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

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 36. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 26.01.2022
od 10:17 hodin do 12:03 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/36R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 26. 1. 2022 ve videokonferenčním režimu. To
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 26. 1.
2022, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a
usnesení smazán.
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého
kraje.
Usnesení č. 002/36R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 36. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Ing. Radima Laibla
PaedDr. Jiřího Kulhánka
Usnesení č. 003/36R/2022
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
upravený program 36. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/36R/2022
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 –
2024:
1. Usnesení RÚK č. 038/28R/2021 z 13.10.2021 B)2. Memorandum o spolupráci mezi
Ústeckým krajem a DofE – poskytnutí příspěvků
2. Usnesení RÚK č. 056/30R/2021 z 10.11.2021 B)2. Memorandum o spolupráci mezi
Ústeckým krajem a DofE – poskytnutí příspěvku
3. Usnesení RÚK č. 051/33R/2021 z 15.12.2021 Snížení účelového investičního příspěvku
pro rok 2021 - Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,
Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
4. Usnesení RÚK č. 087/33R/2021 z 15.12.2021 C)1.a),b),c),d),2.a) Rozpočty na rok 2022 a
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2023 a 2024 příspěvkových organizací Ústeckého
kraje
Usnesení č. 005/36R/2022
4.1 Finanční dar KŘ PČR ÚK, KŘ HZS ÚK a SDHČMS - krajské sdružení hasičů
Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků ve výši
3.800.000,- Kč a to následovně: 1.500.000,- Kč pro Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, IČO: 75151537, 2.000.000,- Kč pro
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
70886300, 300.000,- Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení
hasičů Ústeckého kraje, Vaníčkova 29, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 71173811.
B) ukládá
Ing Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení, Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 006/36R/2022
4.2 Finanční dar Krajské zdravotní a.s. - kompenzace nákladů pandemie COVID - 19
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků ve výši
3.000.000,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. e) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
pro mimořádné události Ústeckého kraje" Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a,
Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 25488627 na uhrazení nákladů spojených s
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nákupem přístrojů HFNO pro hospitalizované na JIP v důsledku COVID-19.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 28.2.2022
Usnesení č. 007/36R/2022
4.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 21/SML3303/SOPD/KH –
změna termínu realizace projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších
předpisů o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 21/SML3303/SOPD/KH
uzavíraného se
společností EduTrio, z.s. přílohy č. 3 tohoto usnesení
Usnesení č. 008/36R/2022
4.4 Poskytnutí finančních dotací z daru společnosti NET4GAS, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace , dle vzoru uvedeném ve
Směrnici
2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě předložené žádosti
uvedené v
příloze 2 tohoto materiálu s žadatelem:
1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
sídlo: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1
IČO:44555601
částka: 60.000,- Kč
projekt: Interní soutěž na dílo pro budovu UK
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého dle § 36 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve
znění pozdějších předpisů rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace , dle
vzoru uvedeném ve Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na
základě
předložené žádosti uvedené v příloze 2 tohoto materiálu s žadatelem:
1. Obec Obrnice
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČO:00266116
částka: 100.000,- Kč
projekt: Očkování proti COVID-19 v Obrnicích
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podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %
C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, Ing. Janu Schillerovi, předložit usnesení dle bodu B) do jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 009/36R/2022
4.5 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 21/SML2722/SOPD/KH –
změna termínu realizace projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších
předpisů o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 21/SML2722/SOPD/KH
uzavíraného se
společností Sportovní klub Městské policie Děčín z.s. přílohy č. 3 tohoto usnesení
Usnesení č. 010/36R/2022
4.6 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Pořízení
datového obsahu DTM Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení v nadlimitním
režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Pořízení
datového obsahu DTM Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Pořízení
datového obsahu DTM Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Pořízení
datového obsahu DTM Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby s názvem
„Pořízení datového obsahu DTM Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z registru skutečných majitelů vybraného dodavatele (dodavatelů, kteří podali
společnou nabídku) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s
dodavatelem Sdružení společností GEOREAL – HRDLIČKA, Vedoucí společník, GEOREAL
spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, Společník: HRDLIČKA spol. s r. o.,
náměstí 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO: 186 01 227, který jako jediný podal nabídku, za
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel
požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy, a dále za předpokladu, že bude vyhodnocení
veřejné zakázky schváleno kontrolním orgánem (poskytovatelem dotace):
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 177 977 000,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 215 352 170,00
C) ukládá
1. Hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem veřejné zakázky
za předpokladu, že bude vyhodnocení veřejné zakázky schváleno kontrolním orgánem
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(poskytovatelem dotace).
Termín: 28. 2. 2022
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, ve spolupráci s
odborem INV, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, připravit k
uzavření smlouvu na plnění předmětu této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a
předložit jí k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje po předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona, za předpokladu, že bude
vyhodnocení veřejné zakázky schváleno kontrolním orgánem (poskytovatelem dotace).
Termín: 15. 2. 2022
Usnesení č. 011/36R/2022
4.9 Souhrnná informace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok
2021 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou souhrnnou informaci o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za
rok 2021 a návrh aktivit v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2022, a to dle přílohy č. 1 – 7
tohoto usnesení.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, souhrnnou informaci o
probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2021 a návrh aktivit v oblasti
zahraničních vztahů pro rok 2022, a to dle přílohy č. 1 – 7 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, aby dle doporučení v bodě B) tohoto
usnesení předložil souhrnnou informaci o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje
za rok 2021 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2022 na
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 28.2.2022
Usnesení č. 012/36R/2022
4.10 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Reklamní
předměty k propagaci Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody na
dodávky s názvem „Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje“ formou otevřeného
řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. o rozdělení veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 3 části s názvem:
1. část: Drobné užitkové předměty
2. část: Luxusní předměty
3. část: Textilní výrobky,
přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu dvě nebo všechny
části veřejné zakázky a každá část veřejné zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně.
3. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
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- nejnižší nabídková cena, váha 100%, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný
výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem
přizvání.
4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky
základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje;
Samostatně pro jednotlivé části zakázky
technická kvalifikace
Pro 1. část: Drobné užitkové předměty:
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 3
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení na
dodávku reklamních nebo propagačních předmětů obdobného charakteru, jako je předmět
plnění této části veřejné zakázky, a to u každé v objemu vyšším než 1 mil. Kč bez DPH, s
uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány)
Pro 2. část: Luxusní předměty:
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 3
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení na
dodávku reklamních nebo propagačních předmětů obdobného charakteru, jako je předmět
plnění této části veřejné zakázky, a to u každé v objemu vyšším než 200 tis. Kč bez DPH, s
uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány)
Pro 3. část: Textilní výrobky:
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 3
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení na
dodávku reklamních nebo propagačních předmětů obdobného charakteru, jako je předmět
plnění této části veřejné zakázky, a to u každé v objemu vyšším než 200 tis. Kč bez DPH, s
uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány
5. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona,
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraných dodavatelů podle §
122 odst. 3 zákona.
6. nepožadovat složení jistoty dle § 41 odst. 1 zákona.
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
C) ukládá
1. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, podepsat
Zadávací dokumentaci uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 28. 2. 2022
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí ve spolupráci s
odborem investičním, oddělením veřejných zakázek, zabezpečit nezbytné úkony související
se zahájením této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení,
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předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti
nabídky jako nejvýhodnější v rámci každé části veřejné zakázky samostatně.
Termín: 30. 5. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí, jako gestora a
pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné
zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení
elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku
veřejných zakázek a dále jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských
klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a
hodnotící komise.
Usnesení č. 013/36R/2022
6.1 SPZ Triangle – uzavření třístranné smlouvy o postoupení rezervovaných kapacit a
plánovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi
Ústeckým krajem, spol. Hitachi Astemo Czech, s.r.o. a spol. CTP Bohemia North, spol. s
r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) ruší
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 011/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o postoupení rezervovaných kapacit a plánovací smlouvy a
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Ústeckým krajem, spol. Hitachi
Astemo Czech, s.r.o., Velemyšleves-Průmyslová zóna Triangle 60, 438 01 Velemyšleves,
IČO: 27578330, a spol. CTP Bohemia North, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01
Humpolec, IČO: 08783233, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 014/36R/2022
7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Výstavba třetí
linky kontinuální sulfatace“ oznamovatele Enaspol a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Výstavba třetí linky kontinuální sulfatace“
oznamovatele Enaspol a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje požaduje záměr posoudit. Do dokumentace požadujeme dopracovat
vliv záměru na povrchové vody.
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Usnesení č. 015/36R/2022
7.2 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci
Pístecký les, 2022-2031
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní rezervaci Pístecký les na období 2022 – 2031 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu bez připomínek
Usnesení č. 016/36R/2022
7.3 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o národní přírodní památku
Kleneč, 2022-2031, Ministerstvo životního prostředí
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní památku Vrch Hazmburk na období 2021 – 2030 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu bez připomínek
Usnesení č. 017/36R/2022
7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k podaným odvoláním k EIA záměru „Ústí
nad Labem – CPI Obchodní park Krásné Březno“ oznamovatele Czech Property
Investments, a.s
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
odvolání spolků Stop tunelům, z.s. a Sdružení Zdravé Ústí, z.s. proti Závěru zjišťovacího
řízení – rozhodnutí k záměru „Ústí nad Labem – CPI Obchodní park Krásné Březno“
oznamovatele Czech Property Investments, a.s., vydaného podle § 7 odst. 6 zákona dne 8. 12.
2021 pod č.j. KUUK/163928/2021/ZPZ.
Usnesení č. 018/36R/2022
8.1 Spolupráce s pracovní skupinou předsedy Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ÚK při tvorbě metodiky financování sociálních služeb v Ústeckém kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
spolupráci s pracovní skupinou předsedy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ÚK při
tvorbě metodiky financování sociálních služeb v Ústeckém kraji
Usnesení č. 019/36R/2022
8.2 Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na
Území Ústeckého kraje 2022“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Varianta I:
informace obsažené v upravené příloze 1 a v přílohách 3-8 tohoto usnesení
Varianta II:
informace obsažené v přílohách 2-8 tohoto usnesení
B) navrhuje
Varianta I:
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na
území Ústeckého kraje 2022“ dle upravené přílohy č. 1 a příloh č. 3–8 tohoto usnesení,
2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje
2022“ v termínu do 11. 3. 2022.
Varianta II:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na
území Ústeckého kraje 2022“ dle příloh č. 2–8 tohoto usnesení,
2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje
2022“ v termínu do 11. 3. 2022.
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 020/36R/2022
10.1 Účast na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. konání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. dne 28. 1. 2022 od 10:00
hodin v budově Severočeského
divadla s.r.o., Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem,
2. program jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o., dle přílohy č. 1
tohoto usnesení,
3. účast Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na valné hromadě
společnosti Severočeské divadlo s.r.o.,
který je delegován na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/1Z/2020 bod
B) ze dne 16. 11. 2020.
B) ukládá
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, na jednání valné
hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. hlasovat pro předložené návrhy na usnesení k
jednotlivým bodům programu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 28. 1. 2022
Usnesení č. 021/36R/2022
10.2 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2021 – odmítnutí poskytnuté
neinvetiční dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Žádost Města Litvínov o ukončení smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
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B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí žádost Města Litvínov dle přílohy č. 1
předloženého materiálu a rozhodnout o ukončení smlouvy č. 21/SML2833/KP/SoPD ze dne
6.12.2021.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části B) k
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 022/36R/2022
10.3 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021
– informace o vrácení dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informaci od pana Petra Červinského dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) ukládá
Mgr. Janě Kuráňové, pověřené vedením odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 14.02.2022
Usnesení č. 023/36R/2022
10.4 Projekty v oblasti kultury – příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o podání projektové žádosti Ústeckým krajem pro Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvkovou organizaci a o realizaci projektu „Soubor popularizačních videí ke sbírce RMT“
v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2022 - program Podpora
projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, s
vlastním finančním podílem příspěvkové organizace ve výši 30 590,- Kč
2. o podání projektové žádosti Ústeckým krajem pro Oblastní muzeum v Děčíně,
příspěvkovou organizaci a o realizaci projektu „Život v Sudetech 1938 - 1945“ v rámci
výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2022 - program Podpora
projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, s
vlastním finančním podílem příspěvkové organizace ve výši 14 452,- Kč
3. o podání projektové žádosti Ústeckým krajem pro Oblastní muzeum v Lounech,
příspěvkovou organizaci a o realizaci projektu „Minerály vulkánů“ v rámci výběrového
dotačního řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2022 - program Podpora projektů
zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, s vlastním
finančním podílem příspěvkové organizace ve výši 17 100,- Kč
4. o podání projektové žádosti Ústeckým krajem pro Galerii moderního umění v Roudnici nad
Labem, příspěvkovou organizaci a o realizaci projektu „Realizace krátkých dokumentárních
videí“ v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2022 - program
Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a
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galerií, s vlastním finančním podílem příspěvkové organizace ve výši 40 705,- Kč
5. o podání projektové žádosti Ústeckým krajem pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvkovou organizaci a o realizaci projektu „KATALOG Konstruktivistické tendence ze
sbírek GBR v Lounech“ v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR na rok
2022 - program Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných
služeb muzeí a galerií, s vlastním finančním podílem příspěvkové organizace ve výši 93 000,Kč
6. o podání projektové žádosti Ústeckým krajem pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvkovou organizaci a o realizaci projektu „Digitalizace sbírky Galerie Benedikta Rejta v
Lounech“ v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2022 program Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb
muzeí a galerií, s vlastním finančním podílem příspěvkové organizace ve výši 43 300,- Kč.
B) ukládá
Mgr. Janě Kuráňové, pověřené vedením odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 2. 2022
Usnesení č. 024/36R/2022
11.2 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ – vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) následující výjimku z Článku VIII. bod 5)
Zásad pro dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“
Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl
dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných
nákladů projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny
směrem dolů.
2. schválit dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ dle přílohy č. 2
tohoto usnesení
B) jmenuje
dle Článku IX. bodu 1) Zásad výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v
rámci programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ ve složení dle přílohy č. 3
tohoto materiálu
C) ukládá
Ing. Radimu Laiblovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 025/36R/2022
11.3 Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ –
vyhlášení 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) jmenuje
dle Článku IX. bodu 1) Zásad výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v
rámci programu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ ve složení dle
přílohy č. 3 tohoto materiálu
C) ukládá
Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 026/36R/2022
11.4 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00829013,
formou finančního daru od Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, z. s. IČO: 269
96 766, sídlem: B. Němcové 1931/6, 370 01, České Budějovice – na financování zlepšení
pracovního prostředí, případně pro sportovní a kulturní aktivity záchranářů ve výši 71 428 Kč
Usnesení č. 027/36R/2022
12.1 „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ – vstupní finanční příspěvek
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku UZ 206 (vstupní
finanční příspěvek) pro devět přihlášených škol v motivačním programu „Dobrá škola Moderní škola 4.0“ (dle podmínek programu), pro příspěvkové organizace:
1. Střední průmyslovou školu, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkovou organizaci, sídlo:
Resslova 210/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00082201, ve výši 111 111 Kč,
2. Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu strojní, stavební a dopravní Děčín,
příspěvkovou organizaci, sídlo: Čsl. Armády 681/10, 405 02 Děčín, IČO: 47274689, ve výši
111 111 Kč,
3. Střední školu stavební a strojní Teplice, příspěvkovou organizaci, sídlo: Fráni Šrámka
1350/1, 415 01 Teplice, IČO: 00497088, ve výši 111 111 Kč,
12

4. Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Chomutov, Školní 50, příspěvkovou
organizaci, sídlo: Školní 1060/50, 430 01 Chomutov, IČO: 47796006, ve výši 111 111 Kč,
5. Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci, sídlo: Dělnická 21, Velebudice,
434 01 Most, IČO: 00125423, ve výši 111 111 Kč,
6. Gymnázium a Střední odbornou školu, Podbořany, příspěvkovou organizaci, sídlo: Kpt.
Jaroše 862, 441 01 Podbořany, IČO: 18380824, ve výši 111 111 Kč,
7. Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, příspěvkovou organizaci,
sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČO: 46773509, ve výši 111 111 Kč,
8. Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední
zdravotnickou školu, Chomutov, příspěvkovou organizaci, sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03
Chomutov, IČO: 41324641, ve výši 111 111 Kč,
9. Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu, Varnsdorf,
příspěvkovou organizaci, sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874, ve výši
111 111 Kč.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k naplnění části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 2. 2022
2. Statutárnímu orgánu příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele.
Termín: 31. 3. 2023
Usnesení č. 028/36R/2022
12.2 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací ÚK v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 029/36R/2022
13.1 Aktualizace objednávky Libereckého kraje k vzájemnému zajištění dopravní
obslužnosti dle smlouvy č. 17/SML3568
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o potvrzení objednávky Libereckého kraje na základě Smlouvy o spolupráci a
podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem pro období od 1. 1. 2022
do 10. 12. 2022
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B) pověřuje
JUDr. Marka Hrabáče, radního Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství,
k podpisu objednávky Libereckého kraje k zajištění dopravní obslužnosti v příhraniční oblasti
Ústeckého kraje a odeslání dopisu Libereckému kraji
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 030/36R/2022
13.2 Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425
za období od 1. 12. 2021 do 8. 12. 2021 v celkové výši 44 000 Kč (nefunkční informační
systém);
a) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za
období od 1. 12. 2021 do 6. 12. 2021 v celkové výši 16 000 Kč (nefunkční informační
systém);
2. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast:
b) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425
za období od 15. 12. 2021 do 31. 12. 2021 v celkové výši 384 140 Kč (neodjeté spoje);
c) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za
období od 15. 12. 2021 do 31. 12. 2021 v celkové výši 402 110 Kč (neodjeté spoje);
3. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 12 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425
za období od 1. 12. 2021 do 3. 12. 2021 v celkové výši 4 500 Kč (chybějící vitrína
Objednatele);
b) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za
období 1. 12. 2021 a 2. 12. 2021 v celkové výši 2 000 Kč (chybějící vitrína Objednatele);
4. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 26 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425
za období od 1. 12. 2021 do 5. 12. 2021 v celkové výši 85 000 Kč (nefunkční odbavovací
systém);
b) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za
období 1. 12. 2021 do 6. 12. 2021 v celkové výši 35 000 Kč (nefunkční odbavovací systém);
5. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 5 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a)
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 dopravci Die Länderbahn CZ
s.r.o., se sídlem U Studánky 39/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 08342849 za
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kalendářní den 22. 11. 2021 ve výši 5 000,- Kč (nefunkční audio-informační systém);
Usnesení č. 031/36R/2022
13.3 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu zřizovací listiny: č.j. 130/2001,
ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ:
00080837 dodatkem č. 77 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
B) ukládá
JUDr. Marku Hrabáčovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín : 28.2.2022
Usnesení č. 032/36R/2022
13.4 Schválení veřejné zakázky na „Dovybavení vozidel pro PID“ – nákup označovačů
jízdenek
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření kupní smlouvy na dodávky s
názvem „Označovače papírových jízdních dokladů pro PID“ zadavatelem Dopravní
společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (dále také jen DSÚK, p. o.) a
dodavatelem TELMAX s. r. o. (dále také jen „dodavatel“), se sídlem Jiráskova 154, 566 01
Vysoké Mýto; IČO: 27481166 za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy v příloze č. 2
předloženého materiálu.
Usnesení č. 033/36R/2022
13.5 Schválení veřejné zakázky na „Dovybavení vozidel pro PID“ – nákup displejů pro
zobrazení čísel turnusů
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření kupní smlouvy na dodávky s
názvem „Displeje pro zobrazení čísel turnusů – pro PID“ zadavatelem Dopravní společností
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (dále také jen „DSÚK, p. o.“) a dodavatelem
Bustec s. r. o. (dále také jen „dodavatel“), se sídlem Horní Štěpánov 373, 798 47 Horní
Štěpánov; IČO: 28326717 za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy v příloze č. 2
předloženého materiálu.
Usnesení č. 034/36R/2022
13.6 Schválení přímého zadání „Úhrada provize obchodníkovi za prodej jízdenek"
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1) s přímým zadáním podlimitní sektorové veřejné zakázky na služby s názvem „Úhrada
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provize obchodníkovi v rámci zajištění odvodu tržeb z prodeje jízdních dokladů
prostřednictvím mobilní aplikace DÚKapka“ zadavatelem Dopravní společností Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizací a dodavatelem Československá obchodní banka, a. s. (dále jen
„ČSOB, a. s.“), IČO: 00001350, sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5;
2) s přímým zadáním podlimitní sektorové veřejné zakázky na služby s názvem „Úhrada
provize obchodníkovi v rámci zajištění odvodu tržeb z prodeje jízdních dokladů
prostřednictvím platebních terminálů“ zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizací a dodavatelem Global Payments s. r. o., IČO: 04235452, sídlo: V
Olšinách 626/80, 100 00 Praha – Strašnice a pokračováním stávající uzavřené smlouvy.
Usnesení č. 035/36R/2022
13.7 Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a obcí Modlany
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a obcí Modlany, Modlany 34, 417
13 Modlany, IČ 00266493, dle přílohy 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 036/36R/2022
13.8 Změna začátku plnění smluv v oblastech Chomutovsko, Kadaň-Žatec a Mostecká
pánev
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatků ke Smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných
linkách v oblastech Chomutovsko, Kadaň – Žatec a Mostecká pánev, s účinností úprav od 1.
12. 2022, dopravce UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČ: 02665824 a UMBRELLA CITY LINES s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 09057846.
dle příloh č. 2 – 4 tohoto usnesení.
Usnesení č. 037/36R/2022
14.1 Fond Ústeckého kraje - žádosti o změnu
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
21/SML1479/SoPD/SPRP, kterým se mění závazný ukazatel projektu z 41,18% na nový
závazný ukazatel 46,10%, dle přílohy č.1 tohoto usnesení
Usnesení č. 038/36R/2022
14.2 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh
Transformačního centra Ústeckého kraje“ zadávané formou otevřeného řízení v
nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Transformačního
centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Transformačního
centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na služby s názvem „Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické
soutěže o návrh Transformačního centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
4. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby s názvem
„Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh
Transformačního centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele MOBA studio s.r.o., Turkmenská
1420/2, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 61459712 a o uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem, který jako jediný podal nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH: 7 168 000,00
• celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 8 673 280,00
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem
Termín: 30. 4. 2022.
2. Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru PIT, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem a předložit jí k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje po předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona;
Termín: 11. 4. 2022.
Usnesení č. 039/36R/2022
14.3 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 tak, že místo původně
uvedeného tepelného zdroje typu A3a – automatický kotel na biomasu (100 %) bude dotace
použita na nový zdroj typu B – tepelné čerpadlo, příjemce Karel Štěpán, číslo žádosti 001273.
Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.
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B) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 018/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 tak, že místo původně
uvedeného tepelného zdroje typu C – kotel plynový kondenzační bude dotace použita na nový
zdroj typu B – tepelné čerpadlo, příjemce Veronika Konstancie Seifertová, číslo žádosti
000881. Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2022
Usnesení č. 040/36R/2022
14.4 Zapojení Ústeckého kraje do výměnného programu uhelných regionů EU
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zapojení Ústeckého kraje do výměnného programu s názvem: „EU coal regions Exchange
programme/Výměnný program uhelných regionů“
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace zajistit
přihlášení Ústeckého kraje do výměnného programu s názvem: „EU coal regions Exchange
programme/Výměnný program uhelných regionů“
Termín: 31.1.2022
Usnesení č. 041/36R/2022
15.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 2/2022/RÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 1 147
460 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 26 390 890 tis. Kč podle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
1
Usnesení č. 042/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Roudnice nad
Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: část p.č. 3368/220 o výměře max. 643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní dopravní plocha,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 8293 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
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2
Usnesení č. 043/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 3625/14 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3625/1 o výměře 4325 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1139-195/2021 ze dne 16. 8. 2021)
- pozemek: p. č. 3625/15 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 3625/16 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 3625/17 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 3625/18 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 3625/2 o výměře 3465 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1139-195/2021 ze dne 16. 8. 2021)
- pozemek: p. č. 3625/19 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 3625/20 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 3625/3 o výměře 489 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1139-195/2021 ze dne 16. 8. 2021)
- pozemek: p. č. 3625/21 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3625/7 o výměře 144 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1139-195/2021 ze dne 16. 8. 2021)
obec Staré Křečany, k. ú. Staré Křečany, zapsaných na LV č. 376 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.
3
Usnesení č. 044/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 5379/21 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 5379/22 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 5379/23 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 5379/1 o výměře 8460 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 1780-2021027/2021 ze dne 23. 6. 2021)
obec Mikulášovice, k. ú. Mikulášovice, zapsaných na LV č. 863 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 045/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st. 78/17 o výměře 2356 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku st. 78/17
- pozemek: 395/19 o výměře 1632 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek: 395/31 o výměře 778 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek: 395/39 o výměře 411 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti SEA –
Chomutov, s.r.o., se sídlem Tovární 5534, 430 01 Chomutov, IČO: 25048627, a to:
- pozemek: st. 78/17 o výměře 2356 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku st. 78/17
- pozemek: 395/19 o výměře 1632 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek: 395/31 o výměře 778 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek: 395/39 o výměře 411 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 7.940.000,- Kč (dle ZP č.
2019-29 a jeho Dodatku ze dne 7. 8. 2019) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 -Střekov, IČ: 00829048.
C) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
5
Usnesení č. 046/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: 340/5 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 340/4)
- pozemek: 341/2 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 341)
- pozemek: 344/2 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 344)
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsaných na LV č. 2550 u Katastrálního úřadu pro
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Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
NATURYSS s.r.o., se sídlem Litvínov, Studentská 758, PSČ: 436 01, IČO: 28709071, a to:
- pozemek: 340/5 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 340/4)
- pozemek: 341/2 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 341)
- pozemek: 344/2 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 344)
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsaných na LV č. 2550 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 279.000,- Kč (dle
ZP č. 069/2021 ze dne 29. 12. 2021) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková
organizace, IČ: 62208870.
C) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 047/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, se sídlem Studentská 328/64, 360 07
Karlovy Vary, IČO: 47700521, a to:
- pozemek: p.č. 2166/15 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 2166/1 o výměře 61638 m2 geometrickým plánem č.
1478-7059/2021 ze dne 4.6.2021),
obec Vejprty, k. ú. Vejprty, zapsané na LV č. 1013 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 048/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Lovečkovice, se sídlem Lovečkovice č.p. 40, 411 45 Lovečkovice, IČO: 00263982 a to:
- pozemek: p.č. 758/4 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 758/5 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemek: p.č. 758/6 o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
21

ostatní komunikace
(odděleny z p.č. 758 o výměře 11635 m2 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze dne 7. 4.
2021)
- pozemek: p.č. 805/7 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemek: p.č. 805/8 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 805/9 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemek: p.č. 805/10 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 805/11 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
(odděleny z p.č. 805 o výměře 13856 m2 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze dne 7. 4.
2021)
- pozemek: p.č. 811/7 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemek: p.č. 811/8 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 811/9 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 811/10 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.č. 811/3 o výměře 6450 m2 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze dne 7.
4. 2021)
obec Lovečkovice, k. ú. Lovečkovice, zapsaných na LV č. 131 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 049/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o výpůjčce nebytových prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje Ing. Danielovi
Fikerovi, se sídlem: Na Kohoutě 787/6, 400 10 Ústí nad Labem, IČO: 62472968, a to:
- v jihozápadní části 1. podzemního podlaží komplexu budov o výměře 234,5 m2 s přímým
přístupem z ul. Dlouhá, na pozemku p.č. 2431/6, součástí je stavba: Ústí nad Labem –
centrum, č.p. 3118, obč. vyb. a pozemku p.č. 2431/11, součástí je stavba: Ústí nad Labem –
centrum, č.p. 3121, obč. vyb.,
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj, na dobu určitou s
platností od 1. 2. 2022 do 27. 3. 2022 – tj. 54 dní, za účelem pořádání fotografické výstavy
panoramat z Ústeckého kraje za podmínky udržování čistoty a pořádku.
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Usnesení č. 050/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci mezi Ústeckým
krajem a Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní
22

pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 01312774, za
užívání nemovité věci, a to:
- pozemek: část p.č. 1096 o výměře 16 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
obec Úštěk, k. ú. Lukov u Úštěku, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za období od 5. 5. 2020 do 30. 11. 2020 pro potřeby
realizace stavby „Most ev. č. 0159-1 Svobodná Ves“ za cenu 500,- Kč/rok – tj. celkově za
uvedené období 288,- Kč.
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Usnesení č. 051/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s umístěním prodejního automatu společnosti Tochcijíst s.r.o., se sídlem Palackého
4505, 430 01 Chomutov, IČO: 11856840, a to:
na západní straně, na chodbě ve 2. NP budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, č.p. 3118,
v Ústí nad Labem, Velká Hradební na zkušební dobu od 1.2.2022 do 30.4.2022 za paušální
poplatek 250,- Kč za měsíc včetně spotřebované energie.
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Usnesení č. 052/36R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zvýšení cen obědů v kantýně KÚ s platností od 1.2.2022, a to polévka z 18,- Kč na 25,- Kč,
jídlo č. 1 a 2 ze 79,- Kč na 85,- Kč, jídlo č. 3 z 85,- Kč na 90,- Kč.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o snížení nájemného o 5 000,- Kč, společnosti Slovanka-Rubín s.r.o., tj. na 26
204,84 Kč měsíčně včetně DPH po dobu trvání opatření vyplývajících z nařízení Vlády ČR
týkajících se onemocnění Covid-19, nejdéle však do konce roku 2022 a s platností od
1.2.2022.
Usnesení č. 053/36R/2022
20.1 Nákup 10 služebních vozidel prostřednictvím centrálního nákupu Ministerstva
financí ČR
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o ukončení výběrového řízení provedeného Ministerstvem financí ČR.
B) rozhoduje
o uzavření Kupních smluv s dodavatelem Škoda Auto, a. s. na dodání celkem 10 vozidel
podle příloh č. 1 – 4 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Jan Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Kupní smlouvy na nákup celkem
10 ks vozidle značky Škoda
Termín: 18. 2. 2022
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Usnesení č. 054/36R/2022
21.1 Zpráva o činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje za rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje za rok 2021 dle
důvodové zprávy.
Seznam příloh:
bod 4.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 007/36R/2022 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

bod 4.5 priloha 3 .pdf

k usnesení č. 009/36R/2022 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

bod 4.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 011/36R/2022 Spolupráce se Svobodným státem
Sasko (Spolková republika Německo)

bod 4.9 priloha 2.pdf

k usnesení č. 011/36R/2022 Spolupráce s Žilinským
samosprávným krajem (Slovenská
republika)

bod 4.9 priloha 3.pdf

k usnesení č. 011/36R/2022 Spolupráce se subjekty v Autonomní
oblasti Vojvodina (Srbská republika)

bod 4.9 priloha 4.pdf

k usnesení č. 011/36R/2022 Spolupráce s městem Ostróda (Polská
republika)

bod 4.9 priloha 5.pdf

k usnesení č. 011/36R/2022 Spolupráce se Zakarpatskou oblastí
(Ukrajina)

bod 4.9 priloha 6.pdf

k usnesení č. 011/36R/2022 Členství v mezinárodních
organizacích

bod 4.9 priloha 7.pdf

k usnesení č. 011/36R/2022 Účast Ústeckého kraje v
mezinárodních projektech

bod 6.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 013/36R/2022 Smlouva o postoupení rezervovaných
kapacit a plánovací smlouva a
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcných břemen

bod 8.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 019/36R/2022 Vyhlášení dotačního programu varianta I

Bod 8.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 019/36R/2022 Vyhlášení dotačního programu –
varianta II

Bod 8.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 019/36R/2022 Žádost o dotaci – vzor

Bod 8.2 priloha 4.pdf

k usnesení č. 019/36R/2022 Čestné prohlášení – bezdlužnost vzor

Bod 8.2 priloha 5.pdf

k usnesení č. 019/36R/2022 Čestné prohlášení – de minimis vzor

Bod 8.2 priloha 6.pdf

k usnesení č. 019/36R/2022 Smlouva o poskytnutí dotace – vzor

Bod 8.2 priloha 7.pdf

k usnesení č. 019/36R/2022 Rozpočet plánovaných nákladů ke
smlouvě – vzor

Bod 8.2 priloha 8.pdf

k usnesení č. 019/36R/2022 Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace – vzor
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bod 10.1 priloha č. 1.pdf

k usnesení č. 020/36R/2022 Pozvánka na valnou hromadu Severočeské divadlo s.r.o.

bod 11.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 024/36R/2022 Dotační program „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče
2022“, včetně příloh

bod 11.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 025/36R/2022 Dotační program „Podpora
lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí“ včetně příloh

bod 12.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 028/36R/2022 Přehled organizací žádajících o
souhlas s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací

bod 13.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 029/36R/2022 objednávka

bod 13.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 031/36R/2022 Dodatek č. 77 ke zřizovací listině č.j.
130/2001

bod 13.7 - priloha 1.pdf

k usnesení č. 035/36R/2022 Návrh Smlouvy o spolupráci mezi
krajem a obcí

bod 13.8 - priloha 2.pdf

k usnesení č. 036/36R/2022 Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje v oblasti
Chomutovsko

bod 13.8 - priloha 3.pdf

k usnesení č. 036/36R/2022 Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje v oblasti Kadaň Žatec

bod 13.8 - priloha 4.pdf

k usnesení č. 036/36R/2022 Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje v oblasti Mostecká
pánev

Bod 14.1 priloha c.1.pdf

k usnesení č. 037/36R/2022 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č.
21/SML1479/SoPD/SPRP

bod 15.1 Priloha 1.pdf

k usnesení č. 041/36R/2022 RO ÚK č. 2/2022/RÚK - usnesení

bod 20.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 053/36R/2022 Kupní smlouva na nákup vozidel
kategorie 1B

bod 20.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 053/36R/2022 Kupní smlouva na nákup vozidel
kategorie 1C

bod 20.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 053/36R/2022 Příloha kupní smlouvy na nákup
vozidel kategorie 1B (Specifikace
předmětu plnění)

bod 20.1 priloha 4.pdf

k usnesení č. 053/36R/2022 Příloha kupní smlouvy na nákup
vozidel kategorie 1C (Specifikace
předmětu plnění)
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bod 4.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 007/36R/2022

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML3303/01/SOPD/INF
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing Janem Schillerem, hejtmanem
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Šváchová, odbor informatiky a organizačních věcí
E-mail/telefon: svachova.z@kr-ustecky.cz, 731607367
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
EduTrio, z.s.
Sídlo:
Zastoupený:
E-mail/telefon:
IČ:
Bank. spojení:

Fibichova 1441, 438 01 Žatec
Zuzanou Hořínkovou Kawanovou, předsedkyní
edutriozatec@gmail.com, 725305080
01927574
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-4860150277/0100

(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení

strana 1 / 2

Smluvní stany uzavřely dne 25. 10. 2021 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 21/SML3303/SOPD/INF (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:
II.
Změna smlouvy
Článek I.: Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 005/27R/2021 ze
dne 29. 9. 2021 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
70.000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíc_korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) 00048, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31. 12. 2022.

Článek II.: Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 (termín realizace projektu).

III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: edutriozatec@gmail.com. Dodatek nabývá
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 26. 1. 2022
usnesením ……………………..
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V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….

……………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Příjemce
EduTrio, z.s.
Zuzana Hořínková Kawanová,
předsedkyně
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML2722/01/SOPD/KH
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing Janem Schillerem, hejtmanem
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Šváchová, odbor informatiky a organizačních věcí
E-mail/telefon: svachova.z@kr-ustecky.cz, 731607367
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Sportovní klub Městské policie Děčín z. s.
Sídlo:
Na Valech 156/6, 405 02 Děčín 4
Zastoupený:
Václavem Němečkem, předsedou klubu
E-mail/telefon: vendabox@seznam.cz, 775 861 759
IČ:
27039226
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 892418399/0800

(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení
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Smluvní stany uzavřely dne 16. 9. 2021 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 21/SML2722/SOPD/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:
II.
Změna smlouvy
Článek I.: Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 005/24R/2021 ze
dne 18. 8. 2021 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc_korun českých),
která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) 00048, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 30. 9. 2022.

Článek II.: Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
3. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 9. 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2021 do 30. 9. 2022 (termín realizace projektu).

III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: vendabox@seznam.cz. Dodatek nabývá
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 26. 1. 2022
usnesením ……………………..
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V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….

……………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Sportovní klub Městské policie Děčín
z.s..
Václav Němeček, předseda
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Příloha č. 1

Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Svobodný stát Sasko
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Spolková republika
Německo

Svobodný stát Sasko
Centrum regionu:
Drážďany
(město)
5. 2. 2007 Společné prohlášení o spolupráci
20. 2. 2013 Společné prohlášení o spolupráci

Podepsaná smlouva, dohoda:

25. 11. 2015 Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných
služeb
28. 8. 2019 – Společné prohlášení o spolupráci v oblasti přeshraniční zdravotní
péče (Komise pro přeshraniční zdravotní péči – MZČR, zdravotní pojišťovny,
Sasko – priorita Šluknovský výběžek)

Vrcholný politický orgán:

Vláda spolkové země, v čele ministerský předseda

Základní oblasti spolupráce:












Cestovní ruch
Hospodářství
Dopravní infrastruktura
Veřejná doprava
Zemědělství a lesnictví
Rozvoj venkova
Životní prostředí
Zdravotnictví a sociální věci, záchranářství
Kultura, sport
Územní plánování

Specifické oblasti spolupráce:



Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR
a Svobodným státem Sasko (různé projekty)
Program na podporu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko 2014 – 2020 (různé projekty)
Česko – saská pracovní skupina pro územní rozvoj
Česko – saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci
Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby (uzavřená 4. 4. 2013)
Pracovní skupina ESÚS „Nové železniční spojení Praha – Drážďany“
Odbor informatiky a organizačních věcí / Oddělení vnějších vztahů a
protokolu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategie přípravy a realizace projektů
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor kultury a památkové péče
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor zdravotnictví






Organizační složky KÚ ÚK již aktivně

spolupracující na regionálním partnerství
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Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem




Navrhovaná frekvence oficiálních
návštěv

Dle aktuální potřeby, min. 1x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

Aktivity za období r. 2013 - 2021:

Euroregion Labe
Euroregion Krušnohoří

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor INF KÚÚK (dříve odbor KH)
 Dne 20. 2. 2013 podpis Společného prohlášení o spolupráci mezi
Ústeckým krajem a Zemským ředitelstvím Saska zastoupeným
prezidentem Gökelmannem.
 09/2013 účast hejtmana ÚK na Dni Saska.
 Dne 13. 3. 2014 jednání na Ministerstvu sociálních věcí Svobodného
státu Sasko za účasti předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální
věci Pavla Csonky a předsedy Krajské rady seniorů ÚK Aloise
Malého.
 Dne 7. 4. 2014 proběhlo jednání hejtmana ÚK s Generální konzulkou
ČR v Drážďanech.
 Dne 11. 7. 2014 hejtman ÚK navštívil generální konzulku
v Drážďanech paní Krejčíkovou a dne 18. 7. se zúčastnil recepce
k ukončení působení ve funkci této generální konzulky.
 15. 7. 2014 setkání zástupce Saského státního ministerstva pro
sociální záležitosti a na ochranu spotřebitelů a Svazu seniorů Saska
s vedením KRS ÚK a zástupci ÚK pro sociální záležitosti za účelem
rozvoje příhraniční spolupráce seniorských klubů.
 Dne 11. 9. 2014 proběhlo zasedání Česko-saské mezivládní
pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Ústí nad Labem.
 Dne 14. 10. 2014 navštívil hejtman prezidenta Zemského ředitelství
Drážďany.
 Dne 23. 10. 2014 se zástupce ÚK zúčastnil slavnostního zahájení
Dnů česko-německé kultury v Drážďanech a v Ústí nad Labem.
 Dne 23. 4. 2015 proběhlo jednání mezi zástupci Zemského ředitelství
Sasko a krajského úřadu ohledně navazujícího programu v rámci
Cíle 3 na ochranu před katastrofami.

Dne 15. 5. 2015 navštívil hejtmana ÚK generální konzul ČR
v Drážďanech.




V červenci 2015 se hejtman ÚK v Bonnu zúčastnil zasedání
světového výboru UNESCO na podporu nominace Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového
dědictví UNESCO.
Dne 24. 9. 2015 Komise pro zahraniční vztahy RÚK navštívila
gymnázium F. Schillera v Pirně.
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Dne 29. 10. 2015 se hejtman ÚK zúčastnil zahájení Dnů českoněmecké kultury v Drážďanech.
Dne 25. 11. 2015 se hejtman ÚK zúčastnil slavnostního podpisu
společného ujednání ZZS Ústeckého, Karlovarského a Libereckého
kraje se Svobodným státem Sasko.
Dne 20. 4. 2016 navštívila Ústecký kraj německá delegace v čele s
prezidentem Zemského ředitelství Sasko Dietrichem Gökelmannem.
Dne 12. 5. 2016 proběhlo setkání hejtmana ÚK s prezidentkou
Průmyslové a obchodní komory v Halle-Dessau paní Carolou
Schaar.
Dne 31. 8. 2016 na pozvání prezidenta Zemského ředitelství Sasko
pana Dietricha Gökelmanna navštívila delegace ÚK v čele
s hejtmanem ÚK Sasko.
Ve dnech 27. 10. – 13. 11. 2016 proběhly Dny česko-německé
kultury v Ústí nad Labem a Drážďanech za účasti zástupců
Ústeckého kraje.
Dne 29. 11. 2016 se hejtman ÚK zúčastnil konference k projektu
„Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti
zdravotnických záchranných služeb" v Drážďanech.
Dne 29. 11. 2016 se hejtman ÚK společně s generálním konzulem
ČR v Drážďanech a ředitelem ZZS ÚK Iljou Deylem aktivně zúčastnili
zahajovací konference k mezinárodnímu projektu Podpora
přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických
záchranných služeb.
Dne 29. 3. 2017 se hejtman ÚK zúčastnil setkání na Velvyslanectví
v Berlíně k Celkovému konceptu Labe za účasti českého velvyslance
v Berlíně T. Podivínského, poslanců Spolkového sněmu a senátora
PČR Františka Bradáče.
Dne 19. 6. 2017 proběhla návštěva prezidenta Zemského ředitelství
Sasko pana Dietricha Gökelmanna v Ústeckém kraji.
Dne 31. 8. 2017 proběhlo jednání hejtmana ÚK s ředitelem Střední
odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Chomutov, p. o. (ESOZ) a partnerské školy
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen. Obě
školy připravují mladé profesionální hasiče a úspěšně spolupracují.
Dne 17. 10. 2017 navštívil hejtmana ÚK nový velvyslanec Německé
spolkové republiky v ČR Christoph Israng.
Dne 18. 6. 2018 se delegace ÚK vedená hejtmanem ÚK setkala se
saskou delegací v čele se zemským prezidentem D. Gökelmannem
na zámku Proschwitz.
Dne 8. 11. 2018 proběhlo první oficiální setkání hejtmana ÚK
s novou generální konzulkou v Drážďanech JUDr. Markétou
Meissnerovou.
Dne 14. 11. 2018 se hejtman ÚK sešel se zástupci české a saské
akademické sféry a jednal s nimi o rozvoji spolupráce v oblasti
strojírenského a energetického vzdělávání.
Dne 17. 11. 2018 se hejtman ÚK zúčastnil závěrečné části projektu
spolupráce hasičů v příhraničním regionu Erzgebirge / Krušnohoří.
V březnu 2019 se v Oberholzhau uskutečnila 2. konference
zájmových skupin k dobudování přeshraničního železničního spojení
na Moldavské a Freiberské dráze. Výstupem jednání byl podpis
společné deklarace starostů, která požaduje projednání
znovupropojení tratí na úrovni ministerstev dopravy obou zemí.
V dubnu 2019 proběhlo pravidelné setkání hejtmana Oldřicha
Bubeníčka a prezidenta Zemského ředitelství Sasko Dietricha
Gökelmanna. V rámci setkání bylo projednáno společné zemské
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cvičení složek integrovaného záchranného systému na obou
stranách hranice na ochranu před katastrofami, přípravy na výstavbu
vysokorychlostní trať Praha – Drážďany, výstavba přeshraničního
silničního spojení, aj.
V srpnu 2019 proběhlo Zemské cvičení českých a německých složek
IZS v oblasti ochrany před katastrofami.
Na konci srpna 2019 hejtman Oldřich Bubeníček se starosty obcí
Olbernahu a Deutschneudorf projednal přípravu přeshraničních
projektů na nové programovací období.
Dne 18. 11. se Oldřich Bubeníček v Bad Schandau na pravidelném
pracovním jednání setkal se zemským prezidentem Gökelmannem.
V srpnu 2020 se hejtman ÚK setkal s nově jmenovanou prezidentkou
Zemského ředitelství Sasko paní Reginou Kaushaar.
V listopadu 2020 byl nově zvoleným hejtmanem ÚK Janem
Schillerem zaslán dopis s informacemi o novém složení Rady ÚK
a zároveň s pozváním k návštěvě ÚK.
Dne 16. 9. 2021 se uskutečnila videokonference hejtmana
Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera se zemskou prezidentkou
Reginou Kraushaar. Představitelé si vzájemně vyměnili zkušenosti
ze zvládání koronavirové pandemie a hovořili i o strukturálních
přeměnách uhelných regionů.

Odbor SMT KÚÚK
Realizace společných projektů v oblasti školství:
 Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o.
(realizátor Christlich-Sociales bildungswerk Sachsen e.V.,
Eisenstrasse 7,D - 09456 Mildenau, za ÚK SPŠ a OA Kadaň, p.o.,
v roce 2009);
 Vzdělání a praxe pro evropský pracovní trh
(odborné stáže žáků v partnerské škole v SRN-Sasku, za ÚK SOŠ a
SOU Louny, v roce 2009);
 Přeshraniční praxe v moderní zemědělské výrobě
(realizátor Landschaftspflegeverband Sächsische, za ÚK SŠZe ZA
E.A.Komerse, Děčín Libverda, v roce 2010);
 Odborná praxe žáků v Sasku pro obory Strojírenství
(realizátor nebyl uveden, za ÚK SOŠ a SOU, v roce 2011);
 Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek
(realizátor Dr. Hirsch Akademie, Pirna, za ÚK Obchodní akademie
Ústí n. L., v roce 2011);
 Bezpečná cesta/Sicheres Reisen
(realizátor Střední škola technická, Most, v roce 2013);
 Aquamundi
(realizátor Umweltzentrum Dresden e.V, za ÚK Gymnázium Teplice,
od roku 2012 – 2014);
 Zahraniční praxe pro mladé zemědělce
(realizátor Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína
Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, v roce 2013);
 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Státním ministerstvem kultury Svobodného
státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního
dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu
Friedricha Schillera v Pirně. V rámci tohoto projektu se odbor SMT
účastní přijímacího řízení, které organizuje Gymnázium Děčín,
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příspěvková organizace. Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost ZÚK a hejtman ÚK uskutečnili 14. 10. 2013 návštěvu
gymnázia v Pirně.
12. 11. 2014 navštívili Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje a PaedDr.
Mgr. Jan Kobliha, zástupce odboru SMT Gymnázium Friedricha
Schillera v Pirně. Cílem návštěvy byla příprava průběhu přijímacích
zkoušek českých žáků do binacionálního projektu vzdělávání v této
škole.
V roce 2015 pokračování aktivit v rámci Ujednání mezi Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním
ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko o spolupráci při
realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého
vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
2015 leden: účast zástupců OSMT na exkurzi pořádanou MŠMT do
Drážďan na téma duální systém vzdělávání; únor: účast zástupce
OSMT PaedDr. Mgr. Jan Koblihy na dni otevřených dveří na
Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně; září: zajištění (překlad)
výjezdu komise pro zahraniční vztahy RÚK do Gymnázia Friedricha
Schillera v Pirně; říjen: výjezd pracovníka OSMT do Drážďan spolu
s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce ČR.
Rok 2016 – 2017: Mezinárodní spolupráce Gymnázia T. G.
Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p. o. s partnerským gymnáziem
v Olbernhau.
Ve dnech 14. – 15. 3. 2017 proběhla návštěva zástupců KÚÚK na
Katastrophenschutzschule Sachsen. Pracovní cesta byla zaměřena
na seznámení se systémem vzdělávání budoucích, ale i stávajících
hasičů v SRN, včetně praktických ukázek vzdělávacích obsahů.
Rok 2018:
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. – poznávací
a pracovní stáže žáků na německé škole ve Freibergu.
Ve dnech 22. 10. – 2. 11. 2018 proběhla stáž 16 žáků Střední
odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace, oboru
Strojník požární techniky na Katastrophenschutzschule Sachsen.
Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – možnost studia v projektu
přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků.
Studium i pobyt na internátě jsou pro české žáky bezplatné. Úspěšní
absolventi získají německé maturitní vysvědčení, které bude v České
republice nostrifikováno. Na základě pověření MŠMT ze dne 25. 9.
2018 č.j. MSMT-29682/2018-1 výběr žáků ke studiu v
dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím
cyklu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje
Gymnázium v Děčíně.
Rok 2019:
Na základě pověření MŠMT ze dne 23. 09. 2019 č.j. MSMT30431/2019-1 výběr žáků ke studiu v dvojnárodnostním
dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím cyklu Gymnázia
Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje Gymnázium v
Děčíně. Studium v projektu je přírodovědného zaměření s
prohloubenou výukou cizích jazyků. Studium i pobyt na internátě jsou
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pro české žáky bezplatné. Úspěšní absolventi získají německé
maturitní vysvědčení, které bude v České republice nostrifikováno.
Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu
na české škole, dobrá znalost německého jazyka nebo dobrá
znalost anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení ke
studiu v cizině.
Rok 2021:
Spolupráce nadále pokračuje, nicméně je omezena s ohledem na
onemocnění covid19.

Odbor PIT KÚÚK
 Projekt NOVÁ KVALITA Od roku 2013 probíhá udržitelnost
projektu, zejména formou propagace regionu Krušných hor na webu
krusnehory-erzgebirge.eu. Průběžně jsou doplňovány informace o
aktualitách a akcích na české i saské straně.
Byla zpracována 5. zpráva o udržitelnosti (závěrečná). V roce 2019
přišlo ukončení projektu.
 Projekt VODAMIN Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu – byla
zpracována pátá a poslední zpráva o udržitelnosti, která byla
zároveň schválena.
 Po ukončení projektu VODAMIN byla znovu navázána spolupráce
s německým partnerem na novém projektu Vita–min.
 Projekt Vita-min Realizace červenec 2016 – červen 2020. Jedná se
o společný projekt 3 partnerů (ÚK, LfULG a město Oelsnitz
v Krušnohoří), zabývající se problematikou čištění důlních vod
inovativními způsoby a tématem uchovávání kvalitní čisté vody
v krajině. Dne 18. 6. 2019 se uskutečnila závěrečná konference vč.
exkurze projektového partnera. K 30. 12. 2020 byl projekt formálně
ukončen, v roce 2022 bude následovat první zpráv o udržitelnosti.
 Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí
Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu – společně byla
zpracována čtvrtá zpráva o udržitelnosti. I nadále byla šířena vzniklá
dvojjazyčná odborná brožura a dvojjazyčné DVD „Příklady dobré
praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje”. Výstupy projektu byly
použity při založení Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s. v roce
2015. Jedná se zejména o dokument Koncept Inovačního centra
Ústeckého kraje 1. a 2. část. V rámci projektu byl vytvořen webový
portál www.icuk.cz, který je nyní využíván jako oficiální webová
stránka Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s.
Odbor ZPZ KÚÚK


Spolupráce na projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv.
Šebestiána a Satzung – I. etapa“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3.
Projekt byl ukončen v dubnu 2012. Byla odevzdána dokončená
projektová dokumentace k revitalizačním opatřením a uskutečněna
závěrečná konference k projektu. V rámci projektu byly dále
zrealizovány následující aktivity: setkání širších pracovních skupin,
v rámci nichž byla předjednána následná etapa s Povodím Ohře,
státní podnik a Lesy ČR, s. p.; realizace veřejných zakázek na
laserscan území, přírodovědné průzkumy, hydrologický monitoring a
na projektovou dokumentaci k revitalizačním opatřením, výměny
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personálu, pracovní setkání projektových partnerů, příprava výstavy
k projektu a veškerá administrativa související.
Druhá etapa projektu nazvaná „Revitalizace rašelinišť mezi Horou
Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“ přímo navázala
realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české
straně. Hlavní projektový partner na české straně (Lesy ČR, s. p.)
zajistil provedení revitalizačních opatření na vybraném rašeliništi.
Ústecký kraj jako partner zajistil pokračování monitoringu v
hydrologických parametrech (zaklesnutí hladiny podzemní vody,
kvantita a kvalita odtékajících vod) a sledování bioty (algologie,
mykologie, vybrané druhy živočichů a vegetace). V září 2014 se
v Chomutově konala závěrečná konference.



Projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung
– realizační fáze“ byl ukončen k 31. 12. 2014. Nyní probíhá období
udržitelnosti projektu, která končí v březnu 2020.



V roce 2015 probíhala příprava další etapy revitalizace rašelinišť.
Uskutečnilo se několik kooperačních jednání mezi partnery. Náplní
setkání byla příprava obsahu projektu, harmonogram a příprava
rozpočtu. Nový projekt naváže na úspěšně ukončený projekt
„Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung –
realizační fáze“. Pracovní název nového projektu je „Moorevital
2018“.



V roce 2016 byla podána žádost o dotaci do programu SN-CZ 2014
– 2020 na projekt „Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách“.



V roce 2016 pokračovala jednání k dalšímu projektu ochrany
rašelinišť, jehož předmětem je ochrana tetřívka obecného s názvem
„Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve
východním Krušnohoří“. Projektovým územím na české straně je
Cínovec, projektovými partnery je TUD, Lesy ČR, Sachsenforst a
národní park Saské Švýcarsko.



V roce 2016 byla zahájena ve spolupráci s odborem RR realizace
projektu „OdCom – Objektivizace stížností na zápach
v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze
příčin a zjišťování zdravotních následků“. Ústecký kraj v rámci
projektu pořídil měřicí přístroje na ultrajemné částice, účastnil se
dvou setkání projektových partnerů a dvou diskuzních kulatých stolů
pořádaných dalším projektovým partnerem Zdravotním ústavem Ústí
nad Labem.



V roce 2017 byl zahájen projekt „Moorevital 2018 – pokračování
ochrany rašelinišť v Krušných horách“, který navazuje na
úspěšně realizované projekty revitalizací rašelinišť v předcházejících
letech.



Na konci roku 2017 byl schválen řídícím výborem projekt „TetraoVit
- Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka
obecného ve východním Krušnohoří“.



V roce 2018 byla zahájena realizace projektu „TetraoVit Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka
obecného ve východním Krušnohoří“. I tento projekt navazuje na
úspěšné předcházející projekty zabývající se tématikou rašelinišť.
Primárně se zaměřuje na biotop tetřívka obecného, kvalitu jeho
přirozeného prostředí a nastavení managementu pro zachování
populace tohoto silně ohroženého druhu, existenčně závislého na
rašelinných půdách.
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V prosinci 2018 byla ve vestibulu krajského úřadu instalována
společně s německými partnery putovní výstava týkající se ochrany
rašelinišť v rámci projektu Moorevital 2018.



V roce 2019 byl projekt „OdCom – Objektivizace stížností na
zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek
k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků“ úspěšně
ukončen.



Projekt „Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách“ byl v roce 2019 prodloužen, ukončení
realizace projektu je posunuto na konec roku 2020. Projekt byl v roce
2020 ukončen.



Během roku 2019 úspěšně probíhala realizace projektu „TetraoVit Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka
obecného ve východním Krušnohoří“, jehož cílem je zachování
populace silně ohroženého druhu tetřívka obecného. Projekt byl
v roce 2020 ukončen.

Odbor KP KÚÚK
 Realizace
projektu
„Středoevropská
kulturní
krajina
Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří – cesta ke světovému
dědictví UNESCO“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 - 4x workshop, 2x
konference, vytvoření databanky MERz, zpracování a podání
společné žádosti do UNESCO.
 Realizace projektu „Sláva krušnohorského hornictví“ v rámci
programu Cíl 3 / Ziel 3 - zhotovení putovní výstavy a její prezentace
v ČR a SRN, přednášková činnost k problematice krušnohorského
hornictví a světového dědictví.
 Realizace projektu „Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje“
v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3, zhotovení putovní výstavy a její
prezentace v ČR a SRN, 3x workshop.
 Realizace projektu „PRESSTRIP 2013 Montanregion Krušné
hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 - uspořádání
presstripu pro česká a německá média.
 Prezentace hornických památek Krušnohoří v ČR a SRN.
V roce 2015:
 Putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“ z programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 v Oelsnitz/Erzgebirge.
 Podpora nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge
pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO na zasedání
Výboru světového dědictví v Bonnu.
 Příprava nových projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce
a jednání s potencionálními zahraničními kooperačními partnery.
 Spolupořadatelství festivalu 17. Dny české a německé kultury.
V roce 2016:
 Podání projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti
Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014 2020.
 Prezentace putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“
v Evropském parlamentu ve Štrasburku za účasti vedení Ústeckého
kraje.
V roce 2017:
 Schválení projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti
Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 20142020.
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Realizace projektu „Mezinárodní konference Kachle a kachlová
kamna“ v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří
v dubnu 2018.
V červenci 2018 zahájení realizace projektu „Umění pozdního
středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ z programu přeshraniční
spolupráce SN – CZ 2014 -2020.
V červenci 2019 účast krajské delegace a saských partnerů na 43.
zasedání Výboru světového dědictví UNESCO v ázerbájdžánském
Baku – zapsání Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam
světového dědictví.

Odbor RR KÚÚK
 Prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu
v Drážďanech a Lipsku.


Společně s Libereckým krajem prezentace Ústeckého kraje na akci
Den Sasů, který se v roce 2014 konal v Grossenheimu.



V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci s letištěm Drážďany
prezentace v odletové hale a v infocentru, včetně účasti na Dni
otevřených dveří letiště a Dni dětí.



Realizace projektu „Cykloregion Krušné hory – propojení
nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ –
vybudování nových úseků cyklotrasy, zahájení a ukončení sezóny,
promojízda, konference, tištěné propagační materiály, infotabule,
sčítače, drobné propagační předměty, webová stránka, aplikace pro
smartphones apod.



Dne 8. 10. 2014 realizace 7. Česko-německé konference „Marketing
na cyklostezce LABE“ včetně doprovodného presstripu.



Realizace projektu Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a
v Ústeckém kraji v letech 2012 – 2014, v současné době je v etapě
udržitelnosti až do roku 2019.



Realizace projektu Sasko-české vztahy v proměnách času v letech
2012 – 2015. V současné době je v etapě udržitelnosti až do roku
2020.



Realizace projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach
v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a
zjišťování zdravotních následků – v roce 2015 zpracování žádosti ve
spolupráci se všemi partnery, v roce 2016 schválená žádost,
zahájení realizace projektu. Zakoupení přístrojů, které budou měřit
ultrajemné částice v ovzduší, umístění těchto přístrojů v Lomu u
Mostu. Přístroje bude spravovat a využívat Český
hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem. V roce 2017 vytvoření
pracovních skupin, zpracování zdravotních dotazníků, vyškolení
čichačů a provádění analýzy ovzduší. Jednání pracovních skupin
průběžně dle harmonogramu, dne 12. 4. 2018 proběhla regionální
konference. Realizace projektu ukončena k 30. 6. 2019, vyúčtování
do 6 měsíců od ukončení projektu – podáno, v řízení.



Realizace projektu Česko – saské pohraničí bez bariér. Počátek
realizace v r. 2016. Vytvoření webového portálu ve spolupráci
s projektovým partnerem městem Drážďany. Další aktivity: odborné
konference, sportovní dny pro handicapované.
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Účast na jednáních Monitorovacího výboru v Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020,
v roce 2016 to byly 4 jednání monitorovacího výboru, v roce 2017
byla 3 zasedání.



Poskytování konzultací žadatelům o dotaci, hodnocení projektů,
administrace s tím spojená v rámci Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020,
spolupráce se Saskou rozvojovou bankou v Drážďanech.



Ve dnech 29. – 31. 1. 2015. prezentace na veletrzích cestovního
ruchu v Drážďanech a Lipsku.



Ve dnech 4. – 6. 1. 2015 prezentace na Dni Sasů 2015.



Realizace 8. Česko-německé konference „Marketing cyklostezky
LABE“.



Prezentace v rámci Dnů česko-německé kultury 2015 v říjnu 2015.



31. 3. 2015 dokončení realizace projektu „Cykloregion Krušné hory
– propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém
Krušnohoří“.



Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro územní rozvoj.
Za českou stranu se zúčastnilo MMR a kraje Karlovarský, Ústecký a
Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři plánovací
svazy na česko - saské hranici.



Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem příprava a
realizace projektu „Nová hřebenovka“.



Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny k evaluaci
programu Cíl2. Ústecký kraj je zástupcem všech třech krajů v této
pracovní skupině.



Pokračování spolupráce s letištěm Drážďany – prezentace ÚK
v odletové hale a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost.



V roce 2016 prezentace ÚK na veletrzích cestovního ruchu
v Drážďanech a Lipsku.



Účast spolu s Libereckým krajem na Dny Sasů v září 2016.



V lednu 2017 prezentace ÚK na veletrhu cestovního ruchu
Reissemese Dresden s vlastní expozicí.



Pokračování spolupráce a vzájemné propagace s letištěm Drážďany
a sdružením Saské hrady a zámky (prezentace ÚK v odletové hale
a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost, inzerce v Magazínu
Brána do Čech, apod.).



Ve dnech 18. - 20. 8. 2017 prezentace Ústeckého kraje
v Drážďanech v rámci akce Straßenfest „Canaletto“.



Ve dnech 1. - 3. 9. 2017 prezentace Ústeckého kraje na Dnech Sasů
v Löbau.



Ve dnech 22. - 26. 11. 2017 prezentace ÚK na veletrhu cestovního
ruchu TC Lipsko ve společné expozici České republiky.



V roce 2018 vydání tištěného průvodce Labskou stezkou „Handbuch
2018“ a jeho distribuce v České republice a Německu.
Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem realizace
a společný marketing projektu „Hřebenovka/Kammweg“.
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Prezentace Ústeckého kraje v roce 2018 na veletrzích cestovního
ruchu v Drážďanech, Lipsku, Mnichově, Berlíně, Erfurtu a
Norimberku



Ve dnech 17. - 19. 8. 2018 prezentace Ústeckého kraje
v Drážďanech v rámci akce „CanalettoFest“.



Pokračování úspěšné spolupráce a vzájemné propagace s letištěm
Drážďany a sdružením Saské hrady a zámky (prezentace ÚK v
odletové hale a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost, inzerce
v Magazínu Brána do Čech, vzájemná distribuce propagačních
tiskovin, apod.).



Realizace projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach
v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a
zjišťování zdravotních následků – realizace projektu prodloužena do
30. 6. 2019. Na jaře 2019 závěrečná konference, kde budou
prezentovány výsledky projektu a byla vydána publikace shrnující
výstupy.



Realizace presstripů pro německé novináře společně se
zahraničním zastoupením Czechtourism v Berlíně.



Prezentace Ústeckého kraje v roce 2019 na veletrzích cestovního
ruchu v Drážďanech, Mnichově, Berlíně, Erfurtu, Norimberku a
Lipsku.



Společný marketing Labské stezky, spolupráce v rámci produktu
Malerweg, Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge zapsané na
seznam UNESCO.



Prezentace na letišti v Drážďanech, festivalu Dixilednů,
CanalettoFest, Tourismusborse v Bad Schandau a dalších akcích.

Odbor UPS KÚÚK










Projekt CROSS-DATA – „Česko–Saský informačního systém o
územním plánování“ a zpracování publikace o územním plánování
na české a německé (saské) straně. Závěrečná konference
v 02/2013 (oficiální ukončení projektu).
Do r. 2018 pravidelná účast (1x ročně) na zasedání pracovní
skupiny pro udržitelnost „Česko-Saského informačního systému pro
územní plánování“ CROSS-DATA v rámci jeho udržitelnosti projektu
od r. 2019 probíhají a nadále budou probíhat pravidelná setkání (1 x
ročně) na bázi vzájemné dohody všech partnerů v zájmu zachování
funkčnosti společně vytvořeného systému a aktuálnosti dat.
Od r. 2013 do r. 2019 účast na pravidelných setkáních Česko –
Saské pracovní skupiny pro územní rozvoj (1 x ročně). Za českou
stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký,
za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři regionální plánovací
svazy na Česko - Saské hranici. Tato setkání budou organizována
střídavě jednotlivými partnery i v následujícím období od r. 2020.
Účast na jednáních Euroregionu Elbe/Labe v r. 2017, a to v rámci
projektu „Výzkum návazností přeshraničních rozvojových os
v Euroregionu Elbe/Labe“ (projekt ukončen)
Od r. 2017 účast odboru na projektu CORCAP týkající se zapojení
dopravního koridoru Hamburk – Drážďany – Praha – Vídeň –
Budapešť do regionálních rozvojových strategií (problematika
vysokorychlostní trati a její vliv na ek. rozvoj území); Ukončení
projektu se předpokládá v 03/2022.
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V roce 2019 účast na zasedání pracovní skupiny pro udržitelnost
„Česko - saského informačního systému pro územní plánování“ CROSS-DATA - setkání po udržitelnosti projektu.
Účast na zasedáních Euroregionu Elbe/Labe v rámci prověření
návaznosti rozvojových os v hraničním území (v r. 2020).

DS KÚÚK
 Společná jednání se zástupci objednatelů dopravní obslužnosti VVO
a ZVON na novém smluvním zajištění dopravní obslužnosti
regionální železniční osobní dopravou v provozním souboru
OstSachsenNetz II (OSN II);
 Účast na společném projektu ELLA Regio.
 Příprava společných přeshraničních linek.
 Podpora dostavby a otevření přeshraničního úseku drážního spojení
Dolní Poustevna – Sebnitz.
 Od roku 2015 společná jednání se zástupci objednatelů dopravní
obslužnosti VVO, ZVON a VMS k rozvoji příhraniční veřejné dopravy.
 Spolupráce na realizaci provozu veřejné dopravy s našimi saskými
dopravci.
 Příprava společných přeshraničních linek a přeshraničních tarifních
nabídek.
 Založení a členství v Evropském seskupení pro územní spolupráci
(ESÚS) v rámci přípravy realizace vysokorychlostní tratě Praha –
Ústí nad Labem – Drážďany.
 Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné
dopravy.
Odbor ZD KÚÚK
 Dne 25. 11. 2015 podepsáno v Karlových Varech Ujednání
o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (dále
jen Ujednání), s platností od 1. 1. 2016, kterým dojde k praktické
realizaci Rámcové smlouvy o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi ČR a SRN dne 4. 4.
2013. Smluvními stranami Ujednání jsou ÚK, Liberecký kraj,
Karlovarský kraj a Ministerstvo vnitra Svobodného státu Sasko.
 V červnu 2016 setkání Pracovní skupiny Ujednání, v průběhu roku
další dvojstranné jednání.
 Dvě jednání v rámci Euroregionu Labe (březen, listopad 2016) pracovní skupina pro oblast přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví
a IZS.
 Zahajovací konference (listopad 2016) k projektu „Podpora
přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických
záchranných služeb v Drážďanech.
 Dne 3. 9. 2017 aktivní účast na meetingu (pracovní skupina
Ujednání);
 Ve dnech 6. - 7. 11. 2017 účast na Akademii zdravotnických
záchranných služeb ČR - SRN (Sasko a Bavorsko).
 Dne 28. 11. 2017 účast na workshopu na téma „Organizace
a kompetence zdravotnické záchranné služby v České republice
a v Německu (Sasku)“.
 Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání (setkání
pracovní skupiny se uskutečnilo v Sasku dne 17. 4. 2018), a další
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dílčí dvojstranná jednání a workshopy za účelem naplňování
podmínek Ujednání.
V červnu 2018 účast na konferenci k projektu „Podpora přeshraniční
spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných
služeb", účast na dalších jednáních a konzultacích k tomuto projektu
(Rallye Ostrov 2018, 11. 9. 2018 česko-saská přeshraniční
spolupráce dispečinků a zdravotnických záchranných služeb, cvičení
polygon apod.).
Účast na jednáních příslušných pracovních skupin Euroregionů Labe
a Krušnohoří v rámci problematiky přeshraniční spolupráce ve
zdravotnictví a IZS (Plánování cvičení ochrany před katastrofami v
labském kaňonu v srpnu 2019 - 2 schůzky 17. 4. 2018 a 13. 11.
2018).
Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání (setkání
pracovní skupiny se uskutečnilo v Ústí nad Labem dne 21. 5. 2019),
a další dílčí dvojstranná jednání a workshopy za účelem naplňování
podmínek Ujednání.
28. 8. 2019 – podpis Společného prohlášení o spolupráci v oblasti
přeshraniční zdravotní péče (zřízení Komise pro přeshraniční
zdravotní péči – prozatím 1 jednání přípravné pracovní skupiny bez
požadované účasti zástupce kraje) – připomínkování Jednacího řádu
Komise pro přeshraniční zdravotní péči, nominace členů.
3. 9. 2019 účast na 1. zasedání Společné komise k Rámcové
smlouvě mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby.
17. 9. 2019 účast na zasedání Odborné pracovní skupiny
Euroregionu ELbe/Labe pro ochranu před katastrofami spojené s
komisí pro krizový managment z Euroregionu Krušnohoří.
7. 11. 2019 účast na Workshopu – Sasko-česká přeshraniční
spolupráce dispečinků a zdravotnických záchranných služeb
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH.
27. 11. 2019 Závěrečná konference projektu „Podpora přeshraniční
spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných
služeb“.
4. 12. 2019 Prezentace projektu ZZZ na Monitorovacím výboru
Programu spolupráce.
V roce 2020 se z důvodu pandemie Covid–19 neuskutečnila žádná
jednání.
21. 10. 2021 5. setkání Společné pracovní skupiny dle čl. 2 Ujednání.

Odbor SV KÚÚK
 Dne 15. 11. 2021 realizován 1. workshop projektu „Zamezení
sociálnímu vyloučení na obou stranách hranice“.
Aktivity plánované pro rok 2022:

Odbor INF KÚÚK
 Naplňování cílů Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým
krajem a Zemským ředitelstvím Saska.
 V květnu 2022 proběhne pracovní jednání hejtmana Ústeckého kraje
se zemskou prezidentkou Reginou Kraushaar.
Odbor SV KÚÚK
 V roce 2022 bude pokračovat návštěva věznic, společně se
sociálním pracovníkem neziskové organizace EBS Dresden, která
provádí výkon sociální práce v 10 věznicích ve spolkové republice
Sasko pro odsouzené občany České republiky.
Odbor ZPZ KÚÚK
Odbor KP KÚÚK
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Plánují se návštěvy za účelem rozvoje kulturně kreativního průmyslu na
obou stranách hranic.
Udržitelnost projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti
Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014 -2020.

Odbor RR KÚÚK
 Prezentace Ústeckého kraje na akcích v Sasku (Tag der Sachsen a
CanalletoFest.



Vydání tištěného průvodce Labskou stezkou „Handbuch 2022“ a jeho
distribuce v České republice a Německu.
Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem realizace a
společný marketing projektu „Hřebenovka/Kammweg“.



Prezentace Ústeckého kraje v roce 2022 na veletrzích cestovního
ruchu v Drážďanech, Lipsku, Mnichově, Norimberku a Berlíně.



Pokračování úspěšné spolupráce a vzájemné propagace s letištěm
Drážďany a sdružením Saské hrady a zámky.



Realizace prestripů a famtripů pro německé novináře a cestovní
kanceláře.
Odbor UPS KÚÚK
 Účast na zasedání Česko – Saské pracovní skupiny pro územní
rozvoj – pravidelně 1x ročně. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a
kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní
ministerstvo vnitra a tři plánovací svazy na Česko - Saské hranici.
Odbor DS KÚÚK
 Spolupráce s objednateli dopravy VVO, ZVON, LK a dopravcem Die
Länderbahn GmbH na zajištění dopravní obslužnosti území v rámci
uzavřené Dopravní smlouvy pro Východosaskou síť II (OSN II).
 Pokračování spolupráce v rámci ESÚS („Nové železniční spojení
Praha – Drážďany“).
 Spolupráce s německými dopravními svazy (VMS, ZVON) za účelem
zajištění přeshraniční linkové dopravy.
 Založení pracovní skupiny za účelem podpory novostavby železniční
tratě Seifhennersdorf – Rumburk.
 Společná tvorba návrhu smluvní dokumentace ve spolupráci
s dopravním svazem VVO jejíž účelem je zajištění dopravní
obslužnosti na lince U28 po roce 2023.
 Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné
dopravy.
 Rozšíření územní platnosti tarifu Dopravy Ústeckého kraje na území
Dopravního svazu VVO (vznik nové zóny Schöna)
Odbor SMT KÚÚK
 Podpora škol při realizaci projektů zaměřených na mezinárodní
spolupráci se Svobodným státem Sasko.
Odbor ZD KÚÚK
 Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání o spolupráci ZZS
(setkání pracovní skupiny je plánováno v Karlovarském kraji na
podzim 2022) a účast na dalších dílčích dvojstranných jednáních a
workshopech za účelem naplňování podmínek Ujednání.
 Účast na jednáních příslušných pracovních skupin Euroregionů Labe
a Krušnohoří v rámci problematiky přeshraniční spolupráce
ve zdravotnictví a IZS.
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Účast na jednáních Komise pro přeshraniční zdravotní péči
(Šluknovsko);
Účast na zasedáních Společné komise k Rámcové smlouvě mezi ČR
a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné
služby.
Účast na mezinárodní soutěži Rallye ostrov 2022.

Navrhované aktivity:
Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor SMT KÚÚK – Mgr. Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy (475 657 212, kovar.r@kr-ustecky.cz)
Odbor PPIT KÚÚK – Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení transformace regionu
(475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz)
Odbor ZPZ KÚÚK - Mgr. Jan Rothanzl, oddělení živ. prostředí (475 657 121,
rothanzl.j@kr-ustecky.cz)
Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560,
hajsman.p@kr-ustecky.cz)
Odbor UPS KÚÚK - Ing. Jolana Novotná, vedoucí oddělení úz. plánování
(475 657 513, Novotna.j@kr-ustecky.cz )
Odbor DS KÚÚK - Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru (475 657 525,
franek.j@kr-ustecky.cz )
Odbor KP KÚÚK – Mgr. Jana Kuráňová, pověřena vedením odboru
(475 657 276, kuranova.j@kr-ustecky.cz)
Odbor ZD KÚÚK – Ing. Petr Severa, vedoucí odboru (475 657 435, severa.p@krustecky.cz)

SEZNAM ZKRATEK:
Odbor INF KÚÚK – Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor PPIT KÚÚK – Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor ZPZ KÚÚK – Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor UPS KÚÚK – Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor DS KÚÚK – Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor ZD KÚ ÚK – Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
VVO – Verkehrsverbund Oberelbe
ZVON – Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
VMS – Verkehrsverbund Mitelsachsen
ESÚS Evropské seskupení pro územní spolupráci
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Žilinský samosprávný kraj
Název partnerského regionu:

Žilinský samosprávný kraj
Centrum regionu:

Stát / oblast:

Slovenská republika

Žilina
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

11. 1. 2011 Dohoda o spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem a
Ústeckým krajem

Vrcholný politický orgán:

Předsedkyně Žilinského samosprávného kraje Erika Jurinová

Základní oblasti spolupráce:








Podnikání
Školství, vzdělávání, mládež
Kultura
Zdravotnictví
Sociální péče
Regionální rozvoj, cestovní ruch



Odbor informatiky a organizačních věcí / Oddělení vnějších vztahů a
protokolu
Odbor regionálního rozvoje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor kultury a památkové péče

Specifické oblasti spolupráce:

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství




Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem
Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 2011 2021:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor RR KÚÚK
 Účast na jednání pracovních skupin pro oblast reg. rozvoje a školství
v červenci 2011.
 Účast na jednání pracovních skupin pro reg. rozvoj za ÚK a ŽSK
během návštěvy předsedy ŽSK Ing. Blanára v ÚK dne 18. 5. 2012.
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Odbor SMT KÚÚK
 Oslovení středních škol zřiz. ÚK a předání informace o Dohodě o
vzájemné spolupráci mezi ÚK a ŽSK.
 Zorganizování pracovní porady pro školy, které projevily zájem podílet se
na spolupráci v rámci výše zmiňované Dohody.
 Z pracovní porady vzešlo 6 projektů, které odbor SMT sumarizoval a
předložil Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
k posouzení.
 Projekt „Vítejte v Litoměřicích“ se zapojenými školami - Střední
pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3,
příspěvková organizace a partnerská Pedagogická a sociálna akadémia,
ul. SNP 509/116, Turčianské Teplice - byl usnesením č. 3/19VZV/2011
doporučen k realizaci. Dle sdělení paní ředitelky byl původní termín
realizace po konzultaci s VZV ZÚK přesunut z června 2012 na říjen 2012.
Důvodem byla problematická komunikace ze strany partnerské školy.
 Dále byl odbor SMT informován o navázané spolupráci mezi školami:
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková
organizace a Stredná zdravotnicka škola, Dolný Kubín. Školy uzavřely
partnerskou smlouvu o spolupráci a výměně zkušeností, poznatků
spojených s činností školských zařízení.
 V prosinci 2011 proběhla pracovní návštěva zástupců Gymnázia TGM,
Litvínov, Studentská 640, 436 67 Litvínov na Gymnáziu v Hlinské ulici
v Žilině, byly projednány možnosti spolupráce a přislíbena návštěva
zástupců slovenské strany u českého partnera. Realizátorem je
Gymnázium TGM, Litvínov, p.o., Studentská 640, 436 67 Litvínov.
 Účast sedmičlenného družstva žáků Gymnázia, Teplice, Čs. dobrovolců
11, p. o. na sportovně-vědomostní soutěži v partnerském Žilinském
samosprávném kraji s názvem Župná kalokagatia, která proběhla 27. 10.
2011 ve slovenských Turanech. Účast finančně podpořil ÚK. Na přípravě
cesty se podílel Odbor KH KÚÚK.
 Účast pětičlenného družstva Podkrušnohorského Gymnázia, Most na
sportovně-vědomostní soutěži Župná kalokagatia 2012 ve dnech 4. - 5.
10. 2012 v Turanech. Na přípravě cesty se opět podílel Odbor KH KÚÚK.
 Účast družstva SZŠ Dolný Kubín na školním kole soutěže v poskytování
první pomoci v Děčíně; výměnná stáž žáků 3. ročníku v rámci odborné
praxe (červen 2012); sportovní přátelská utkání – florbal, odbíjená (říjen
2012); podpora individuálních poznávacích pobytů zaměstnanců v oblasti
partnerské školy – realizátorem těchto aktivit by měla být Střední
zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace.
 Gymnázium, Chomutov se 11. 10. 2013 zúčastnilo 7. ročníku
vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2013“. Zástupci
Ústeckého kraje obsadili páté místo.
 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem
realizovala projekt stáží „Kuchaři a cukráři na Slovensku“ společně
s partnerskou školou v Martině. Stáže se zúčastnilo 14 žáků oboru Cukrář
a 1 doprovodná osoba - odborný učitel oboru Cukrář, stáž se uskutečnila
v dubnu 2013.
 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace realizovala se Střední školou obchodu a
služeb v Martině projekt v rámci mobility Leonardo da Vinci, ÚK finančně
podpořil doprovodné kulturní a sportovní aktivity – březen/duben 2014.
 Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace se aktivně
zapojila do spolupráce s Žilinským samosprávným krajem v oblasti
vzdělávání a navázala partnerství se Střední zdravotnickou školou Dolný
Kubín. V rámci tohoto partnerství vznikl společný projekt Odborná výuka
oboru zdravotnický asistent. Termín realizace 1. – 4. července 2014.
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Účast zástupce odboru na vyhodnocení výtvarné soutěže na téma SNP
(dále také aktivity odboru KH) v Žilině dne 23. 6. 2014, Ústecký kraj
zastupoval RSDr. Jaroslav Horák, přítomny byly rovněž vítězky soutěže
za ÚK.
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace se dne 10. 10. 2014 zúčastnilo 8. ročníku
vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2014“. Zástupci
Ústeckého kraje obsadili dvanácté místo.
Realizace zmiňovaného projektu „Vítejte v Litoměřicích“, pokud bude
schváleno jeho finanční krytí a partnerská škola potvrdí termín
uskutečnění. Realizátorem by měla být Střední pedagogická škola J. H.
Pestalozziho, Litoměřice, která byla od 1. 9. 2012 sloučena se Střední
pedagogickou školou. Projekt nebyl realizován z důvodu problematické
komunikace s partnerskou školou v roce 2013.
Účast žáků školy doporučené Odborem ŠMT na Župné kalokagatii 2015
(kritériem je úspěšnost školy na sportovních a vědomostních soutěžích
v posledních letech).
Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci.
Rok 2015:
Soutěž středních škol v poskytování první pomoci. Střední zdravotnická
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10.
11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný
Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Na základě vzájemné
spolupráce byla naplánována účast žáků SŠ zdravotnické školy, Děčín,
na soutěži středních škol v poskytování první pomoci, která se uskutečnila
v Dolném Kubíně dne 28. 4. 2015.
Odborná stáž žáků Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace v Dolnooravské nemocnici Dolný Kubín (Žilinský
samosprávný kraj) ve dnech 7. - 13. června 2015.
V rámci spolupráce Ústeckého kraje a Samosprávného kraje Žilina byla
zahájena konkrétní spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v
Děčíně a Obchodnou akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko.
Jedná se o realizaci společných projektových aktivit, výměny zkušeností
pedagogických sborů ve vzdělávacích a výchovných činnostech, výměny
studentů v rámci projektů. Ve dnech 16. - 18. 6. 2015 se uskutečnila
pracovní návštěva delegace EOA v Žilině. K podpisu byla připravena
smlouva mezi oběma subjekty zahrnující následující oblasti spolupráce:
společné projekty v oblasti vzdělávání a výměna zkušeností z obou
vzdělávacích soustav v aplikaci na činnost obchodních akademií,
výměnné pobyty žáků a pedagogů škol, spolupráce a sdílení vytvořených
vzdělávacích materiálů, společné mimoškolní aktivity.
Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, příspěvková organizace, 17.
září 2015, Turany. Družstvo školy se z pověření ÚK zúčastnilo sportovně
vědomostní mezinárodní soutěže Župná kalokagathia 2015 ve
slovenských Turanech. Z celkového počtu 10 zúčastněných družstev se
umístili na 4. místě.
Rok 2016:
Soutěž středních škol v poskytování první pomoci. Střední zdravotnická
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10.
11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný
Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Na základě vzájemné
spolupráce byla naplánována účast 6 žáků Střední zdravotnické školy,
Děčín, na soutěži středních škol v poskytování první pomoci, která se
uskutečnila v Dolném Kubíně dne 5. 5. 2016. Cílem projektu bylo
poskytnout žákům školy možnost ověření svých vědomostí a praktických
zkušeností v poskytování první pomoci v mezinárodním měřítku.
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Spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v Děčíně a Obchodnou
akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko. Setkání se uskutečnilo
v Žilině ve dnech 13. – 15. 9. 2016. Oblasti jednání: společné projekty ve
vzdělávání a výměna zkušeností obou vzdělávacích soustav v aplikaci na
činnost obchodních akademií, další spolupráce na metodických
vzdělávacích materiálech oboru s konkretizací do jednotlivých předmětů,
spolupráce v oblasti environmentální výchovy a přípravy úředníků státní
správy včetně působení v evropských institucích (návaznost na stávající
zaměření Evropský hospodářský asistent na Evropské obchodní
akademii v Děčíně).
Konference - zdravotnické školství ČR a SR (Dolný Kubín, Žilinský
samosprávný kraj, Slovensko). Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.
mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10. 11. 2011
partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný Kubín z
Žilinského samosprávného kraje. Partnerství vzniklo na výzvu Ústeckého
kraje na podporu spolupráce Ústeckého kraje a Žilinského
samosprávného kraje.
Dne 5. 2. 2016 byl stanoven program spolupráce na rok 2016 a jedním z
bodů byla realizace semináře partnerských škol v Dolném Kubíně nad
aktuálními novinkami zdravotnického školství v ČR a SR. Účelem projektu
bylo seznámit se s aktuální situací ve zdravotnickém zařízení partnerské
školy a prezentovat výstupy z projektu OPVK, dále prezentovat vzájemně
studijní materiály obou škol s cílem jejich využití v partnerských školách.
Studentský čtyřboj – 2. ročník (Děčín), Střední zdravotnická škola, Děčín,
Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, Střední zdravotnická škola
Dolný Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Mezinárodní setkání
mladých lidí (žáků partnerských škol) a podpora jazykového,
matematického a branného vzdělání. Čtyřboj se skládal z branné přípravy
(přesun zraněného), z eseje cizího jazyka, z matematického kvízu
(piškvorky) a ze sportovní disciplíny (stolní tenis). Velmi významnou částí
byla výměna zkušeností v oblasti přípravy žáků na povolání a uplatnění v
praxi. Realizované výměnné akce byly zaměřeny na odborné vzdělávání
(první pomoc, odborná stáž).
Na podzim 2016 reprezentovalo Gymnázium Václava Hlavatého, Louny,
příspěvková organizace Ústecký kraj na sportovně-vědomostí soutěži
Župná kalokagathia. Přestože skončili žáci lounského gymnázia na
poslední příčce, odnesli si ze soutěže mnoho zkušeností a sportovních
zážitků a byli za tuto možnost srovnání svých dovedností se zahraniční
konkurencí vděční.
Rok 2017:
Sedm žáků ze Střední odborné školy v Litvínově – Hamru vyrazilo v říjnu
na čtrnáctidenní stáž do Krásna nad Kysucou. Obsahem stáže s názvem
„Jedeme na zkušenou!“ byla výroba dvojitého špaletového okna. Výroba
probíhala ve spolupráci s partnerskou Strednou odbornou školou
drevárskou a stavebnou. Celý projekt získal podporu v rámci programu
Erasmus+. Získané a ohodnocené výsledky ze studijní stáže jsou
zaznamenány v dokumentu Europass-mobilita, který žáci obdrželi. Tento
dokument popisuje, co žák umí a může mu pomoci při pracovním
pohovoru u budoucího zaměstnavatele.
V rámci spolupráce Ústeckého kraje a Žilinského samosprávného kraje
byla zahájena konkrétní spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií
v Děčíně a Obchodnou akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko.
Jedná se o realizaci společných projektových aktivit, výměny zkušeností
ve vzdělávacích a výchovných činnostech. Včetně postoupení
vzdělávacích materiálů zejména v oblasti projektového řízení,
komunikace, týmové práce a komunitních projektů. Ve dnech 19. - 21. 6.
2017. Pracovní návštěva kompetentních zástupců (2osoby) EOA v Žilině,
příprava dalšího postupu činností uvedených v účelu akce.
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V roce 2017 se podařilo rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti školství
podpisem memoranda o spolupráci mezi Střední školou zahradnickou a
zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda a Strednou
odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.
Memorandum bylo podepsáno řediteli dotčených škol před slavnostním
večerem Mistrovství floristů v Děčíně.
Rok 2018:
Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, p. o. - rozvíjení mezinárodního
partnerství se slovenskými školami (Krásno nad Kysucou; Žilina). Na
podzim roku 2017 se žáci oboru truhlář a umělecký truhlář zúčastnili
dvoutýdenní stáže na Střední odborné škole, Krásno nad Kysucou. V
červnu 2017 se deklarovala vůle navázat spolupráci také se Spojenou
školou v Žilině. Na jaře 2018 se žáci a učitelé ze Spojené školy, Žilina
zúčastnili kadeřnické soutěže pořádané Střední odbornou školou,
Litvínov-Hamr. Nyní se jedná o možnosti stáže pro žáky oboru kadeřník.
Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - Maister Palacinka – soutěž
v rámci mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Spojená škola
Ružomberok (Žilina), účast na soutěži, konzultace v jednotlivých oborech
(kuchař, číšník, cukrář, kadeřník, kosmetička).
„Župná kalokagatia 2018“ - 12. ročník sportovně-vědomostní soutěže se
koná 5. 10. 2018 v prostorách Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.
Za Ústecký kraj se zúčastní Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,
příspěvková organizace.
Rok 2021:
Spolupráce omezena s ohledem na onemocnění covid19.

Odbor INF KÚÚK (dříve odbor KH)
 21. a 22. 1. 2014 návštěva delegace Ústeckého kraje v Žilině.
 24. 2. – 15. 5. 2014 vyhlášení grafické soutěže na téma Slovenské
národní povstání u příležitosti 70. výročí SNP ve spolupráci s odborem
ŠMT.
 9. 6. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na KÚÚK za
účasti hejtmana ÚK O. Bubeníčka; spolupráce s odborem ŠMT při
organizaci následného výjezdu absolutních vítězek soutěže do Žiliny.
 V roce 2015 realizována pouze jedna oficiální návštěva – delegace
Ústeckého kraje navštívila v září 2015 Žilinský samosprávný kraj s cílem
zhodnotit dosavadní spolupráci.
 Dne 14. 12. 2015 byl ZÚK předložen materiál ke zhodnocení spolupráce
ÚK s ŽSK. Zastupitelstvo rozhodlo ponechat Dohodu v platnosti i po
11. 1. 2016.
 V roce 2016 na půdě ÚK ani ŽSK neproběhlo žádné oficiální setkání
vedení krajů.
 Na základě výsledků voleb z prosince 2017 byla jmenována do funkce
nová předsedkyně ŽSK Erika Jurinová, hejtman ÚK ji odeslal gratulační
dopis s návrhem na obnovení aktivní spolupráce na úrovni vedení obou
krajů, zapojení zájmových organizací typu Krajská hospodářská komora,
Krajská agrární komora, Hospodářská a sociální rada, Krajská rada
seniorů apod. do této spolupráce, dále také připomenul 100. výročí vzniku
ČSR v roce 2018 a nabídl aktivní zapojení ŽSK do přípravy oslav tohoto
významného výročí ve spolupráci s ÚK.
 V prosinci 2018 byl vedení ŽSK zaslán dopis s nabídkou zapůjčení
ústecké putovní výstavy k 100. výročí vzniku republiky a zároveň bylo
navrhnuto společné setkání.
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 V říjnu 2019 se uskutečnila návštěva delegace Ústeckého kraje v ŽSK.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se poprvé osobně setkal s
předsedkyní Žilinského samosprávného kraje Erikou Jurinovou. Cesty na
Slovensko se zúčastnili také ředitelé kulturních příspěvkových organizací
Ústeckého kraje za účelem prohloubení kulturní spolupráce mezi
kulturními organizacemi krajů. V rámci návštěvy proběhla vernisáž
výstavy připomínající 100. výroční vzniku ČSR.
 V listopadu 2020 byl nově zvoleným hejtmanem ÚK Janem Schillerem
zaslán dopis s informacemi o novém složení Rady ÚK a s pozváním
k návštěvě ÚK.
 V roce 2020 ani v roce 2021 se neuskutečnila žádná oficiální návštěva.
Odbor KP KÚÚK
 V roce 2018 byla zprostředkována realizace výstavy „Nomádi Evropy –
příběh slovenského drátenictví“. Výstava proběhla ve dnech 12. 7. – 23.
9. 2018 v Jízdárně teplického zámku.
 V říjnu 2019 oficiální návštěva hejtmana a člena Rady kraje pro kulturu a
památkovou péči v ŽSK, včetně delegace ředitelů příspěvkových
organizací v oblasti kultury. Otevření výstavy k 100. výročí vzniku ČSR
na Budatínském hradě v Žilině.
 V roce 2020 ani v roce 2021 se neuskutečnila žádná oficiální návštěva.
Aktivity plánované pro rok 2022:

Odbor SMT KÚÚK
 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci.
Odbor INF KÚÚK
 Setkání s vedením ŽSK.
 Rozvíjení a prohloubení spolupráce v kooperaci s OSMT a KP KÚ ÚK.
Odbor KP KÚÚK
 V případě výjezdu vedení ÚK se předpokládá současně výjezd ředitelů
příspěvkových organizací z oblasti kultury.

Navrhované aktivity:

Odbor SMT KÚÚK
 Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských škol.
 Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží.
 Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ.
Odbor KP
 Vzájemná výměna výstav mezi muzei a galeriemi.
 Spolupráce na mezinárodních projektech.

Poznámky:

Odbor SMT KÚÚK
 Výše navrhované aktivity bude možné realizovat pouze v případě, že bude
zajištěno jejich finanční krytí.

Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560,
hajsman.p@kr-ustecky.cz)
Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy (475 657 212, kovar.r@kr-ustecky.cz)
Odbor KP KÚÚK – Mgr. Jana Kuráňová, pověřena vedením odboru (475 657 276,
kuranova.j@kr-ustecky.cz)

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor INF KÚÚK – Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci se subjekty v Autonomní
oblasti Vojvodina
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Republika Srbsko

Podepsaná smlouva, dohoda:

Město Vršac, město Bela Crkva, Regionální centrum
pro sociálně-ekonomický rozvoj, Národní úřad práce
Republiky Srbsko (resp. instituce působící
v Autonomní oblasti Vojvodina, Srbsko)

Centrum regionu:
(město)

Pančevo (Jižní Banát)

03. 6. 2011 Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem a městy Vršac,
Bela Crkva, rozvojovou agenturou ve Zrenjaninu a Národním úřadem práce
v Republice Srbsko
7. 6. 2018 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní oblastí
Vojvodina

Vrcholný politický orgán:

Základní oblasti spolupráce:

Starosta města Vršac (predsednik opštiine Vršac), starosta města Bela Crkva
(predsednik opštiine Bela Crkva), ředitelka Regionálního centra (direktor), ředitel
Národního úřadu práce (direktor)








Příprava Srbska pro vstup do EU a využívání předvstupních fondů,
příprava projektů
Řešení nezaměstnanosti
Podpora podnikání
Vzdělávání (vč. stáží)
Zdravotní péče a sociální politika
Regionální rozvoj a cestovní ruch
Kultura
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Specifické oblasti spolupráce:
















Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství




Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem
Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv
Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Aktivity za sledované období r. 2010 2021:

Posílení kapacity relevantních stakeholderů na území Jižního Banátu
v oblasti udržitelného rozvoje území založeného na principu
partnerství se zvláštním zřetelem na problematiku zaměstnanosti;
Zvýšení absorpční kapacity měst Vršac a Bela Crkva a dalších
subjektů v regionu pro využívání zdrojů předvstupní pomoci EU
určených mj. i pro podporu rozvoje venkova, zvyšování kvality života
lidí na venkově a rozvoj multifunkčního zemědělství;
Podpora aktivit k řešení problematiky nezaměstnanosti na území
Jižního Banátu, spolupráce s Národním úřadem práce při vytváření
nových pracovních míst, rozvoji a posilování aktivních politik
zaměstnanosti;
Příprava společných projektů;
Organizace stáží absolventů srbských středních škol na středních
školách zřizovaných Ústeckým krajem;
Přizvání subjektů z území srbských účastníků k zapojení do realizace
projektů v rámci programů Evropské územní spolupráce, ve kterých
bude Ústecký kraj projektovým partnerem;
Podpora při řešení nezaměstnanosti mladých lidí;
Podpora a předávání zkušenosti v oblasti zakládání a zahajování
činnosti odbytových družstev v oblasti zemědělství.
Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání a výměny odborníků, učitelů
a studentů, vč. podpory stáží.
Podpora spolupráce v oblasti zdravotní péče a sociální politiky
formou výměny zkušeností, příprav projektů a realizací stáží.
V oblasti cestovního ruchu vzájemná prezentace na stáncích v rámci
veletrhů cestovního ruchu, aj.
V oblasti kultury podpora kulturních aktivit a událostí, vč. podpory
krajanských spolků.
Odbor informatiky a organizačních věcí / Oddělení vnějších vztahů a
protokolu
Odbor regionálního rozvoje / Oddělení regionálního rozvoje







Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Krajská zdravotní, a.s.
Gymnázium Teplice
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí
nad Labem, Palachova 35, p.o.
1 - 2 x ročně
Titul, jméno, příjmení:

Ing. Jitka Zimová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

475 657 858

zimova.j@kr-ustecky.cz

Rok 2010 – Odbor RR KÚÚK
Celoročně realizován projekt s názvem „Zvyšování absorpční kapacity pro
rozvoj venkova“.
Projektové aktivity:
 05/2010: Studijní cesta srbské delegace z Bela Crkvy do ÚK,
zpracování stručné analýzy situace v oblasti strategie rozvoje
Jihobanátského okruhu.
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09/2010: Školení stakeholderů v problematice projektového řízení,
příprava projektových záměrů.

Rok 2011 – Odbory RR KÚÚK, INF KÚÚK
 06/2011: Uzavřeno Memorandum o porozumění.
 09/2011: Novi Sad (Srbsko) prezentace ÚK v rámci stánku Národní
turistické organizace Republiky srbské.
 10/2011: Podání projektu s názvem „Spolupráce Ústeckého kraje
s městy v Jižním Banátu (Srbsko)“ v rámci dotačního programu
Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2012 – Odbory RR KÚÚK, INF KÚÚK
Celoročně realizace projektu „Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním
Banátu (Srbsko)“.
Projektové aktivity:
 07/2012: Setkání podnikatelů a zástupců samosprávy (delegace ÚK
v Jižním Banátu).
 10/2012: Návštěva delegace Srbska v ÚK a setkání s podnikateli.
Jednání zástupce ÚK a srbské delegace na MPO ČR.
Další aktivity v roce 2012:
 12/2012: návštěva delegace ÚK v Jižním Banátu.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2013 – Odbory RR KÚÚK, INF KÚÚK
 10/2013: Návštěva delegace ÚK v autonomní oblasti Vojvodina
(vedena hejtmanem ÚK; zaměřena na spolupráci v oblasti školství,
zdravotnictví a cestovního ruchu; navštívena města Novi Sad, Vršac
a Bela Crkva). Podán projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků ve
zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty
středních a škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji“
v rámci dotačního programu Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 11/2013: Přijetí delegace z obecní nemocnice Vršac hejtmanem ÚK,
zahájení spolupráce mezi KZ, a.s. a obecní nemocnicí ve Vršci.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2014 – Odbory RR KÚÚK, INF KÚÚK
Celoročně realizace projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků ve
zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních a
škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji“.
Projektové aktivity:
 05/2014: Odborná stáž lékařů a sester v Krajské zdravotní, a.s.
(Masarykova nemocnice, Nemocnice Teplice)
 05-09/2014: Koordinace darování vyřazených lékařských přístrojů
nemocnici ve Vršaci od Krajské zdravotní, a.s. v hodnotě cca 73 tis.
Kč. Dar předán v září 2014.
 06/2014.: Setkání studentů v Srbsku (hostitel ekonomická střední
škola v Bela Crkvě), 4. 6. 2014 předání dvou notebooků a
dataprojektorů srbské střední škole (technika zakoupena v rámci
projektu ÚK).
 09/2014.: Setkání studentů v ÚK (hostitel Gymnázium Teplice).
Návštěva delegace ÚK ve Vršci; v rámci této aktivity se uskutečnila
jednání hejtmana ÚK o další spolupráci, témata: krizové řízení,
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spolupráce v oblasti kultury, pokračování specializovaných stáží
lékařů, podpora výuky českého jazyka.
Další aktivity v roce 2014:
 02/2014: Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze –
prezentace ÚK společně s Turistickou organizací autonomní oblasti
Vojvodina (Srbsko) a s Republikou srpskou (Bosna a Hercegovina).
 06/2014: Humanitární pomoc ÚK ve výši 500.000 Kč Srbské
republice, kterou zasáhly ničivé povodně.
 11/2014: Pracovní jednání se srbskou stranou a konkretizovány
priority společného projektu na rok 2015 v oblasti předávání
zkušeností spojených s povodněmi.
 Rada ÚK schválila obci Češko Selo (Srbsko) finanční dar ve výši
30.000 Kč a darování slabikářů v hodnotě 5.000 Kč na podporu
výuky českého jazyka.
 Podány projekty v dotačních titulech Podpora rozvojových aktivit
krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR
- projekt: Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst
Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji a Podpora rozvojových aktivit
krajů, měst a obcí v Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti
povodňového nebezpečí a krizového řízení - projekt: Příprava a
řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na
přírodní katastrofy.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2015 – Odbory RR KÚÚK, INF KÚÚK
Celoročně realizace dvou projektů.
Projekt 1: Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela
Crkva v Ústeckém kraji.
Projektové aktivity:
 05-06/2015: Praktické zdokonalení, trénink a rozšíření odborných
dovedností zdravotnického personálu ze srbských nemocnic v rámci
stáže na specializovaných pracovištích Krajské zdravotní, a.s.
Celkem proškoleno 22 osob.
 06/2015 a 09/2015: Rozvíjení další spolupráce a projednání témat
podpory – dvě setkání všech projektových partnerů, kde byly
diskutovány odborné lékařské otázky a témata další spolupráce. V
rámci jednání ve Vršci byly předány velkoformátové fotografie
dokumentující spolupráci v oblasti zdravotnictví řediteli nemocnice
ve Vršci.
 10/2015: Předání zdravotnické techniky a oblečení pro zdravotnický
personál nemocnicím ve Vršaci a Bele Crkvi na základě darovací
smlouvy mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Obecní nemocnicí ve Vršci.
Projekt 2: Podpora a řešení mimořádných událostí a krizových situací v
návaznosti na přírodní katastrofy
Projektové aktivity:
 04/2015: Zlepšení odborných dovedností a kapacit pracovníků v
úseku krizového řízení Úřadu Jihobanátského okruhu a 8 opštin
v okruhu. Připraveny 3 moduly, které obsahově pokryly
problematiku. Vlastní výjezd českých odborníků se uskutečnil 14. –
17. 4. 2015. Obsah: seznámení se srbskou legislativou, postupy a
opatřeními, prohlídka hasičské základny, prohlídka kritických bodů v
krajině v průběhu povodně a jednání se zástupci záchranných složek
k obsahu krizové karty – účel a funkce, důležité kontakty, prezentace
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3 modulů, diskuze, řešení aktuální krizové situace, tisková
konference a prezentace projektu.
 06/2015: Návštěva srbská delegace, složená ze starostů osmi opštin
Jihobanátského okruhu a odborníků na krizové řízení regionu, v
Ústeckém kraji. Program: návštěva hasičského záchranného sboru
a sboru dobrovolných hasičů v Děčíně, humanitárního skladu
Ústeckého kraje v České Kamenici, setkání se zástupci obce
Hřensko, návštěva Dne záchranářů Ústeckého kraje.
 09/2015: Zlepšení technických a metodických kapacit
Jihobanátského okruhu – předání materiálního daru čtyř kusů
elektrocentrál, čtyř sad kalových čerpadel a pomůcky, tzv. krizové
karty v počtu 500 kusů. Obdarovaným je Úřad Jihobanátského
okruhu, který bude dar využívat ve veřejném zájmu výhradně za
účelem zmírnění následků přírodních katastrof v Jihobanátském
regionu. Zvýšení informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci
ČR – průběžné vydávání tiskových zpráv, aktivity byly prezentovány
na kanálu Youtube a prostřednictvím webových stránek projektových
partnerů. V tištěné podobě byly informace o spolupráci uvedeny v
Krajských listech Ústeckého kraje.
Další aktivity v roce 2015:
 02-06/2015: Ústecký kraj zprostředkoval projekt kulturní výměny
v rámci festivalu České středohoří a České besedy Vršac.
 05/2015: Hejtman Ústeckého kraje přijal na oficiální návštěvě
zástupce Srbské republiky v ČR pí Veru Mavrić (velvyslankyně) a p.
Zorana Tasiće (náčelník úřadu Jihobanátského okruhu).
 07/2015: Ústecký kraj zorganizoval pro srbské krajany zájezd do
Ústeckého kraje. Pozváno bylo 15 osob z obce Vršac a 15 osob
z obce Česko Selo.
 10/2015: Podán projekt „Příprava projektových manažerů na fondy
EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury“ v dotačním
titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích
ZRS ČR“ do dotačního programu České rozvojové agentury.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2016 – Odbory RR KÚÚK, INF KÚÚK
 Realizace projektu „Příprava projektových manažerů na fondy EU a
udržování tradičních prvků české a srbské kultury“ s cílem zvýšit
odborné dovednosti projektových manažerů v oblasti fondů EU,
obohatit kulturu o prvky tradiční české a srbské gastronomie, vydat
česko-srbskou kuchařku a podpořit kontakty mezi středními školami.
Partnerskými institucemi podílejícími se na projektu byly Ústecký kraj
– odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu, Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, Krajská zdravotní, a.s. - oddělení vědy,
výchovy a dalšího vzdělávání, Srbská republika - Autonomní oblast
Vojvodina - Oblastní sekretariát pro zdravotnictví, sociální politiku a
demografii, Úřad Jihobanátského správního okruhu, Obecní
nemocnice Vršac, Česka Beseda Vršac, Poradna pro integraci o. s.
- Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem, Gymnázium
Teplice, Bělocrkvanske gymnazium a ekonomická škola, Hotelová
škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola v Teplicích a
Hospodářská škola ve Vršci.
Projektové aktivity:
 První část projektu proběhla v termínu 7. – 11. 9. 2016 v Ústeckém
kraji. Projektoví manažeři z nemocnice ve Vršci a z ministerstva
zdravotnictví byli školeni Regionální rozvojovou agenturou
Ústeckého kraje na finanční nástroje předvstupních fondů EU,
v gesci zastupitele ÚK a učitele teplického gymnázia Mgr. Jiřího
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Řeháka probíhala část navazování kontaktů mezi středními školami
a další část – prezentace tradičních srbských jídel probíhala na
srbském stánku v rámci multikulturního festivalu Barevná planeta
v Ústí nad Labem. Prezentace byla zajištěna členy České besedy
Vršac a studenty kuchařských oborů Hospodářské školy Vršac. Na
stánku byly distribuovány srbsko-české kuchařky v podobě
pohlednic, které byly jedním z výstupů projektu.
Druhá část projektu proběhla v termínu 14. – 19. 9. 2016 v Srbsku.
Prezentace české gastronomie na stánku v rámci vinařských slavností ve
Vršci.
Další aktivity v roce 2016:
 Dne 15. 9. 2016 přijetí delegace ÚK na Velvyslanectví ČR
v Bělehradě J. E. paní Ivanou Hlavsovou a paní Veronikou
Senjukovou, vedoucí konzulárního a vízového úseku, též
zodpovědnou za kulturní a krajanské záležitosti. Delegace vedená
předsedou sociálního a zdravotního výboru ZÚK Bc. Csonkou
projednávala prioritní témata spolupráce ÚK a partnerských
organizací v Srbsku, seznámila se se systémem podpory
krajanských spolků a fungováním ambasády ve vztahu ke krajanům.




Průběžná komunikace s kontaktními osobami v Jižním Banátu.
Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 o novém
složení Rady ÚK informováno vedení města Bela Crkva, vedení
města Vršce a Vláda Autonomní provincie Vojvodina.

Rok 2017 – Odbory RR KÚÚK, INF KÚÚK
 Realizace projektu „Založení místní akční skupiny v regionu Vršac –
přípravná fáze a přenos know-how“. Cílem projektu bylo vytvořit
pilotní rozvojový dokument venkovské oblasti regionu Vršac, nastavit
a zahájit proces založení místní akční skupiny v regionu Vršac na
základě přenosu know-how místních akčních skupin Ústeckého
kraje a podpořit kontakt mezi subjekty na české a srbské straně v
oblasti zemědělství a rozvoje venkova.
Projektové aktivity:
 Projekt byl zahájen v květnu v Srbsku, kdy pracovní tým Ústeckého
kraje navštívil Jižní Banát. V červnu 2017 proběhla studijní cesta
srbských partnerů do Ústeckého kraje, kde byl připraven program
s příklady dobré praxe v regionech MAS Český sever a MAS
Sdružení Západní Krušnohoří. Srbská skupina složená z aktérů
činných ve veřejné správě, podnikatelském sektoru a neziskovém
sektoru získávala zkušenosti pro vytvoření své místní akční skupiny
jako nástroje pro rozvoj venkovských oblastí. Na začátku listopadu
byl projekt na rok 2017 výjezdem do Jižního Banátu zakončen.
Srbská strana prezentovala úspěšné založení své vlastní místní
akční skupiny.
Další aktivity v roce 2017:
 Dne 19. 9. 2017 jednala delegace Ústeckého kraje v čele
s hejtmanem ÚK Oldřichem Bubeníčkem s prezidentem vlády
Autonomní oblasti Vojvodina Igorem Mirovićem o podepsání
Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní oblastí
Vojvodina.
 Dne 20. 9. 2017 zavítala delegace ÚK do partnerského města Vršac.
Zde byla delegace přijata na radnici, setkala se s krajany v České
besedě Vršac a zúčastnila se i otevření výstavy fotografií moderní
české architektury za přítomnosti velvyslankyně ČR v Srbsku J. E.
paní Ivany Hlavsové.
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Dne 11. 12. 2017 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo
Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem (Česká republika)
a Autonomní oblastí Vojvodina (Srbská republika).

Rok 2018 – Odbor INF KÚÚK
 Dne 7. 6. 2018 bylo na půdě krajského úřadu oficiálně podepsáno
Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní
oblastí Vojvodina.
 Ústecký kraj byl prezidentem Autonomní oblasti Vojvodina
Mirovićem pozván na oslavy 100. výročí od konce 1. světové války a
sjednocení Vojvodiny s Královstvím Srbska. Za Ústecký kraj se oslav
ve dnech 24. – 25. 11. 2018 zúčastnil předseda Výboru pro
zdravotnictví ZÚK pan Pavel Csonka.
Rok 2018 – Odbor RR KÚÚK
 Realizace projektu „Zvyšování odborné kvalifikace absolventů
středních škol v Jižním Banátu – přenos know-how, studijní stáže
v Ústeckém kraji“. Projekt představuje nabídku studijních možností
v Ústeckém kraji pro absolventy srbských středních škol. Jako pilotní
školy byly vybrány Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická v Ústí nad Labem a Chemicko – zdravotní škola
z Vršce.
Projektové aktivity:
 Projekt byl započat v dubnu cestou prof. Sivačka do ÚK, kde se
seznámil s možnostmi postgraduálních studií v kraji.
 Následně v květnu navštívili zástupci ÚK město Vršac, kde proběhlo
několik jednání mezi zástupci veřejných institucí, zástupci středních
škol a krajanských organizací. Kromě představení nabídky
postgraduálního studia a vyššího odborného studia na středních
školách v Ústeckém kraji byla řešena témata zmapování středních
škol a jejich vzájemné propojování, jak správně zacílit nabídku a
komunikace s vybranými studenty. Projekt byl současně představen
a konzultován na českém zastoupení v Bělehradu.
 V září proběhla studijní cesta vybraných srbských aktérů do
Ústeckého kraje. Delegace složená z ředitelů středních škol a
potenciálních zájemců o studium se seznámila s příklady dobré
praxe, studijními plány a s nabídkou studijních programů. V průběhu
návštěvy ústecké zdravotní školy ředitelky Miroslava Zoubková a
Snežana Ilić podepsaly memorandum o spolupráci mezi Vyšší
odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou
v Ústí nad Labem a Chemicko – zdravotní školou z Vršce.
 V říjnu proběhl výjezd českého projektového týmu do Srbska.
Zúčastnil se veletrhu stipendií, který pořádá Centrum pro kariérní
rozvoj univerzity v Bělehradě. Během výjezdu se zástupci Ústeckého
kraje setkali se zástupci České besedy Bělehrad, jednali o spolupráci
ve výuce češtiny v regionu Jižního Banátu, setkali se se zástupci
Chemicko-zdravotní školy ve Vršci a zúčastnili se besedy s rodiči a
studenty, kteří zvažují nabídku studovat vyšší odbornou školu v Ústí
nad Labem.
 Projekt byl navýšen o jednu aktivitu – v jednání návrh na zakoupení
50 kusů českosrbského slovníku pro studenty, kteří mají zájem
pokračovat vyšším odborným studiem v Ústeckém kraji (dne 12. 12.
2018 bude projednávat RÚK darovací smlouvy na slovníky,
souběžně je aktivita ve schvalovacím procesu na České rozvojové
agentuře).
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Dne 7. 11. 2018 byly zahájeny na Chemicko-zdravotní škole ve Vršci
kurzy českého jazyka pro zájemce o studium v ÚK. Dle informace
srbského partnera 5 studentů závazně uvažuje o pokračujícím studiu
od šk. roku 2019/2020 na vyšší odborné škole zdravotní v Ústí nad
Labem.
Po ukončení projektu v roce 2018 (jednoletý projekt = administrativa,
vyúčtování), je plánováno kontinuální pokračování podpory aktivit
v roce 2019 ve spolupráci se střední zdravotnickou školou v Ústí nad
Labem, Krajskou zdravotní, a.s. a Poradnou pro integraci v Ústí nad
Labem na současné průběžné komunikace s odborem migrační a
azylové politiky MV ČR.

Rok 2019 – Odbor INF KÚÚK
 Během roku 2019 neproběhlo žádné oficiální setkání zástupců ÚK a
zástupců spolupracujících subjektů.
Rok 2019 – Odbor RR KÚÚK
 Ve dnech 1. – 4. dubna uskutečnil výjezd zástupců Ústeckého kraje
a Krajské zdravotní, a.s. Pracovní jednání zaměřena na prezentaci
nabídky studijních stáží a komunikaci se studenty.
 Ve dnech 29. 7. – 6. 8. 2019 zrealizoval Ústecký kraj intenzivní kurz
českého jazyka pro zájemce o studium v Ústeckém kraji. Ústecký
kraj pro výuku zajistil dva lektory českého jazyka.
 Ve dnech 18. – 22. 9. 2019 studijní výjezd zástupců Ústeckého kraje,
starostů obcí a zástupců MAS do území místní akční skupiny SELO
PLUS, kterou Ústecký kraj pomáhal v roce 2017 v regionu Vršce
založit v rámci projektu „Založení místní akční skupiny v regionu
Vršac – přípravná fáze a přenos know-how“.
Rok 2020 – Odbor RR KÚÚK
 Ve dnech 17. – 20.2 2020 proběhla návštěva prof. Jože Sivačka
(kontaktní osoba v Srbsku) v Ústí nad Labem. Během návštěvy se
uskutečnila bilaterální jednání partnerů Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem,
Chemicko-zdravotní škola ve Vršci, Krajská zdravotní, a.s.,
Komunitní multikulturní centrum Poradny pro integraci v Ústí nad
Labem ke zhodnocení a rozšíření spolupráce mezi institucemi
navázané na nabídku studia vyšší odborné zdravotní školy
v Ústeckém kraji pro srbské absolventy.
 Prostřednictvím kontaktní osoby v Srbsku byly na jaře vytipovány
další zdravotní školy, které oslovil předseda výboru pro zdravotnictví
Bc. Pavel Csonka osobním dopisem. I přes začínající pandemii v
Evropě, zájem o spolupráci projevila zdravotní škola v srbském
Pančevu. Na základě projeveného zájmu byly naplánovány dvě
pracovní cesty do Srbska s cílem kultivovat navázanou spolupráci.
Tyto cesty se nakonec kvůli pandemickým opatřením neuskutečnily
a kontakt probíhá v distanční podobě.
 Dalšími oblastmi, které měly být v roce 2020 rozvíjeny, bylo téma
rozvoje cyklodopravy a téma rozšíření sítě LAG (Local Action Group
– Místní akční skupina) do oblasti okolo města Pančevo. Kontaktní
osoba navázala, na základě pokynů, kontakt v příslušnými osobami
a institucemi, které by mohly přispět k vzájemnému rozvoji tématu.
 Vzhledem k přijímaným epidemických opatřením jednotlivých
evropských zemí s cílem omezit cestování osob, směřují aktivity s
osobní účastí zástupců Ústeckého kraje do roku 2021.
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S koncem volebního období 2016-2020 se předseda výboru pro
zdravotnictví Bc. Pavel Csonka rozloučil se srbskými partnery
osobním dopisem a poděkoval za dosavadní spolupráci.
V prosinci 2020 byla odeslána vánoční zdravice Mgr. Jiřím
Řehákem, z pozice nově zvoleného náměstka hejtmana Ústeckého
kraje ve volebním období 2020-2024, který bude mít v gesci
spolupráci se Srbskem.

Rok 2021 – Odbor RR KÚÚK
 Udržován stálý kontakt a průběžná emailová komunikace s kontaktní
osobou v Srbsku v předem stanovených tématech na základě
pokynů zástupců Ústeckého kraje Mgr. Jiří Řeháka, Mgr. Bc. Milana
Rychtaříka, Ing. Radima Laibla. K tématům patří nabídka studia na
Vyšší odborné škole zdravotnické v Ústí nad Labem, Rozvoj cyklo
dopravy – příklady dobré praxe, Přenos know-how při založení
místní akční skupiny.
 V prosinci 2021 byla odeslána vánoční zdravice Mgr. Jiřím Řehákem
s potvrzením v pokračování spolupráce.
 V roce 2021 byla spolupráce realizována prostřednictvím
elektronické komunikace.
Rok 2020 – 2021 – Odbor INF KÚÚK
 V listopadu 2020 byl nově zvoleným hejtmanem ÚK Janem
Schillerem zaslán dopis s informacemi o novém složení Rady ÚK.
 V roce 2020 ani v roce 2021 se neuskutečnila žádná oficiální
návštěva.
Aktivity plánované pro rok 2022:

Odbor INF KÚÚK
 Koordinace aktivit vyplývajících ze společných projektů ve spolupráci
s odborem RR KÚ ÚK.
 Pozvání zástupců spolupracujících subjektů do ÚK.
Odbor RR KÚÚK
 Zajištění udržitelnosti projektů rozvojové spolupráce v roce 2022, a
to pokračování v realizaci nabídky studijních stáží absolventům
středních zdravotních škol a pokračování spolupráce v tématu
předání know-how v založení místní akční skupiny.
 Navázání partnerství v rozvoji cyklo turistiky.

Navrhované aktivity:

Odbor RR KÚÚK
Udržitelnost projektu "Zvyšování odborné kvalifikace absolventů předních
škol v Jižním Banátu - přenos know-how, studijní stáže v Ústeckém kraji"
Aktivity:
 Pokračování v intenzivním kontaktu s kontaktní osobou pro Ústecký
kraj v Srbsku s velkým zájmem o funkční a přínosnou spolupráci
obou regionů, a podporovat činnost aktivní kontaktní osoby (zřízení
kontaktní kanceláře Ústeckého kraje v Jižním Banátu se ukázalo
jako neefektivní).
 Podporování české kulturní dědictví aktivní spoluprací s krajanskými
spolky (např. Česká beseda Bělehrad).
 Podpora setkání zástupců Vyšší odborné školy zdravotnické
a Střední škola zdravotnické Ústí nad Labem se zástupci Chemickozdravotní školy Vršac a s potenciálními zájemci o studium v kraji
a s jejich rodiči, osobní prověření znalosti českého jazyka přímými
pohovory se studenty.
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Zapojení do propagace tématu na srbské straně srbského studenta,
který studuje druhým rokem na Vyšší odborné škole zdravotnické
v Ústí nad Labem.
 Přenosem know-how, získaném díky dlouhodobé spolupráci se
Srbskem, pomoc rozvoji spolupráce mezi Krajskou zdravotní, a.s.
a regionálními zdravotnickými zařízeními a regionálním
sekretariátem pro zdravotnictví Vlády Autonomní oblasti Vojvodina.
 Informování o aktivitách Ústeckého kraje české zastoupení
v Bělehradu a aktivní prezentace Ústeckého kraje v Srbsku.
 Plánovány 1-2 výjezdy do Srbska s cílem osobní komunikace se
studenty předposledních a posledních ročníků střední školy se
zájmem o navazující pomaturitní studium v Ústeckém kraji;
Komunikace s učitelem češtiny v Jižním Banátu pro zajištění
jazykové přípravy potenciálních zájemců o studium v Ústeckém kraji;
Organizačně zajistit přípravu pro jazykové vzdělávání (kurzy češtiny)
pro absolventy vybraných srbských středních škol.
Rozvoj cyklo dopravy – příklady dobré praxe
 Kontakt s místními subjekty navázán přes kontaktní osobu v Srbsku,
nutné osobní propojení se subjekty na české straně (Zelena Mreža
Vojvodine, Jovan Eraković a projekty “Eco Velo Tour” a “ Danube
cycle plans”, Partnerství o.p.s.)
 Jednání s místními subjekty, terénní šetření, prezentace aktivit
místním poskytovatelům služeb v cestovním ruchu
 Plánovány 1-2 výjezdy do Srbska s navázáním spolupráce s
organizací (organizacemi), které se zabývají cyklo-dopravou,
případně propagace ÚK spojená s cyklistickým závodem dětí po
českých vesnicích s předpokladem přípravy společného projektu do
Visegrads Funds (partnerství Maďarsko, Slovensko)
Další rozvoj MAS
 Připravováno vytvoření LAG v obcích kolem Panceva (Kovin, Opovo,
Kovačica i Pančevo) – zájem konzultován s předsedkyní KS MAS ÚK
Ing. Evou Hamplovou (MAS Český sever)
 Organizačně bude řešeno v rámci připravovaných výjezdů.
Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK
Mgr. Petra Ludwigová (475 657 958, ludwigova.p@kr-ustecky.cz)

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor INF KÚÚK – Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s partnerským
okresem Ostróda
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Polská republika

Ostróda
Centrum regionu:
Ostróda
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

Vrcholný politický orgán:

26. 05. 2014 Smlouva o spolupráci mezi okresem Ostróda (Polská republika) a
Ústeckým krajem (Česká republika)
Starosta: Andrzej Wiczkowski

Základní oblasti spolupráce:







Regionální rozvoj
Cestovní ruch
Vzdělávání
Sociální politika
Zdravotnictví




Odbor informatiky a organizačních věcí / Oddělení vnějších vztahů
a protokolu
Odbor regionálního rozvoje






Destinační agentury (Brána do Čech)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Specifické oblasti spolupráce:
Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství
Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem
Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 2014 2021:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor INF KÚÚK
 Dne 26. 5. 2014 byla hejtmanem ÚK v Ostródě slavnostně
podepsána dohoda o spolupráci.
 14. – 17. 9. 2014 první oficiální návštěva vedení okresu Ostróda
v Ústeckém kraji. Cílem cesty navázání spolupráce v oblasti kultury,
školství a cestovního ruchu. Návštěva organizována ve spolupráci
odborem RR.
 Na začátku roku 2015 proběhla oficiální návštěva středních škol
okresu Ostróda v Ústeckém kraji. K delegaci se připojil i nově
zvolený starosta Andrzej Wiczkowski. V rámci návštěvy byly dne
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13. 1. 2015 slavnostně podepsány smlouvy o spolupráci mezi
středními školami Ústeckého kraje a okresu Ostróda.
V únoru 2015 se Ostróda prezentovala na společném stánku
s Ústeckým krajem na veletrhu cestovního ruchu Holiday World
2015 v Praze.
Vedení Ústeckého kraje bylo v červenci 2015 pozváno na návštěvu
Ostródy při příležitosti rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.
V roce 2016 se vedení obou regionů opětovně sešlo při příležitosti
rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.
Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 vedení
okresu Ostróda dopisem informováno o novém složení Rady ÚK.
V rámci výměny zkušeností z rozvoje cestovního ruchu navštívila
v červnu 2017 ÚK delegace Ostródy. Delegace se zúčastnila i
Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.
V roce 2017 vedení Ústeckého kraje navštívilo Ostródu jako každý
rok při příležitosti rekonstrukce bitvy u Grunwaldu v červenci.
V tomto roce bylo předmětem návštěvy i rozšíření spolupráce
v oblasti cestovního ruchu na společné aktivity mezi destinačními
agenturami.
V říjnu 2017 zajištěn výměnný pobyt dorosteneckých týmů fotbalové
akademie Otróda v Ústeckém kraji za účelem sehrání 4 přátelských
utkání s týmy Regionální fotbalové akademie ÚK. V rámci pobytu
proběhla prezentace města Litoměřice a Labe arény ve Štětí.



V červnu 2018 proběhla oficiální návštěva delegace partnerského
okresu v Ústeckém kraji. Starosta Ostródy pan Andrzej Wiczkowski
zde jako každý rok pozval zástupce Ústeckého kraje na oslavy bitvy
u Grunwaldu, které proběhly v červenci. V rámci výjezdu
delegace v čele s členem Rady Ústeckého kraje pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Zdeňkem Matoušem projednala témata
spolupráce na další rok.



V červenci 2019 se delegace Ústeckého kraje vydala na každoroční
pracovní návštěvu do partnerského regionu. Hlavním tématem
setkání byly oslavy 20. výročí vzniku okresu Ostróda.



Následně na přelomu srpna a září, při příležitosti 5. výročí
meziregionální spolupráce, navštívila polská delegace Ústecký kraj.
Během třech dní polská delegace navštívila město Děčín, Uhelné
safari, mostecký autodrom či hipodrom.



Na rok 2020 byly naplánovány návštěvy delegace ÚK v Ostródě a
následně i návštěva delegace Ostródy v ÚK. Obě návštěvy byly
z důvodu pandemie koronaviru zrušeny.
V listopadu 2020 byl nově zvoleným hejtmanem ÚK Janem
Schillerem zaslán dopis s informacemi o novém složení Rady ÚK.
V roce 2020 ani v roce 2021 se neuskutečnila žádná oficiální
návštěva.




Odbor RR KÚÚK
 6. – 11. 10. 2015 Společná prezentace Ústeckého kraje s okresem
Ostróda na veletrhu cestovního ruchu TEE v Ostródě. Podpora
Ústeckého kraje zprostředkováním B2B jednání mezi zahraničními
touroperátory a ubytovacími zařízeními Ústeckého kraje.
 29. – 31. 1. 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu
cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech.
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18. – 21. 2. 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze. Současně proběhla
návštěva Ústeckého kraje.
27. – 29. 1. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu
cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech.
16. – 19. 2. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze.
31. 3. - 2. 4. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu
cestovního ruchu MIT Glob Katovice.
V r. 2018 a 2019 společná prezentace na veletrzích cestovního
ruchu: v lednu Reisemesse v Drážďanech, v únoru Holiday World
v Praze a recipročně v březnu veletrh Glob Katowice, v dubnu
HoRecCa Ostróda.
V rámci naplňování podpory cestovního ruchu obou regionů byl
v červnu vypraven první autobus turistů z Ústeckého kraje na
dovolenou do Ostródy. Zároveň v té době změřili své síly fotbalisté
Ostródy s týmem Regionální fotbalové akademie ÚK.
I v roce 2019 pokračovala spolupráce ve formě realizace
autobusových zájezdů z Ústeckého kraje do regionu Ostróda a také
opačně. Vše za kraj zajišťuje destinační agentura České středohoří.

Odbor SMT KÚÚK
 19. – 23. 10. 2014 návštěva radního Jana Szántó, zástupce odboru
RR, SMT a středních škol ÚK: Gymnázium a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace a
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková
organizace, regionu Ostróda. V rámci návštěvy došlo k podpisu
dohody o spolupráci mezi dvěma školami a navázání dalších
důležitých kontaktů mezi zástupci škol z ÚK a regionu Ostróda, tak
aby se mohla budoucí spolupráce efektivně rozvíjet. Návštěva
organizována ve spolupráci s odborem RR.
 Rok 2015: Ve dnech 11. – 16. 1. 2015 navštívila Ústecký kraj
delegace z Ostródy, součástí delegace byli jak zástupci powiatu, tak
zástupci všech partnerských škol. Stěžejní část programu se týkala
návštěvy škol a školských zařízení v Ústeckém kraji a podpisu
dohod o partnerství mezi konkrétními školami za účastni nejvyšších
představitelů obou samosprávných celků na KUUK. Na závěr pobytu
proběhl workshop k otázkám navázání další spolupráce
partnerských škol, který vyústil v konkrétní aktivity v roce 2015.
 Dne 16. 4. 2015 se v polské Ostródě konal pod záštitou maršálka
wojvodství pana Gustawa Marka Brzezina 20. ročník gastronomické
soutěže o tytul „Mistrza szkolnej patelni“ (mistr školní pánve).
Soutěže se zúčastnilo 12 soutěžních dvojic z Polska, Litvy a České
republiky. Českou republiku zastupovalo družstvo žáků z Vyšší
odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166,
příspěvková organizace. Téma soutěže bylo představení
regionálních surovin. Soutěž byla součástí veletrhu „Gastro Arena“.
 V období 4. – 10. 10. 2015 a 11. – 17. 10. 2015 proběhla výměna
žáků oborů gastronomie a kuchař – číšník spolu s pedagogickým
doprovodem Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany,
příspěvkové organizace, s partnerskou školou v polské Pszczyně –
Zespolu szkol Powiatowych im. Karoli Marki 2 Pszczyna. Žáci
z Pszczyny navštívili Podbořany v prvním termínu, žáci z Podbořan
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odjeli do Polska ve druhém termínu. Z obou škol se zúčastnilo
výměny 12 žáků.
V návaznosti na podepsání smlouvy o spolupráci mezi ÚK a
Powiatem Ostróda a podepsání dohody o partnerství mezi školami,
navštívily ve dnech 15. – 21. 11. 2015 tři učitelky ze Střední odborné
školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Chomutov, p. o. partnerskou střední školu v
Polsku. Důvodem bylo tzv. stínování výuky přír. předmětů a cizích
jazyků v odborné škole technické a lyceu v Moragu, které bylo
financováno z projektu Podpora jazykových kompetencí v ESOZ,
podpořeného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve
volném čase, mimo jiné, proběhla jednání o připravovaných
projektech výměnných stáží žáků i učitelů obou škol.
V červenci 2016 delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem přijala pozvání Ostródy, kde došlo jak na
prohlídku významných projektů realizovaných z prostředků Evropské
komise, tak návštěvu rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.
Rok 2017: Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad
Labem, p. o – spolupráce na projektu s polskými školami v Ostródě.
Polská škola získala grant z projektu Erasmus+ a v týdnu 29.1. - 4.
2. 2017 navštívilo deset učitelů školu v Ústí nad Labem/stínování
výuky. Postupně se připravují společné projekty v rámci programu
Erasmus+. Září – říjen: návštěva osmi učitelů v Polsku.
Rok 2018: VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, Bratislavská 2166,
p. o. - Setkání žáků partnerských škol - návštěva školy v polské
Ostródě.
Jirkovský písňovar 5. 10. – 7. 10. 2018 – účast sboru Chór Szkolny
Collegium Vocale z Ostródy na 12. ročníku mezinárodního
soutěžního festivalu v oblasti sborové populární hudby Jirkovský
písňovar; ubytování: Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace.
Rok 2021: Spolupráce omezena s ohledem na onemocnění covid19.

Aktivity plánované pro rok 2022:

Odbor INF KÚÚK
 Součinnost s Odborem RR a SMT KÚÚK při dalším rozvíjení
spolupráce a naplňování smlouvy o spolupráci.
Odbor RR KÚÚK
 Společné prezentace na veletrzích.
 Další pokračování spolupráce destinačních agentur a pořádání
poznávacích zájezdů do našeho kraje a polské Ostródy.
Odbor SMT KÚÚK
 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu
o spolupráci.

Navrhované aktivity:

Odbor SMT KÚÚK
 Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských
škol.
 Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží.
 Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ.

Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560,
hajsman.p@kr-ustecky.cz)
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Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy (475 657 212, kovar.r@kr-ustecky.cz)

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor INF KÚÚK – Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Zakarpatská oblast
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Ukrajina

Zakarpatská oblast
Centrum regionu:
Užhorod
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

Vrcholný politický orgán:

29. 6. 2017 Smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a
Ústeckým krajem (Česká republika)
Předseda Zakarpatské oblastní rady Vladimir Chubirko





Vzdělávání
Hospodářský rozvoj
Ochrana životního prostředí
Zemědělství

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství



Odbor informatiky a organizačních věcí / Oddělení vnějších vztahů a
protokolu

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem





Odbor SPRP KÚ ÚK
Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Základní oblasti spolupráce:

Specifické oblasti spolupráce:

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 2016 2021:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor INF KÚÚK
 V r. 2016 Ústecký kraj navázal kontakty s představiteli Zakarpatské
oblastní rady a uskutečnily se první vzájemné návštěvy představitelů
obou regionů.
 V dubnu 2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen text
smlouvy o spolupráci, která byla dne 29. 6. 2017 podepsána v rámci
oficiální návštěvy v Užhorodě, v sídle Zakarpatské oblastní rady.
 V červnu 2017 navázala na podepsanou dohodu o spolupráci místní
akční skupina SERVISO, o. p. s., která uzavřela memorandum
s Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci
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„Zakarpatí“ a následně realizovala projekt Podpora rozvoje metody
LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině. V rámci
projektu navštívila v srpnu 2017 česká delegace Zakarpatskou
oblast a následně ukrajinská delegace v říjnu 2017 Ústecký kraj.
Obou pracovních cest se zúčastnili zástupci veřejné sféry
z členských obcí MAS, podnikatelského sektoru a rovněž vedení
obou regionů. Cílem projektu bylo poznání specifik obou regionů,
sblížení národů a vzájemné porozumění účastníků projektu
a uvedení příkladů dobré praxe, jak lze efektivně čerpat prostředky
z dotačních titulů EU na obnovu venkova.
V listopadu 2017 inicioval Ústecký kraj jednání s velvyslancem ČR
působícím v Kyjevě ohledně podpory záměru vzniku pobočky
Českého centra v Kyjevě se sídlem v Užhorodu.
V prosinci 2017 pak oslovil Ústecký kraj Zakarpatskou oblast
dopisem s nabídkou realizace poskytnutí věcného daru v podobě
prostředků hasičské techniky pro tamější záchranné sbory.
V únoru 2018 byl založen zapsaný spolek Ukrajinsko-zakarpatská
agentura, z. s., který má se souhlasem Rady Ústeckého kraje sídlo
na adrese krajského úřadu. Hlavním cílem tohoto spolku bude cíleně
koordinovat spolupráci mezi regiony Ústeckého kraje a Zakarpatské
oblasti, prezentovat oba regiony navzájem a organizačně pomáhat
při naplňování různých forem spolupráce dle uzavřené Dohody
o spolupráci mezi oběma regiony.
V květnu 2018 navštívila delegace Zakarpatské oblasti v čele
s předsedou M. Rivisem Ústecký kraj. Zúčastnila se
1. meziregionálního fóra Ústeckého kraje se tematickým zaměření
na spolupráci mezi oběma regiony.
V červnu 2018 navštívila delegace Ústeckého kraje v čele
s hejtmanem O. Bubeníčkem Užhorod. Zúčastnila se slavnostního
otevření českého Domu regionů v centru města. Dům regionů byl
zřízen jako pobočka Českého centra v Kyjevě a slavnostního stříhání
pásky se kromě vedoucích představitelů obou spolupracujících
regionů zúčastnil rovněž velvyslanec ČR v Kyjevě a starosta města
Užhorod.
Na konci září 2018 pořádal Ústecký kraj v rámci oslav 100. výročí
vzniku samostatného Československa třídenní prezentační akci
nazvanou České dny v Užhorodu, kde se prezentovaly jak
podnikatelské subjekty z Ústeckého kraje, tak i některé české kraje.
Akci organizačně zajišťovala Ústecko-zakarpatská agentura,
z.s. Ústecký kraj využil této příležitosti k předání humanitárního daru
v podobě techniky na pomoc tamním hasičům.
V listopadu 2018 navštívili velvyslanci Lotyšska, Litvy, Estonska
a Švédska Dům regionů v Užhorodu, kde jim byla prezentována
činnost spolku UZA, z.s., který na Ukrajině zastupuje zájmy
Ústeckého kraje. Zároveň byl představen i samotný Dům regionů
jako subjekt napomáhající rozvoji ekonomiky, kultury, sportu
a dalších oblastí Zakarpatí.
V dubnu 2019 podpora studijního výjezdu studentů Vyšší odborné
školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie,
Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most do
tohoto regionu.
V září 2019 se konal druhý ročník Českých dnů v Užhorodu, které
kromě kulturního programu návštěvníkům nabídly prezentace
regionálních příspěvkových organizací či potravinářských
a gastronomických společností. V rámci programu proběhlo i
symbolické předání sanitního vozu Oblastní dětské nemocnici
v Mukačevu.
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Aktivity plánované pro rok 2022:

Dne 3. 10. 2019 se v Ústeckém kraji uskutečnila návštěva
ukrajinských podnikatelů a komunálních politiků. Cílem bylo
prezentovat české zboží a služby, získat kontakty a navázat bližší
spolupráci mezi firmami, což se stalo v případě Severočeské
armaturky z Ústí nad Labem a společnosti Stala eněrhija ze Lvovské
oblasti.
V listopadu 2020 byl nově zvoleným hejtmanem ÚK Janem
Schillerem zaslán dopis s informacemi o novém složení Rady ÚK.
V roce 2020 ani v roce 2021 se neuskutečnila žádná oficiální
návštěva.

Odbor INF KÚÚK
 Zhodnocení dosavadní spolupráce a případné vytyčení nových
oblastí spolupráce.

Navrhované aktivity:
Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor INF KÚÚK – Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje

3

bod 4.9 priloha 6.pdf k usnesení č. 011/36R/2022

Příloha č. 6

Členství Ústeckého kraje v mezinárodních organizacích
WHO – RHN (World Health Organization – Regions for Health Network;

Název mezinárodní organizace

Světová zdravotnická organizace – Síť zdravých regionů)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

Realizované
organizace

aktivity

v rámci

2001


V souladu s navrhovaným evropským strategickým rámcem byl
zpracován dokument Zdraví 2020 (Health 2020). Ústecký kraj na
základě doporučení schváleného usnesením Vlády České republiky
č. 23 ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence nemocí implementoval tuto strategii do
dokumentu Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb
v Ústeckém kraji na období 2015-2020, kterou schválilo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014 dne
3. 9. 2014.



Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt
nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, přičemž hlavní
vizí do roku 2020 je především stabilizace systému prevence nemocí
a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě
udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.



Účast na odborných kongresech, workshopech apod. (2021 26.
výroční/virtuální jednání (Moskva), 2018 Marstrand, Švédsko, 2017
Ostrava, Rakousko, 2016 bez aktivní účasti na mezinárodních
jednáních, 2015 Miláno, 2014 Florencie, 2013 Cardiff, Izmir, 2012
Petrohrad, Gothenburg, 2011 Brusel, 2010 Izrael, Belgie, Itálie, 2009
Manchester);



Příprava a zpracování podkladů pro publikaci Regions for Health
Network - Catalogue of Regions 2019 za Ústecký kraj.




Vzájemná výměna dat o zdravotním stavu;
Sdílení zkušeností získaných v souvislosti se specifickými tématy
"COVID-19 a všeobecná zdravotní péče";
Výměna znalostí a zkušeností na základě prezentace
uskutečněných a připravovaných projektů v oblasti zdravotnictví,
výměna nápadů;
Prezentace zdravotnických studií a vědeckých výzkumů;
Porovnávání statistických dat;
Pravidelné informace /Newslettery o zajímavých projektech
a činnostech v oblasti zdravotnictví z jednotlivých členských zemí;
Výměna kontaktů;

této


Pozitiva členství pro Ústecký kraj






Negativa plynoucí
organizaci

z členství

v této

Pravidelný účastnický poplatek, který byl na naší žádost diferencován podle
velikosti kraje v poměru k ostatním regionům, dosahuje výše 3 000 USD (původní
standardní výše poplatku byla 6000 USD).

Kategorie

Aktivní

Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
odboru:
Odbor/oddělení:

1

Ing. Hana Týlová
Odbor ZD

Příloha č. 6

+420 475 657 437;
+420 737 203 649

Tel.:

ECRN (European Chemical Regions Network; Evropská síť chemických

Název mezinárodní organizace

regionů)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

2006









Realizované
organizace

aktivity

v rámci

této














Pozitiva členství pro Ústecký kraj

E-mail: tylova.h@kr-ustecky.cz







Konference o logistice chemického průmyslu ve Střední a Východní
Evropě, 6/2008;
Workshop na téma konkurenceschopnost chemického průmyslu
v Ústeckém kraji v rámci Open Days 2008, 9/2008
HLG Konference o konkurenceschopnosti evropského chemického
průmyslu během českého předsednictví v Radě EU, 4/2009;
Projekt ChemLog (2008-2011);
Projekt ChemClust (2009-2012);
Projekt ChemLog T&T (2012-2014);
Projekt ChemMultimodal (2016-2019);
Účast zástupce ÚK na zasedáních výkonného výboru a valné hromady
ECRN, též účast na pracovních skupinách (2007-2018);
Zapojení Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a chemických
podniků Ústeckého kraje, vytvoření odborné platformy Ústeckého kraje
pro chemický průmysl;
Organizace 12. kongresu ECRN v Ústí nad Labem, 10/2014;
Zapojení partnerů z odborné chemické platformy do ECRN Project
Council. ECRN Project Council slouží ke generování nových projektů se
zaměřením na chemii;
Konference „Evropská udržitelná podpora chemickému průmyslu“
9/2018;
Účast zástupce ÚK na jednání pracovní skupiny "Thematic Area
Chemicals" 10/2018;
Zvolení náměstka hejtmana Jaroslav Komínka do výkonného výboru
ECRN (2018-2020);
Zapojení do aktivit projektu ReConfirm (2019-2020).
Účast na jednání valného shromáždění dne 4. 3. 2021 (online)
Účast na jednání valného shromáždění dne 4. 11. 2021 (online)
Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních
informací z oblasti chemického průmyslu;
Účast na studiích (např. ÚK mezi 25 vybranými regiony EU ve studii
DG Entreprise Evropské komise);
Společné poziční dokumenty členských regionů ECRN k legislativě
a iniciativám Evropské komise;
Společné mezinárodní projekty (viz výše);
Výměna kontaktů;
Účast na odborných kongresech, workshopech apod.
Prezentace výstupů z odborné platformy pro chemický průmysl v
ÚK;
Zlepšení spolupráce mezi krajem a významnými hráči v chemickém
průmyslu (např. Chemické fórum Ústeckého kraje 2018 a 2019).
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Ústecký kraj byl vybrán jako jeden z pilotních regionů pro hledání a
nastavení priorit programového období fondů EU 2020+ v oblasti
podpory inovací v chemickém průmyslu.
UKONČENO
Kategorie
 pravidelný členský poplatek hrazen z rozpočtu RR – poslední platba
proběhla na rok 2021, dále nebude hrazeno
 2013 aktivní členství
 2011-2012 aktivní členství
 2008 - 2010 velmi aktivní členství
 2006 – 2007 aktivní členství
Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
2021 ZÚK rozhodlo o vystoupení ÚK z ECRN ke dni 31. 12. 2021
do kategorie a rok
(usnesením č. 105/6Z/2021 a předchozím usnesením č. 085/9R/2021);
vykonány administrativní kroky k ukončení členství; důvodem bylo odvolání
stávajícího politika, Jaroslava Komínka, v souvislosti s ukončením jeho
funkčního období a posouzení aktuálních přínosů členství pro Ústecký kraj
(blíže viz důvodová zpráva z RÚK 24. 2. 2021)
Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
Ing. Jan Kadraba
odboru:
Odbor/oddělení:

Odbor RR

Tel.:

E-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

+420 475 657 559

FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy

Název mezinárodní organizace

and Environment, Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a
životní prostředí)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

2013



Realizované
organizace

aktivity

v rámci

této







Pozitiva členství pro Ústecký kraj






Účast na zasedání správní rady a valné hromady FEDARENE
Genova Smart Week 16th – 20th June 2014
Účast na jednání pracovní skupiny FEDARENE a na konferenci
„Growing Smart Energy Cities“ Berlín 2017
Příspěvek do výroční brožury FEDARENE článkem o EPC
projektech Ústeckého kraje, prosinec 2020
Účast na jednání valné hromady a jednání se sekretariátem
FEDARENE, přidruženém workshopu a exkurzi v období 14. – 16. 9.
2021, Maribor, Slovinsko
Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních
informací z oblasti energetiky a životního prostředí;
Účast na studiích;
Společné poziční dokumenty členských regionů FEDARENE
k legislativě a iniciativám Evropské komise;
Společné mezinárodní projekty;
Výměna kontaktů; vyplňování dotazníků
Účast na odborných kongresech, workshopech apod.
Sdílení příkladů dobré praxe

Kategorie

Aktivní
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pravidelný členský poplatek hrazen z rozpočtu RR




2014 aktivní členství (ÚK zatím spíše v roli pozorovatele)
2021 změna pověřeného politika: Ing. Michal Kučera; dle usnesení RÚK
č. 086/24R/2021
Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
Ing. Jan Kadraba
odboru:
vedoucí odd. RR
Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
do kategorie a rok

Odbor/oddělení:

Regionální rozvoj
Oddělení regionálního rozvoje

Tel.:

E-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

+420 475 657 559

Hydrogen Europe Regional Pillar (přední evropské průmyslové

Název mezinárodní organizace

sdružení podporující vodík jako cestu k bezemisní evropské společnosti)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

2022



Realizované
organizace

aktivity

v rámci

této






Pozitiva členství pro Ústecký kraj








vyjádření zájmu Ústeckého kraje o vstup do Regionálního pilíře
Hydrogen Europe prostřednictvím Závazného dopisu – srpen 2021.
oficiální vstup Ústeckého kraje do Regionálního pilíře Hydrogen Europe
podmíněný podpisem příslušné dokumentace:
„Bylaws of Hydrogen Europe AISBL“ (aktualizované stanovy Hydrogen
Europe pojednávající o zřízení Regionálního pilíře, AISBL je označení
mezinárodní neziskové organizace podle belgického práva),
„Hydrogen Europe Charter“ (závazek cílů/aktivit, k jejichž naplňování se
zapojením do aktivit Regional Pillar Ústecký kraj připojuje, navazuje na
aktivity Ústeckého kraje v kontextu Fondu pro spravedlivou
transformaci)
„Hydrogen Europe Code of Conduct“ (etický kodex členů Regionálního
pilíře).
„European regions – membership application form“ (žádost o členství)
Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních
informací z oblasti uhlíkové neutrality rozvojem evropského
vodíkového průmyslu. Hyxdrogen Europe je klíčovým partnerem
partnerství Clean Hydrogen;
Účast na rozvoji vnitřního (evropského) trhu s vodíkem
Potenciál zařazení do integrované vodíkové infrastruktury
Příležitost k zajištění účinnosti systému – např. směrem k politikům
a tvůrcům rozhodnutí v oblasti vodíkové technologie a aplikací
Podíl na dekarbonizaci průmyslové základny EU, podpora výměny
informací s průmyslovými subjekty, rozvoj společných aktivit s
Hydrogen Europe)
Možnost využití investic - státní podpory do vodíkových projektů;
Hydrogen Europe je přední organizací zastupující evropské
zainteresované subjekty a aktéry, kteří se zavázali k přechodu k
(cirkulární) uhlíkově neutrální ekonomice (cca 300 společnosti a 52
regionálních a místních orgánů);
Výměna kontaktů; konzultace, workshopy, účast v tematických
pracovních skupinách Hydrogen Europe, apod.

Kategorie

Aktivní
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Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
do kategorie a rok



2022 aktivní členství (ÚK včetně členského příspěvku 3000 EUR ročně)

Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
odboru:

Ing. Jana Nedrdová

Odbor/oddělení:

Odbor PIT, vedoucí OTR

Tel.:

E-mail: nedrdova.j@kr-usteck.cz

+420 475 657 944
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Účast Ústeckého kraje v mezinárodních projektech
CORCAP - Capitalising TEN-T corridors for regional
development and logistics

Název mezinárodního projektu
Termín realizace

Partneři projektu

1. 4. 2019 – 31. 3. 2022
LP – Saxon State Ministry of the Interior
PP2 – Saxon Inland Ports Upper Elbe
PP3 – ROSTOCK PORT GmbH
PP4 – Ústecký kraj
PP5 – KORDIS JMK
PP6 – Institute of Spatial Planning
PP7 – KTI Institute for Transport Sciences Non-profit Ltd.
PP8 – Freeport of Budapest Logistics
PP9 – Györ-Sopron-Elbenfurth Railway
PP10 – New railway line Dresden – Prague EGTC
Projekt „CORCAP“ má posílit spolupráci aktérů v oblasti nákladní dopravy a
logistiky podél osy Hamburk / Rostock – Drážďany – Praha – Vídeň / Bratislava –
Budapešť a zlepšit zapojení tohoto koridoru do regionálních rozvojových strategií
v kooperačním prostoru CENTRAL EUROPE.
Z odborného hlediska jsou řešena především následující témata:

Realizované aktivity

-

Odbor administrující projekt

zpracování strategií a plánů na národní a regionální úrovni,
zpracování regionálních logistických strategií, strategií pro rozvoj
jednotlivých lokalit s přihlédnutím k územně-plánovacím a politickým
aspektům,
zpracování strategií pro zpřístupnění a napojení městských dopravních uzlů,
identifikace přeshraničního potenciálu poptávky a přepravy,
prověření technických a organizačních řešení, posilujících kolejovou
nákladní dopravu v konkurenci regionů.

Odbor RR

Kategorie

Název mezinárodního projektu

Projekt byl schválen dne 10. 1. 2018.

SIE – SME Internacionalizace malých a středních podniků
1. fáze (3 roky) – 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019
2. fáze (2 roky) – 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Termín realizace

Vedoucí partner: Kent County Council, (Velká Británie)
Ostatní partneři:
Molise region (Itálie)
Partneři projektu

Ústecký kraj (Česká republika)
NBANK - Dolní Sasko (Německo)
Toruň, rozvojová agentura (Polsko)
Aquitanie, obchodní komora (Francie)
Cantabria, obchodní komora (Španělsko)
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Cílem projektu je podpora internacionalizace malých a středních podniků (MSP),
tedy podpora exportu MSP, podpora vstupu na mezinárodní trhy.
Internacionalizace podniků podpoří jejich konkurenceschopnost a motivaci
k inovacím.
Aktivity Ústeckého kraje:



Realizované aktivity






Odbor administrující projekt

Přenos dobrých praxí, vzájemného učení mezi zapojenými regiony
Sestavení regional stakeholder group – klíčoví hráči regionu
(spolupráce, koordinace činností, rozdělení kompetencí)
Společný výzkum zaměřený na téma odbourávání bariér pro
mezinárodní podnikání malých a středních podniků. Součástí výzkumu
bude porovnání situace v jednotlivých regionech a zpracování
doporučení (porovnávací studie)
Propojování výzkumné a podnikové sféry, zejména MSP na mezinárodní
úrovni, podpora přeshraniční spolupráce, zprostředkování kontaktů,
vytvoření kontaktního místa (poradenského) na KÚ
Zpracování Regionálního akčního plánu s konkrétními návrhy na
zlepšení situace malých a středních podniků v regionu a jejich
mezinárodního působení.
Realizace fóra na podporu konkurenceschopnosti malých a středních
podniků.

Odbor PIT

Kategorie

V realizaci

Název mezinárodního projektu

ECOS4IN

Termín realizace

1. 4. 2019 – 31. 3. 2022
1)

Ústecký kraj (Česká republika), vedoucí partner projektu

2)

Università Cà Foscari Venezia – Univerzita Cà Foscari v Benátkách
(Itálie)

3)

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Regionální inovační agentura regionu Panonie (Maďarsko)

Partneři projektu

4)

Business Upper Austria – Inovační a investiční agentura země Horní
Rakousko

5)

ENTER KOPRIVNICA D.O.O., podnikatelský inkubátor (Chorvatsko)

6)

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI, Národní italská nadace
zaměřená na průmysl, pracovní trh a řízení inkubátorů (Itálie)

7)

Realizované aktivity

MARR – Malopolská rozvojová agentura Krakow (Polsko)

Cílem projektu je připravit podnikatelské a veřejné prostředí (školství, veřejná
správa) na řešení příležitostí a dopadů pokročilé automatizace a digitalizace
průmyslu, ale i veřejné správy, označované jako Průmysl 4.0.
Úkolem projektu ECO4IN je rozvoj ekosystému Průmyslu 4.0, tj.:
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Odbor administrující projekt



Hledání nástrojů pro využití digitalizace a snížení rizik jejích dopadů,



Rozšíření povědomí o těchto nástrojích v Ústeckém kraji,



Příprava opatření, programů, investičních projektů, zejména pro školství
a celoživotní vzdělávání.

Odbor PIT

Kategorie

V realizaci

RFC

Název mezinárodního projektu
Termín realizace

Partneři projektu

1. 8. 2019 – 31. 7. 2023

1)

Ústecký kraj, vedoucí partner projektu

2)

Regionální rozvojová agentura Voorkempen v Antverpách, Belgie Regional Landscape de Voorkempen

3)

Město Komotini, Řecko - Municipality of Komotini

4)

Regionální rozvojová agentura severozápad, Rumunsko - North-West
Regional Development Agency

5)

Samosprávný region Prešov, Slovensko - The Prešov Self-Governing
Region

6)

Provincie Teruel, Španělsko - Provincial Government of Teruel

7)

Město Magdeburg, Německo - City of Magdeburg

Stručná charakteristika:
Projekt se věnuje problematice historických památek – pevností a jejich společné
existence a fungování se sousedícími městy, oživení těchto měst i památek.
Ústecký kraj je zaměřen na historickou pevnost Terezín.
Aktivity a cíle projektu:

Realizované aktivity

Cílem projektu je zlepšení koexistence historických památek a sousedících měst.
Na území EU se nachází řada objektů, které dříve sloužily jako pevnosti, často se
jedná o rozsáhlé stavby historického významu, vystavěných v různých historických
obdobích, které dnes vytvářejí image měst, která vznikla v jejich blízkosti nebo je
dnes již přímo obklopují. Údržba těchto objektů je nákladná a města se tak často
potýkají s problémem jejich zachování, údržby a možností využití, problémem je i
roztříštěnost umístění těchto objektů ve městě a jeho blízkosti.
Projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních způsobů
využívání pevností s cílem usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do života
města a využívání tohoto kulturního dědictví.
Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb,
neboť na tyto je často pohlíženo jako na oddělené stavby, jako na objekty
pouze historické a určené k údržbě a zachování.
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Odbor administrující projekt

Odbor PIT

Kategorie

V realizaci

Bergbau/Hornictví SN-CZ

Název mezinárodního projektu
Termín realizace
Partneři projektu

červenec 2020 – prosinec 2021 (18 měsíců)
Saský horní úřad (Freiberg)
Dílčí cíle:
1.

zlepšení znalostí o rozdělení a rozsahu správních a administrativních
procesů, plánovacích postupech a jednotlivých kompetencích orgánů v
sousední zemi,

2.

získání základních informací o stávajících a o připravovaných hornických
aktivitách v sousední zemi (které se bezprostředně mohou dotýkat země
druhé, resp. mít na ni dopad).

Projektové aktivity:
Realizované aktivity

•

Vypracování a překlad odborného pojednání o systému správy hornické
činnosti v ČR/Sasku (především povolovací procesy v hornictví)

•

Vypracování prohlášení o záměru dlouhodobější spolupráce mezi
projektovými partnery a popř. i dalšími aktéry správy v oblasti hornictví

•

Vypracování a prezentace (putovní) výstavy s plakáty zobrazujícími
aktuální stav a budoucnost hornictví v Krušných horách

•

Projektová setkání, konference, odborné exkurze a přednášky,
zaměřené na ukončené hornictví a uhelnou činnost

Projekt souvisí s aktuálním tématem „uhelných regionů“, podpoří příhraniční
spolupráci a výměnu dobré praxe.
Odbor administrující projekt

Odbor PIT

Kategorie

V realizaci

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH – Odbor kancelář hejtmana
Odbor SPRP – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Odbor ZPZ – Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor KP – Odbor kultury a památkové péče
Odbor RR – Odbor regionálního rozvoje
Odbor DS – Odbor dopravy a silničního hospodářství
VaV – věda a výzkum
MSP – malé a střední podniky

4

bod 6.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 013/36R/2022

SMLOUVA O POSTOUPENÍ
REZERVOVANÝCH KAPACIT A
PLÁNOVACÍ SMLOUVA A SMLOUVA
O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ
VĚCNÝCH BŘEMEN
dle ustanovení § 86 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění (dále jen „Stavební zákon“) a dle ustanovení § 1785 ve spojení s § 1257 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřená níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):
1. Ústecký kraj
Se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČ:
70892156
Zastoupený:
(dále také „Kraj“)
a
2. Hitachi Astemo Czech, s.r.o.
Se sídlem: Velemyšleves-Průmyslová zóna Triangle 60, 438 01 Velemyšleves
IČO:
275 78 330
DIČ:
CZ27578330
Zastoupená:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 24950.
(dále také „Prodávající“)
a
3. CTP Bohemia North, spol. s r.o.
Se sídlem: CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
IČO:
087 83 233
DIČ:
CZ08783233
Zastoupená:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod
sp. zn. C 29490
(dále také „Kupující“)
výše uvedené subjekty jsou dále v textu společně označovány též jako „Smluvní strany“ či „Účastníci Smlouvy“.

Preambule
Vzhledem k tomu, že
(A) Prodávající je na základě kupní smlouvy ze dne 7. 8. 2006, uzavřené mezi Krajem a Prodávajícím,
vlastníkem pozemků ve strategické Průmyslové zóně Triangle (dále jen „SPZ Triangle“). Prodávající
má na základě Dodatku č. 2 ze dne 5. 3. 2012, uzavřeného mezi Krajem a Prodávajícím, k výše uvedené
kupní smlouvě rezervovány kapacity inženýrských sítí (dále jen „Rezervované kapacity“), a to v níže
specifikovaných objemech.
(B)

Prodávající má zájem prodat Kupujícímu pozemky v SPZ Triangle definované v Příloze č. 1 této
Smlouvy (dále jen „Pozemky“) kupní smlouvou o převodu vlastnického práva k Pozemkům, kterou
za tímto účelem Kupující a Prodávající uzavřou. V souvislosti s tím se Prodávající a Kupující dohodli
na postoupení části Rezervovaných kapacit z Prodávajícího na Kupujícího, a to v níže specifikovaném
rozsahu.

(C)

Kupující hodlá podat žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění Projektu (jak je tento definován
níže) na Pozemcích v SPZ Triangle. Projekt je blíže definován v čl. 2 odst. 1 této Smlouvy. Žádost o
vydání územního rozhodnutí může být nahrazena veřejnoprávní smlouvou nebo jiným obdobným
institutem podle Stavebního zákona.

(D) Kupující a Kraj uzavírají tuto Smlouvu, za účelem naplnění požadavků podle § 86 odst. 2 písm. d)
Stavebního zákona ohledně vybudování infrastruktury, která je blíže vymezena v článku 2 této
Smlouvy.
SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY takto:
Článek 1
Rezervované kapacity
1.

Prodávající má na základě kupní smlouvy, uzavřené s Krajem, resp. na základě dodatku č. 2 ke smlouvě,
ke dni podpisu této Smlouvy rezervované kapacity inženýrských sítí v následujících objemech:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

pitná voda (m3/den): 100 m3/den
pitná voda maximum (l/s): 2,2 l/s
užitková voda (m3/den): 10 m3/den
užitková voda maximum (l/s): 13 l/s
splašková kanalizace (m3/den): 110 m3/den
STL plynu (m3/hod): 700 m3
el. energie (MW/22kV): 10 MW

(dále jen „Rezervované kapacity“).
2.

Smluvní strany na základě této Smlouvy sjednávají, že Prodávající postoupí na Kupujícího část
Rezervovaných kapacit v následujícím rozsahu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

pitná voda (m3/den): 15 m3/den
pitná voda maximum (l/s): 0,5 l/s
užitková voda (m3/den): 2 m3/den
užitková voda maximum (l/s): 2,5 l/s
splašková kanalizace (m3/den): 17 m3/den
STL plynu (m3/hod): 250 m3/hod
el. energie (MW/22kV): 2,5 MW
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(dále jen „Postupované kapacity sítí“).
3.

S účinností ode dne podpisu této Smlouvy tak zůstávají Prodávajícímu Rezervované kapacity
v následujícím objemu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

4.

pitná voda (m3/den): 85 m3/den
pitná voda maximum (l/s): 1,7 l/s
užitková voda (m3/den): 8 m3/den
užitková voda maximum (l/s): 10,5 l/s
splašková kanalizace (m3/den): 93 m3/den
STL plynu (m3/hod): 450 m3
el. energie (MW/22kV): 7,5 MW

Smluvní strany dále sjednávají, že dnem podpisu této Smlouvy nahrazuje ustanovení čl. 1, odst. 3. této
Smlouvy příslušné ustanovení Dodatku č. 2 uvedeného v Preambuli této Smlouvy o rezervovaných
kapacitách Prodávajícího.
Článek 2
Údaje o Projektu

1.

Důvodem pro prodej Pozemků a postoupení Postupované kapacity sítí je záměr Kupujícího vybudovat
na Pozemcích v SPZ Triangle průmyslový objekt plně v souladu s uzemním plánem i platnými
stavebními, či hygienickými a enviromentálními předpisy (dále jen „Projekt“).

2.

Projekt počítá s výstavbou výrobně -skladových průmyslových hal pro potřeby stávajícího portfolia
klientů společnosti CTP v SPZ Triangle -tj. např. společnosti Grammer CZ, ZF Chassis Systems,
Hydratech příp. jiných budoucích klientů, kteří svým zaměřením výroby jsou a budou plně v souladu
s regulativy platného územního plánu – tj. PLOCHA VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - průmyslová
výroba a sklady - lehký průmysl - VL

3.

Předpokládaný harmonogram výstavby Projektu Kupujícího (v návaznosti na získání potřebných
povolení) je následující:
a) termín podání žádosti o územní rozhodnutí: 08/2022
b) termín podání žádosti o stavební povolení: 11/2022
c) termín zahájení stavby: 03/2023
Článek 3
Dopravní a technická infrastruktura

1.

Kupující a Prodávající se dohodli, že Prodávající postoupí na Kupujícího Postupované kapacity sítí. Kraj
s postoupením Postupovaných kapacit sítí výslovně souhlasí. S tím související vzájemná práva a
povinnosti Kraje a Kupujícího se v ostatním budou řídit ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany
prohlašují, že postoupení Postupovaných kapacit sítí nijak neomezí ani neohrozí dodávky médií pro
ostatní uživatele SPZ Triangle. Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje toliko k postoupení
Postupované kapacity sítí na Kupujícího, nikoli ale k zajištění ani garantování toho, že bude Kupujícímu
umožněno vybudování připojení či rozvodů; v tomto směru nenese Prodávající jakoukoli odpovědnost
spojenou s tím, že vybudování rozvodů či připojení nebude Kupujícímu z jakýchkoli důvodů
umožněno.

2.

Kupující si zajistí na vlastní náklad napojení Projektu na dopravní a technickou infrastrukturu SPZ
Triangle včetně všech příslušných připojovacích poplatků. Kraj se zavazuje poskytnout Kupujícímu
součinnost potřebnou pro získání povolení přístupu do sítí.
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3.

Kraj a Kupující se zavazují uzavřít spolu smlouvu o zřízení úplatných věcných břemen spočívající
v právu Kupujícího vybudovat a provozovat na částech pozemků p.p.č. 337/44, 337/61 a st.p.č. 84/1,
vše v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, které jsou ve vlastnictví Kraje, přípojky inženýrských sítí a
komunikace, a to do 12 měsíců od jejich uvedení do zkušebního provozu nebo od kolaudace (podle
toho, co nastane dříve). Výzvu včetně návrhu smlouvy zašle Kraji Kupující do 30 dnů od získání
příslušného povolení nebo kolaudace.

4.

Úplata za zřízení věcných břemen bude stanovena buď podle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad
za zřízení věcných břemen k nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje schváleného Radou
Ústeckého kraje usn. č. 153/31R/2017 dne 18. 12. 2017, nebo podle znaleckého posudku, a to pokud
náhrada dle znaleckého posudku bude vyšší. Znalecký posudek na svoje náklady nechá vyhotovit
Kupující.

5.

Kupující se dále zavazuje bezúplatně předat Kraji zaměření skutečného provedení přípojek inženýrských
sítí a komunikací ve formátu dwg, a to současně s uzavřením smlouvy o zřízení věcných břemen.

6.

Kraj se zavazuje na vlastní náklady zajistit výše požadované kapacity pitné vody včetně jejího
odkanalizování, užitkové vody a plynu a zajistit součinnost pro zajištění dodávky el. energie.

7.

Pokud se reálná spotřeba bude v jednotlivých letech od Postupovaných kapacit sítí lišit o více než 20 %
(slovy: dvacet procent), zavazují se Kraj a Kupující k uzavření dodatku k této Smlouvě, jímž dojde k
přiměřené úpravě předpokládaných potřeb a produkce.

8.

Kupující se zavazuje zajistit takovou součinnost, aby svým jednáním neohrozil ani neomezil přípravu a
výstavbu dopravní a technické infrastruktury související s rozvojem SPZ Triangle.

9.

Kupující se zavazuje, že do kanalizačního řadu splaškové kanalizace SPZ Triangle bude vypouštět pouze
vody biologicky znečištěné v parametrech nepřesahujících hodnoty uvedené v kanalizačním řádu.
Článek 4
Náhrada škody a smluvní pokuty

1.

V případě zaviněného porušení závazku uvedeného v čl. 3. odst. 7 této Smlouvy Kupujícím má Kraj
právo na náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla.

2.

V případě porušení závazku uvedeného v čl. 3. odst. 9 této Smlouvy Kupujícím má Kraj právo na úhradu
smluvní pokuty ve výši 10 tis. Kč za každé takové porušení. Tato smluvní pokuta neomezuje nárok
Kraje na náhradu škody v plné výši, a to včetně náhrady za případné sankce udělené Kraji za činnost
Kupujícího orgány státní správy.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

1.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.

2.

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

3.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž Kraj obdrží
dvě (2) vyhotovení, Prodávající jedno (1) vyhotovení a Kupující jedno (1) vyhotovení.

4.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a tímto dnem jsou
Účastníci smlouvy svými projevy vázáni.

5.

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, uhradí si každá Smluvní strana veškeré náklady a výdaje,
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které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, samostatně.
6.

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu ostatních Smluvních
stran postoupit žádná práva, nároky ani povinnosti dle této Smlouvy.

7.

Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím
dotčena platnost ani vymahatelnost žádného jiného ustanovení této Smlouvy.

8.

Tato Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. ……… ze dne ……………které
tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Kraj prohlašuje, že byly splněny všechny jeho povinnosti související
s uzavřením této Smlouvy nutné pro zajištění její platnosti.
Tato Smlouva je soukromoprávní smlouvou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) a jako taková bude v souladu se zákonem o registru smluv Krajem zveřejněna. Dnem zveřejnění
nabývá Smlouva účinnosti.

9.

V ………… dne:..…………

V ………… dne:..…………

………………………………………….

……………………………………………

Za Prodávajícího, Hitachi Astemo Czech, s.r.o.

Za Kupujícího, CTP Bohemia North, spol.
s r.o.

V Ústí nad Labem dne:……………

………………………………………….
Za Ústecký kraj,

Přílohy:
Příloha č. 1 – Pozemky
Příloha č. 2 – Usnesení Rady Ústeckého kraje
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Pozemky
a)

stavební parcela parc. č. St. 82, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 432 m2,

b)

stavební parcela parc. č. St. 83, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 443 m2,

c)

stavební parcela parc. č. St. 84/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1649 m2,

d)

stavební parcela parc. č. St. 88, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 435 m2,

e)

stavební parcela par. č. St. 96, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m2,

f)

stavební parcela parc. č. St. 100, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m2,

g)

parcela parcelní číslo 337/4, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 869 m2,

h)

parcela parcelní číslo 337/10, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 113.936 m2,

i)

parcela parcelní číslo 337/11, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 5.425 m2,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na Listu vlastnictví (dále jen „LV“) č. 115, vedeného u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále jen „Katastrální úřad“), pro katastrální území
777706 Minice, obec Velemyšleves.

6

Příloha č. 2

7

bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/36R/2022

Příloha č. 1

Dotační program
„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na
území Ústeckého kraje 2022“
1. Název dotačního programu
„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022“
(dále také „Program“).
2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory
Dotační program je vyhlášen v souladu s čl. I. odst. 2) Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a dále ve shodě s čl.
3 odst. 1 písm. h) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje pro oblast podpora
a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje. V rámci dotačního programu budou
podpořeny aktivity v oblasti činnosti národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …./13Z/2022 ze
dne 28. 2. 2022 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora činností zaměřených na udržení, rozvoj a prezentaci svébytnosti, kultury a tradic
příslušníků národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje.
4. Důvody podpory stanoveného účelu
Systémová podpora a posílení aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v Ústeckém
kraji, rozvoj harmonických vztahů mezi příslušníky národnostních menšin a většinovou
společností prostřednictvím samostatného dotačního programu Ústeckého kraje.
Program je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie rozvoje
Ústeckého kraje do roku 2027.
5. Forma dotace a podporované činnosti
Dotace bude poskytnuta způsobilému žadateli na úhradu neinvestičních nákladů na jednotlivé
akce i na celoroční činnosti.
Typy podporovaných činností:




udržování a rozvoj tradic národnostních menšin, zejména
- umění (hudba, tanec, divadlo, případně další – vystoupení, workshopy, kurzy)
- audiovizuální tvorba
- rukodělná výroba a řemesla (prezentace, workshopy)
- gastronomie (prezentace, workshopy)
- oslavy náboženských a jiných svátků národnostních menšin
vzdělávací a osvětové aktivity týkající se národnostních menšin, zejména
- přednášky a semináře na témata spojená s národnostními menšinami (jak
jednotlivě, tak v podobě konferencí)
- připomínky událostí historického významu pro příslušníky národnostních
menšin
- výstavy zaměřené na prezentaci národnostních menšin či dílčích významných
témat
- zájmová výuka jazyků národnostních menšin
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celoroční činnost organizací sdružujících příslušníky národnostních menšin za
účelem zachování a rozvoje jejich svébytnosti, jazyka a kultury
- pronájem prostor pro pravidelná společná setkávání (nájemní smlouva musí být
uzavřena na celý kalendářní rok) a úhrada energií (v případech, kdy úhrada za
energie není součástí nájemní smlouvy)
- doprava na významné akce
- vydávání publikací a propagačních materiálů v jazyce národnostní menšiny

6. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352
dne 24. 12. 2013, s. 1). Podpořená činnost žadatele nemá hospodářskou povahu a podpora
této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Proto je dotace na základě
této Smlouvy poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené
účetnictví. K žádosti o dotaci je žadatel povinen přiložit prohlášení o přijatých podporách de
minimis dle přílohy č. 3 vyhlášení. Za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude
taktéž požadováno prohlášení příjemce o tom, zda se změnily/nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis uvedených v žádosti o dotaci.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Kraje
na podporu stanoveného účelu
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační
program činí 1 000 000,- Kč.




Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000,- Kč.
Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Ústeckým
krajem.
V rámci dotačního programu je jeden žadatel oprávněn předložit maximálně 2 žádosti.

Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů.
V případech, kdy bude žádána dotace na úhradu občerstvení, tak z dotace lze hradit max.
30 % nákladů na tuto položku.
8. Okruh způsobilých žadatelů
Právnické osoby, které sdružují příslušníky národnostních menšin nebo prokazatelně
vykonávají činnost v jejich prospěch, a to:
-

spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby a osoby, které naplňují
znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

Další podmínky:



Právnická osoba vykonává činnost nejméně 1 rok k poslednímu dni lhůty k podání
žádosti.
Podporovaná činnost musí být realizována na území Ústeckého kraje nebo pro
obyvatele Ústeckého kraje. Výjimku tvoří aktivity zaměřené na připomenutí událostí
2
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historického významu pro národnostní menšinu, které lze podpořit, jsou-li realizovány
na území ČR.
V případě, že příjemce dotace bude prostřednictvím dotace realizovat akci přístupnou
veřejnosti, je povinen tajemnici Výboru pro národnostní menšiny zaslat prostřednictvím
e-mailové pošty pozvánku (e-mail:), která pozvánku rozešle členům Výboru pro
národnostní menšiny k využití.

9. Termín vyhlášení – zveřejnění na úřední desce
11. 3. 2022
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů od
zveřejnění)
10. Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádostí je od 11. 4. 2022 do 9. 5. 2022.
11. Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na elektronickém formuláři a je přílohou č. 1
tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.
Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr- ustecky.cz.
Cesta k dokumentu: Dotace/Oblast sociálních věcí/Programové dotace – Regionální podpůrný
fond Ústeckého kraje/Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin
žijících na území Ústeckého kraje 2022“. Přímý odkaz: Sociální věci: Programové dotace –
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) nebo také: zde bude doplněn
odkaz na dlaždici NM, pokud bude do vyhlášení Programu zřízena.

Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI. odst. 5
a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 9. 5. 2022. Pro podání žádosti
poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na:
epodatelnu: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad (např.
faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné
adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti nejsou doručeny řádně
nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to možné).
Nedílné přílohy žádosti dle čl. VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací
listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
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c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních
3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na
jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve
skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen,
včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále;
f)

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

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání
nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
i)

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

j)

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

k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení
finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných dalších žádostech
týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním roce, a to
v originále;
l)

čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých
podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále
(viz vzorový formulář).

m) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu –
viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
– čl. VI, bod 1, písm. f)
n) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 tohoto Programu a vzor čestného prohlášení
k podpoře de minimis je přílohou č. 3 Programu.
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12. Kritéria pro hodnocení žádostí:
Formální hodnocení žádostí





podání žádosti v termínu stanoveným Programem
podání žádosti na elektronickém formuláři včetně všech povinných příloh
žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů
žádost odpovídá účelu finanční podpory

Formální hodnocení žádostí provede příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V případě, že žádost nesplňuje výše uvedené podmínky, bude žadatel e-mailem vyzván, aby
do 5 pracovních dnů od vyzvání odstranil nedostatky v žádosti. Pokud žadatel nedostatky
neodstraní v uvedeném termínu, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
Věcné hodnocení žádostí
Věcné hodnocení žádostí o dotaci provede Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje (dále také Výbor). Žádosti budou hodnoceny dle předem stanovených kritérií,
a to bodově, přičemž bude stanoven minimální počet bodů nutný pro získání dotace.
V případech, kdy člen Výboru bude v pracovním či jiném vztahu k žadateli o dotaci (např. člen
statutárního orgánu), tak tuto skutečnost sdělí na nejbližším jednání Výboru a zároveň se
nebude podílet na hodnocení žádostí daného žadatele, ke kterému je v uvedeném vztahu.
V případě, že objem požadovaných finančních prostředků přesáhne částku alokovanou
v Programu, budou všechny úspěšné žádosti poměrně kráceny.
Kritéria a postup při věcném hodnocení žádostí:
1. Projekt je realizovatelný a srozumitelně formulovaný.
2. Projekt je přínosný pro příslušníky dané národnostní menšiny v Ústeckém kraji.
3. Projekt má přímý dopad na rozvoj dobrých vztahů dané národnostní menšiny a většinové
společnosti.
4. Projekt má širší než lokální význam či zvláštní význam pro místní komunitu.
5. Žadatel systematicky vyvíjí činnost v oblasti podpory a prezentace aktivit dané
národnostní menšiny na území Ústeckého kraje.
Bodové hodnocení každého kritéria je následující:
 určitě ano – 3 body,
 spíše ano – 2 body,
 spíše ne – 1 bod,
 určitě ne – 0 bodů.
Nejméně může tedy projekt získat 0 bodů, nejvíce 15 bodů, minimální hranice pro získání
dotace je 9 bodů. Nezíská-li projekt v bodovém hodnocení provedeném Výborem v kritériu
č. 1 více než 1 bod, je z hodnocení vyřazen a nemůže dotaci získat.
Výpočet bodového hodnocení provedeného Výborem se provede tak, že se body udělené
v jednotlivých kategoriích jednotlivým žádostem sečtou a vydělí počtem platných hodnocení
odevzdaných členy Výboru. Hodnocení je platné, pokud jsou u každé žádosti přiděleny body
odpovídající stanovené stupnici ve všech kategoriích.
13. Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
Posuzovány budou pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu,
na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají okruhu
stanovenému v účelu finanční podpory tohoto dotačního programu a byly podány způsobilým
žadatelem (viz bod č. 3, 8 a 11 Programu).
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Dotace bude použita na úhradu nákladů uvedených v bodě č. 5 Programu.
Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od
1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od
1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících
nákladů – odměny, nájemné, energie, telefon, internet, které budou uhrazeny
do 30. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí dotace jinak.
Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s žádostí,
b) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč,
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů,
d) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary
k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
e) výdaje na finanční leasing,
f) daně a poplatky (včetně bankovních poplatků),
g) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
h) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných
papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje
spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní
poplatky,
i) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
j) nákupy pozemků nebo budov,
k) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
l) výdaje, které nelze účetně doložit,
m) náklady vynaložené výlučně za účelem hlídáním dětí
14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O přidělení dotací rozhodnou v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada či Zastupitelstvo Ústeckého
kraje v předpokládaném termínu do 30. 6. 2022.
Po vydání ověřeného usnesení příslušného orgánu budou zveřejněny výsledky dotačního
programu.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno
a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
6

Příloha č. 1
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy je přílohou č. 4 tohoto
dotačního programu. Finanční vypořádání předloží příjemce dotace společně se závěrečnou
zprávou do 30 dnů od ukončení termínu realizace, tj. nejpozději do 30. 1. 2023. Vzor závěrečné
zprávy a vyúčtování dotace je přílohou č. 6 Programu.
Dotace bude podpořenému subjektu poskytnuta formou bezhotovostního
jednorázově na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 1030/6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Giampaoli, tel.: 475 657 477, e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení de minimis
Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 5 – Nákladový rozpočet projektu (k podpisu smlouvy)
Příloha č. 6 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Příloha č. 2

Dotační program
„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na
území Ústeckého kraje 2022“
1. Název dotačního programu
„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022“
(dále také „Program“).
2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory
Dotační program je vyhlášen v souladu s čl. I. odst. 2) Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a dále ve shodě s čl.
3 odst. 1 písm. h) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje pro oblast podpora
a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje. V rámci dotačního programu budou
podpořeny aktivity v oblasti činnosti národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …./13Z/2022 ze
dne 28. 2. 2022 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora činností zaměřených na udržení, rozvoj a prezentaci svébytnosti, kultury a tradic
příslušníků národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje.
4. Důvody podpory stanoveného účelu
Systémová podpora a posílení aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v Ústeckém
kraji, rozvoj harmonických vztahů mezi příslušníky národnostních menšin a většinovou
společností prostřednictvím samostatného dotačního programu Ústeckého kraje.
Program je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie rozvoje
Ústeckého kraje do roku 2027.
5. Forma dotace a podporované činnosti
Dotace bude poskytnuta způsobilému žadateli na úhradu neinvestičních nákladů na jednotlivé
akce i na celoroční činnosti.
Typy podporovaných činností:




udržování a rozvoj tradic národnostních menšin, zejména
- umění (hudba, tanec, divadlo, případně další – vystoupení, workshopy, kurzy)
- audiovizuální tvorba
- rukodělná výroba a řemesla (prezentace, workshopy)
- gastronomie (prezentace, workshopy)
- oslavy náboženských a jiných svátků národnostních menšin
vzdělávací a osvětové aktivity týkající se národnostních menšin, zejména
- přednášky a semináře na témata spojená s národnostními menšinami (jak
jednotlivě, tak v podobě konferencí)
- připomínky událostí historického významu pro příslušníky národnostních
menšin
- výstavy zaměřené na prezentaci národnostních menšin či dílčích významných
témat
- zájmová výuka jazyků národnostních menšin
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celoroční činnost organizací sdružujících příslušníky národnostních menšin za
účelem zachování a rozvoje jejich svébytnosti, jazyka a kultury
- pronájem prostor pro pravidelná společná setkávání (nájemní smlouva musí být
uzavřena na celý kalendářní rok) a úhrada energií (v případech, kdy úhrada za
energie není součástí nájemní smlouvy)
- doprava na významné akce
- vydávání publikací a propagačních materiálů v jazyce národnostní menšiny

6. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352
dne 24. 12. 2013, s. 1). Podpořená činnost žadatele nemá hospodářskou povahu a podpora
této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Proto je dotace na základě
této Smlouvy poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené
účetnictví. K žádosti o dotaci je žadatel povinen přiložit prohlášení o přijatých podporách de
minimis dle přílohy č. 3 vyhlášení. Za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude
taktéž požadováno prohlášení příjemce o tom, zda se změnily/nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis uvedených v žádosti o dotaci.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Kraje
na podporu stanoveného účelu
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační
program činí 1 000 000,- Kč.




Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000,- Kč.
Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Ústeckým
krajem.
V rámci dotačního programu je jeden žadatel oprávněn předložit maximálně 2 žádosti.

Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů.
V případech, kdy bude žádána dotace na úhradu občerstvení, tak z dotace lze hradit max.
30 % nákladů na tuto položku.
8. Okruh způsobilých žadatelů
Právnické osoby, které sdružují příslušníky národnostních menšin nebo prokazatelně
vykonávají činnost v jejich prospěch, a to:
-

spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby a osoby, které naplňují
znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

Další podmínky:



Právnická osoba vykonává činnost nejméně 1 rok k poslednímu dni lhůty k podání
žádosti.
Podporovaná činnost musí být realizována na území Ústeckého kraje nebo pro
obyvatele Ústeckého kraje. Výjimku tvoří aktivity zaměřené na připomenutí událostí
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historického významu pro národnostní menšinu, které lze podpořit, jsou-li realizovány
na území ČR.
V případě, že příjemce dotace bude prostřednictvím dotace realizovat akci přístupnou
veřejnosti, je povinen tajemnici Komise pro národnostní menšiny zaslat prostřednictvím
e-mailové pošty pozvánku (e-mail:), která pozvánku rozešle členům Komise pro
národnostní menšiny k využití.

9. Termín vyhlášení – zveřejnění na úřední desce
11. 3. 2022
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů od
zveřejnění)
10. Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádostí je od 11. 4. 2022 do 9. 5. 2022.
11. Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na elektronickém formuláři a je přílohou č. 1
tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.
Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr- ustecky.cz.
Cesta k dokumentu: Dotace/Oblast sociálních věcí/Programové dotace – Regionální podpůrný
fond Ústeckého kraje/Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin
žijících na území Ústeckého kraje 2022“. Přímý odkaz: Sociální věci: Programové dotace –
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) nebo také: zde bude doplněn
odkaz na dlaždici NM, pokud bude do vyhlášení Programu zřízena.

Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI. odst. 5
a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 9. 5. 2022. Pro podání žádosti
poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na:
epodatelnu: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad (např.
faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné
adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti nejsou doručeny řádně
nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to možné).
Nedílné přílohy žádosti dle čl. VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací
listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
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c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních
3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na
jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve
skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen,
včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále;
f)

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

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání
nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
i)

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

j)

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

k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení
finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných dalších žádostech
týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním roce, a to
v originále;
l)

čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých
podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále
(viz vzorový formulář).

m) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu –
viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
– čl. VI, bod 1, písm. f)
n) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 tohoto Programu a vzor čestného prohlášení
k podpoře de minimis je přílohou č. 3 Programu.
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12. Kritéria pro hodnocení žádostí:
Formální hodnocení žádostí





podání žádosti v termínu stanoveným Programem
podání žádosti na elektronickém formuláři včetně všech povinných příloh
žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů
žádost odpovídá účelu finanční podpory

Formální hodnocení žádostí provede příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V případě, že žádost nesplňuje výše uvedené podmínky, bude žadatel e-mailem vyzván, aby
do 5 pracovních dnů od vyzvání odstranil nedostatky v žádosti. Pokud žadatel nedostatky
neodstraní v uvedeném termínu, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
Věcné hodnocení žádostí
Věcné hodnocení žádostí o dotaci provede Komise pro národnostní menšiny Rady Ústeckého
kraje (dále také Komise). Žádosti budou hodnoceny dle předem stanovených kritérií, a to
bodově, přičemž bude stanoven minimální počet bodů nutný pro získání dotace.
V případě, že objem požadovaných finančních prostředků přesáhne částku alokovanou
v Programu, budou všechny úspěšné žádosti poměrně kráceny.
Kritéria a postup při věcném hodnocení žádostí:
1. Projekt je realizovatelný a srozumitelně formulovaný.
2. Projekt je přínosný pro příslušníky dané národnostní menšiny v Ústeckém kraji.
3. Projekt má přímý dopad na rozvoj dobrých vztahů dané národnostní menšiny a většinové
společnosti.
4. Projekt má širší než lokální význam či zvláštní význam pro místní komunitu.
5. Žadatel systematicky vyvíjí činnost v oblasti podpory a prezentace aktivit dané
národnostní menšiny na území Ústeckého kraje.
Bodové hodnocení každého kritéria je následující:
 určitě ano – 3 body,
 spíše ano – 2 body,
 spíše ne – 1 bod,
 určitě ne – 0 bodů.
Nejméně může tedy projekt získat 0 bodů, nejvíce 15 bodů, minimální hranice pro získání
dotace je 9 bodů. Nezíská-li projekt v bodovém hodnocení provedeném Komisí v kritériu č. 1
více než 1 bod, je z hodnocení vyřazen a nemůže dotaci získat.
Výpočet bodového hodnocení provedeného Komisí se provede tak, že se body udělené
v jednotlivých kategoriích jednotlivým žádostem sečtou a vydělí počtem platných hodnocení
odevzdaných členy Komise. Hodnocení je platné, pokud jsou u každé žádosti přiděleny body
odpovídající stanovené stupnici ve všech kategoriích.
13. Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
Posuzovány budou pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu,
na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají okruhu
stanovenému v účelu finanční podpory tohoto dotačního programu a byly podány způsobilým
žadatelem (viz bod č. 3, 8 a 11 Programu).
Dotace bude použita na úhradu nákladů uvedených v bodě č. 5 Programu.
Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od
1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od
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1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících
nákladů – odměny, nájemné, energie, telefon, internet, které budou uhrazeny
do 30. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí dotace jinak.
Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s žádostí,
b) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč,
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů,
d) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary
k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
e) výdaje na finanční leasing,
f) daně a poplatky (včetně bankovních poplatků),
g) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
h) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných
papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje
spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní
poplatky,
i) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
j) nákupy pozemků nebo budov,
k) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
l) výdaje, které nelze účetně doložit,
m) náklady vynaložené výlučně za účelem hlídáním dětí
14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O přidělení dotací rozhodnou v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada či Zastupitelstvo Ústeckého
kraje v předpokládaném termínu do 30. 6. 2022.
Po vydání ověřeného usnesení příslušného orgánu budou zveřejněny výsledky dotačního
programu.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno
a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy je přílohou č. 4 tohoto
dotačního programu. Finanční vypořádání předloží příjemce dotace společně se závěrečnou
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zprávou do 30 dnů od ukončení termínu realizace, tj. nejpozději do 30. 1. 2023. Vzor závěrečné
zprávy a vyúčtování dotace je přílohou č. 6 Programu.
Dotace bude podpořenému subjektu poskytnuta formou bezhotovostního
jednorázově na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 1030/6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Giampaoli, tel.: 475 657 477, e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení de minimis
Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 5 – Nákladový rozpočet projektu (k podpisu smlouvy)
Příloha č. 6 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Dotační program
„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin
žijících na území Ústeckého kraje 2022“

Identifikační údaje žadatele
Název žadatele
Právní forma
IČ

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice

Č.p/č.orient.

Obec

PSČ

Tel.

Mobil
Email

Webová stránka

Registrace
(Občanská sdružení uvedou číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra, spolky a ústavy zřízené dle nového
občanského zákoníku datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku, obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a
název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány, církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu
kultury, jiné typy subjektů odpovídající registraci):

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

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

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

IČ

Výše podílu

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby
-

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

Osoba
Jméno/název
IČ
Příloha (vložen výpis z evidence
v elektronické žádosti)
Zahraniční právnická osoba
-

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

Osoba
Jméno/název
IČ
Příloha (vložen výpis z evidence
v elektronické žádosti)
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Kontaktní osoba
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail

Požadovaná částka (výše dotace v Kč)
Celkové náklady
(Kč)

Požadovaná dotace od
Ústeckého kraje (Kč)

Tj. % z celkových nákladů

Pozn.: Tabulka nákladového rozpočtu je uvedena na konci vzoru žádosti

Název projektu a účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Název projektu + odůvodnění

Podpora de minimis
Nehodící se variantu škrtněte:
A) Aktivita je hospodářskou činností a dotace bude poskytnuta v souladu s nařízením Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
B) Aktivita není hospodářskou činností a podpora této činnosti neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.
Proto bude dotace poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Přijaté podpory de minimis (zapracovat také v příloze l) k žádosti)
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(Za účelem uzavření smlouvy bude požadováno prohlášení žadatele o skutečnosti, zda se ke dni uzavření
smlouvy změnily/nezměnily okolnosti týkajících se žadatelem přijatých podpor de minimis, které žadatel uvedl
v žádosti o dotaci)

Odůvodnění žádosti

Cíle a přínos projektu

Územní
působnost

Ústecký kraj:
 celý kraj
 region
 obec
 lokalita

Doba, v níž má být dosaženo účelu

Časový harmonogram projektu

Další informace k žádosti
Typ činnosti
Stručný popis
činnosti

a) udržování a rozvoj tradic
b) vzdělávací a osvětové aktivity
c) celoroční činnost
Forma realizace projektu (např. festival; workshop; vzdělávací kurzy; vystoupení;
celoroční činnost – pronájem prostor, úhrada energií; komplexní projekt sestávající
z vícero aktivit…) vč. uvedení počtu jednotlivých aktivit

Cílová skupina

Předpokládaný počet účastníků, počet pracovníků zajišťujících realizaci projektu…

Další aktivity
žadatele mimo
projekt

Žadatel uvede, jaké činnosti dále vyvíjí v oblasti podpory a prezentace aktivit dané
národnostní menšiny na území Ústeckého kraje
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Nedílné přílohy žádosti

a)

b)
c)

U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. VOR, výpis z registru
ekonomických subjektů) nebo další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, ŽL, ZL), a to
v kopii,
Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně s
dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii,
Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to
v kopii,

d)

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

e)

Čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku
ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen, a to v originále,

f)

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

g)

Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a
to v originále,

h)

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

i)

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

j)

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

k)

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

l)

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formulář),

m)

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve
formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná li se o evidující osobu – viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem – čl. VI, bod 1, písm. f)

n)

V případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
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Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022“ a
potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žádosti do databáze
Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o žádosti.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:

Rozpočet aktivity (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2022
podle nákladových položek

Rozpočtová položka

Plánované
Požadavek od
náklady
Ústeckého
projektu v
kraje na rok
roce 2022 v Kč
2022 v Kč

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

0

0

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

0

0

1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek

0
0

0
0

0

0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60
tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.
Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
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

Komentář specifikace rozpočtu

Příloha č. 3
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
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Příloha č. 4

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

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

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
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Příloha č. 5

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

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

Sídlo/Adresa

1

IČ

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

1

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

Sídlo

IČ

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

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

Sídlo

IČ

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

Poskytovatel

Částka v Kč

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

3

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

2

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu platných
právních předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), za účelem evidence podpor
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento
souhlas uděluji správci7 a zpracovateli8, kterým je Ústecký kraj, pro všechny údaje obsažené v tomto
prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých
práv podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

7

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

3
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Příloha č. 6

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje na
základě Pověření Ústeckého kraje

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1630952/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u
v živnostenském rejstříku u ……….

…………………,

oddíl

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Stránka 1 z 7

vložka…....... /

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na aktivity v programu
„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022“

(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“
nebo „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/7Z/2021
ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito
Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne
…….poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy:
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
………………., pod UZ (účelovým znakem)…….,
za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku 2022.
2. Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne………
3. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů na aktivity, které byly schváleny Poskytovatelem
dotace v souladu s oblastmi podpory programu Podpora aktivit a prezentace národnostních
menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022 (dále jen „Dotační program“).
4. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24.
12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uzvedl ve formuláři žádosti o dotaci
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše
uvedeného nařízení Evropské komise – dle přílohy č. 1 smlouvy.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předložené aktivity dle Dotačního programu.
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. prosinec 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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3. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů realizace aktivity schválené Poskytovatelem. Za uznatelný je
považován tento náklad vynaložený v termínu do 31. prosince 2022.
4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

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

byla

dotace

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

Předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace aktivity. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byla aktivita realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit Poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy Poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace aktivity,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy aktivity,

-

přínos aktivity pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení aktivity,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů aktivity,

-

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

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu Poskytovatele,

-

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

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

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

j)

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

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

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

m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním
řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle §6 kontrolního řádu.
n) Příjemce je povinen veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu písemně
oznámit Poskytovateli, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. Z důvodů
změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek
ke Smlouvě.
o) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
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předchozím souhlasu Poskytovatele. Příjemce je povinen Poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
p) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit
Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.

Článek IV.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
2. V případě, že příjemce realizaci aktivity nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí,
je povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli a vrátit
poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých aktivita nebyla
realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele
je den jejich odepsání z účtu příjemce dotace. V případě, že příjemce nevrátí poskytnuté
finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a Poskytovatel zahájí další kroky
k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy
Poskytovatelem.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.
Článek V.
Publicita
1.

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

2.

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

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání aktivity tj. do 31. 12. 2022:
a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci aktivity,
b) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce
(realizace aktivity) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací aktivity),

5.

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

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
4.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Poskytovatelem zpracovány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje Poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracování osobních údajů
postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Poskytovatele: Ochrana
osobních údajů: GDPR: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

……………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
PaedDr. Jiří Kulhánek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Příjemce
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Bod 8.2 priloha 7.pdf k usnesení č. 019/36R/2022
Program "Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022"
Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Příloha č. 7

Název organizace:
IČ:
Název projektu:
1.
Rozpočtová položka

2.

3.

4.

Plánované náklady
projektu v roce 2022 v
Kč

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2022 v Kč

Úprava rozpočtu dle
přidělené dotace na rok
2022

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

Místo a datum:

Stránka 1 z 1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha č. 8

Bod 8.2 priloha 8.pdf k usnesení č. 019/36R/2022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje
2022"

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

Popis realizace projektu, vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodncení projektu:

Splnění účelu projektu v termínu:

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

Vratka dotace

Celkem vráceno

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

Zpracoval:

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

jméno a příjmení

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

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2023.

Příloha č. 8

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje
2022"
Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

Účel dotace: "(název projektu)" + popis
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

SML 21/..

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

XX XXX,- Kč

celkové náklady

částka dle smlouvy, účelový znak dle smlouvy

Popis realizace projektu, vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Splnění účelu projektu v termínu: nejpozději do 31. 12. 2022

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

Vratka dotace

Celkem vráceno
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

Zpracoval:

současně s předložením závěrečné zprávy, nejpozději
30.1.2023

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

jméno a příjmení

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

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2023.

Příloha č. 8

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022
Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022
dotační program:
číslo smlouvy poskytovatele:
Název organizace:
IČ:
sídlo:
Název projektu
celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2022 (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu v roce 2022 (Kč)

Rozpočtová položka

Celkové náklady projektu
(Kč)
0
0

Dotace Ústeckého kraje
dotace poskytnutá
částka hrazená z dotace
Ústeckým krajem
Ústeckého kraje (Kč)
0
0
0
0

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

Místo a datum:

0
0

0
0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Vratka
(Kč)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

bod 10.1 priloha č. 1.pdf k usnesení č. 020/36R/2022

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

Příloha č. 1 k zápisu z jednání valné hromady konané dne 28.1.2022

Severočeské divadlo s.r.o.
se sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01,
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502 dne
28.3.2012

PREZENČNÍ LISTINA
přítomných na jednání valné hromady

společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Termín konání:
Místo konání:

28.1.2022 v 10 hod.
historická budova Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad
Labem, Lidické náměstí 1710/10 ve 2. patře

SPOLEČNÍCI:
Svým podpisem na této prezenční listině prohlašují níže podepsaní společníci před zahájením
valné hromady, že obdrželi pozvánku na jednání valné hromady nejméně 15 dnů přede dnem
jejího konání.
Mgr. Jiří Řehák

člen valné hromady za Ústecký
kraj

Mgr. Ing. Petr Nedvědický

člen valné hromady za Statutární
město Ústí nad Labem

OSTATNÍ PŘÍTOMNÍ:
Svým podpisem na této prezenční listině potvrzují níže uvedené osoby, že se zavazují
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s jejich účasti na tomto
jednání valné hromady dozví.
Jméno a příjmení

Funkce

Mgr. Miloš Formáček

jednatel společnosti

Mgr. Miloš Studenovský

tajemník magistrátu – Statutární město
Ústí nad Labem

Ing. Helena Fišerová

ekonomický náměstek společnosti

Ing. Kateřina Křečková

vedoucí oddělení finančního
hospodaření a kontroly – Ústecký kraj

Ing. Vlastimil Skála

předseda Výboru pro kulturu a
památkovou péči Zastupitelstva ÚK

Podpis

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

Severočeské divadlo s.r.o.

Podklad k bodu č. 4

Do jednání valné hromady
konaného dne 28.1.2022

Věc: Vyúčtování provozní podpory za rok 2021
Předkládá:

Jednatel společnosti

Valná hromada
bere na vědomí vyúčtování provozní podpory za rok 2021 v souladu s Nařízením Komise
(EU) č. 651/2014 dle přílohy č. 2 k zápisu z jednání valné hromady ze dne 28.1.2022 (vč.
prohlášení jednatele společnosti, že na financování uvedených nákladů nebyly využity
jiné zdroje a že veškeré vyúčtované náklady jsou způsobilé ve smyslu příslušných
ustanovení čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014).

Zodpovídá:

Jednatel společnosti

Termín:

28.1.2022

bod 10.1 příloha č. 1

Zdůvodnění bod 4 – Vyúčtování provozní podpory za rok 2021:
Vzhledem k tomu, že dle bodu 8.5 společenské smlouvy se společník Statutární město Ústí nad Labem
zavázal k poskytnutí peněžitého příplatku ve výši 33 000 000,- Kč do 31.1.2022, přičemž podle bodu
8.6. o povinnosti poskytnout tento příplatek ve výši a v době uvedené v bodě 8.5 musí rozhodnout
valná hromada, a to na základě návrhu jednatele společnosti, svolává jednatel společnosti valnou
hromadu na 28.1. 2022.
Dle bodu č. 15.3. společenské smlouvy za řádné sledování a čerpání stabilizačního fondu odpovídá
jednatel společnosti, který je povinen po skončení období, tj. roku 2021, a před schválením nové
příplatkové povinnosti, tj. před konáním valné hromady, zpracovat vyúčtování provozní podpory dle
čl. 53 bodu 3b) Nařízení Komise EU č. 651/2014 tak, aby bylo zřejmé jeho dodržení. Proto jednatel
společnosti předkládá valné hromadě vyúčtování provozní podpory za rok 2021 – viz příloha 2a).
Předložené vyúčtování provozní podpory v příloze 2a) je vypracováno v souladu s Nařízením Komise
EU č. 651/2014 - oddílem 11 – podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článkem 53 body
2a) a 2d) a body 5a), 5d), 5e) a 5f). Investice byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.
Jednatel společnosti prohlašuje, že na financování uvedených nákladů v roce 2021 nebyly využity jiné
zdroje a že veškeré vyúčtované náklady jsou způsobilé ve smyslu příslušných ustanovení čl. 53
Nařízení Komise č. 651/2014.
Výsledek hospodaření za rok 2021(ztráta po zaúčtování příplatků společníků ve výši 66 000 tis. Kč
poskytnutých v roce 2021 činí 3,52 tis. Kč) je uveden v příloze 2b). Ztráta bude uhrazena ze zůstatku
stabilizačního fondu společnosti minulých let, který k 31.12.2021 činil 198 860,82 Kč.
Jednatel konstatuje, že vyúčtování provozní podpory bylo provedeno na základě účetní závěrky za rok
2021, která bude prověřena auditorem.

bod 10.1 příloha č. 1

Příloha č. 2 k zápisu z jednání valné hromady konané dne 28.1.2022

Vyúčtování provozní podpory za rok 2021
Vzhledem k tomu, že dle bodu 8.5 společenské smlouvy se společník Statutární město Ústí nad
Labem zavázal k poskytnutí peněžitého příplatku ve výši 33 000 000,- Kč do 31.1.2022, přičemž
podle bodu 8.6. o povinnosti poskytnout tento příplatek ve výši a v době uvedené v bodě 8.5 musí
rozhodnout valná hromada, a to na základě návrhu jednatele společnosti, svolává jednatel
společnosti valnou hromadu na den 28.1.2022.
Dle bodu č. 15.3. společenské smlouvy za řádné sledování a čerpání stabilizačního fondu odpovídá
jednatel společnosti, který je povinen po skončení období, tj. roku 2021, a před schválením nové
příplatkové povinnosti, tj. před konáním valné hromady, zpracovat vyúčtování provozní podpory
dle čl. 53 bodu 3b) Nařízení Komise EU č. 651/2014 tak, aby bylo zřejmé jeho dodržení. Proto
jednatel společnosti předkládá valné hromadě vyúčtování provozní podpory za rok 2021 - viz
příloha 2a).
Předložené vyúčtování provozní podpory v příloze 2a) je vypracováno v souladu s Nařízením
Komise EU č. 651/2014 - oddílem 11 – podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článkem
53 body 2a) (jedná se o divadlo, operu) a 2d) (divadlo organizuje umělecké a kulturní akce a
vystoupení) a body 5a), 5d), 5e) a 5f).
Podle bodu 5. jsou v případě provozní podpory způsobilé následující náklady:
bod 5a) – na energie, na údržbu a na opravy
bod 5d) – materiálové, na propagaci, na cestovné, na tantiémy, na licence, na nájemné, na nákup
představení, na odpisy nástrojů a vybavení, finanční náklady
bod 5e) – na mzdy, na zákonné odvody, na zákonné sociální náklady, na autorské honoráře, na
pojistné osob
bod 5f) – na poradenské a ostatní služby.
Jednatel společnosti prohlašuje:
a) že na financování uvedených nákladů společnosti v roce 2021 nebyly využity jiné zdroje
b) že veškeré vyúčtované náklady jsou způsobilé ve smyslu příslušných ustanovení čl. 53 Nařízení
Komise č. 651/2014.
Investice byly v roce 2021 hrazeny z vlastních zdrojů společnosti (2 468,93 tis. Kč).
Výsledek hospodaření za rok 2021 činil po zaúčtování příplatků společníků ve výši 66 000 tis. Kč
poskytnutých v roce 2021 ztrátu ve výši 3,52 tis. Kč (je uveden v příloze 2b). Tato ztráta bude
uhrazena ze zůstatku stabilizačního fondu společnosti minulých let, který k 31.12.2021 činil
198 860,82 Kč.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel společnosti
Ústí nad Labem dne 11.1.2022

Příloha č. 2a) k zápisu z jednání valné hromady konané dne 28.1.2022

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

bod 10.1 příloha č. 1
Vyúčtování provozní podpory podle bodu 3b) Nařízení Komise EU k 31.12.2021
v tis. Kč bez DPH

Ústecký kraj

Nákladová část
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
spotřeba materiálu
spotřeba pohonných hmot
spotřeba energie celkem
z toho : el. energie
pára
voda
plyn
51 SLUŽBY CELKEM
údržba a opravy
cestovné tuzemsko
nájemné not
nájemné
náklady na nákup představení,výlep,reklamu,fotopráce,licence
autorské honoráře
ostatní služby
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
mzdové náklady

33 000 000,00

Město Ústí n.L.

kategorie způsobilých nákladů

33 000 000,00 dle čl. 53 Nařízení Komise 651/2014

233 436,27

1 966 995,96

163 478,27

560 959,17

5d)

69 958,00

86 642,46

5d)

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

1 319 394,33
93 757,33
1 225 637,00
0,00

5a)
5a)
5a)

0,00
1 671 076,73
911 498,39
0,00
37 082,68

0,00
6 042 114,72
3 274 780,95
16 395,00
52 518,28

5a)

49 284,00
12 711,66
310 638,00

45 192,00
415 805,41
1 776 663,00

5d)
5d)
5e)

349 862,00
30 966 350,00

460 760,08
22 378 341,00

5d),5f)

5a)
5d)
5d)

23 163 026,00

16 764 884,00

5e)

zákonné sociální pojištění

7 755 222,00

5 384 868,00

5e)

zákonné sociální náklady

48 102,00

228 589,00

5e)

129 137,00

131 607,00

5e)

54 Pojištění odpovědnosti za zaměstnance
54 Ost.provozní náklady

0,00

111 931,00

5d)

55 Odpisy dlouhodobého majetku (nástroje,vybavení)

0,00

2 279 579,04

5d)

56 Finanční náklady

0,00

89 431,28

5d)

33 000 000,00

33 000 000,00

Celkem

Na financování uvedených nákladů nebyly v roce 2021 využity jiné zdroje.
Veškeré vyúčtované náklady jsou způsobilé ve smyslu příslušných ustanovení čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014.
Zpracovala: Ing. Fišerová
Ústí n.L. dne 11.1.2022

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

Rozbor hospodaření za rok 2021

Příloha č. 2b) k zápisu z jednání valné hromady konané dne 28.1.2022

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.
(v tis.Kč na dvě desetinná místa)
POLOŽKA

bod 10.1 příloha č. 1
K 31.12.2021
plán

K 31.12.2021
upravený plán

K 31.12.2021
skutečnost

%
plnění

kategorie nákladů způsobilých
rozdíl

dle čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014

Nákladová část
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
spotřeba materiálu
spotřeba potravin
spotřeba PHM
spotřeba energie celkem
z toho : el. energie
pára
voda
plyn
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
prodané zboží
51 SLUŽBY CELKEM
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
stočné
nájemné noty
nájemné
nákup představení,licence,tantiémy,propagace,výlep
autorské honoráře
ostatní služby
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM
ostatní daně a poplatky
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
pojistné
náhrady ušlého výdělku při pracovních úrazech
zůstatková cena prodaného majetku
náklady z odepsaných pohledávek
ostatní náklady z činnosti
55 ODPISY CELKEM
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)
tvorba a zúčtování opravných položek
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
úroky, kurzové rozdíly
ostatní finanční náklady
57 NÁKLADY NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC,SF
náklady na nároky na prostředky SR,ÚSC,SF
58 AKTIVACE MAJETKU
59 DAŇ Z PŘÍJMU

NÁKLADY CELKEM
Výnosová část

4 715,00
2 100,00
0,00
240,00
2 340,00
600,00
1 580,00
100,00
60,00
0,00
35,00
17 070,00
1 970,00
1 800,00
50,00
120,00
320,00
3 210,00
1 700,00
6 000,00
1 900,00
69 195,00
51 670,00
16 675,00
0,00
850,00
110,00
110,00
420,00
220,00
0,00
0,00
0,00
200,00
4 100,00
4 100,00
0,00
120,00
50,00
70,00
0,00
0,00
-3 100,00
0,00
92 630,00

3 411,00
1 351,00
0,00
160,00
1 894,00
518,00
1 307,00
10,00
59,00
0,00
6,00
13 163,00
4 343,00
83,00
50,00
40,00
401,00
3 238,00
685,00
3 080,00
1 243,00
64 590,00
47 961,00
15 855,00
0,00
774,00
53,00
53,00
569,00
261,00
0,00
0,00
37,00
272,00
3 746,00
3 783,00
-37,00
248,00
212,00
37,00
0,00
0,00
-964,00
0,00
84 816,00

3 409,85
1 350,81
0,00
159,40
1 893,82
517,68
1 307,64
9,82
58,68
0,00
5,82
13 162,27
4 343,68
82,89
49,25
39,18
400,74
3 238,49
685,23
3 079,70
1 243,11
64 590,40
47 961,62
15 855,49
0,00
773,29
52,81
52,81
569,23
260,75
0,00
0,00
37,00
271,48
3 746,14
3 783,14
-37,00
248,15
211,80
36,35
0,00
0,00
-964,78
0,00
84 814,07

99,97
99,99
x
99,63
99,99
99,94
100,05
98,20
99,46
x
97,00
99,99
100,02
99,87
98,50
97,95
99,94
100,02
100,03
99,99
100,01
100,00
100,00
100,00
x
99,91
99,64
99,64
100,04
99,90
x
x
x
99,81
100,00
100,00
100,00
100,06
99,91
98,24
x
x
100,08
x
100,00

-1,15
-0,19
0,00
-0,60
-0,18
-0,32
0,64
-0,18
-0,32
0,00
-0,18
-0,73
0,68
-0,11
-0,75
-0,82
-0,26
0,49
0,23
-0,30
0,11
0,40
0,62
0,49
0,00
-0,71
-0,19
-0,19
0,23
-0,25
0,00
0,00
0,00
-0,52
0,14
0,14
0,00
0,15
-0,20
-0,65
0,00
0,00
-0,78
0,00
-1,93

12 380,00
3 006,00
3 000,83
99,83
-5,17
10 200,00
2 098,00
2 098,32
100,02
0,32
100,00
0,00
0,00
x
0,00
1 100,00
674,00
673,62
99,94
-0,38
80,00
15,00
15,33
102,20
0,33
900,00
219,00
213,56
97,52
-5,44
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
220,00
70,00
69,68
99,54
-0,32
výnosy z odepsaných pohledávek
0,00
0,00
0,00
x
0,00
výnosy z prodeje DNM
0,00
0,00
0,00
x
0,00
výnosy z prodeje DHM
0,00
0,00
0,00
x
0,00
pojistné události - náhrady škod
150,00
61,00
60,61
99,36
-0,39
ostatní provozní výnosy
70,00
9,00
9,07
100,78
0,07
66 FINANČNÍ VÝNOSY
30,00
211,00
211,34
100,16
0,34
úroky, kurzové zisky
30,00
209,00
209,34
100,16
0,34
ostatní finanční výnosy
0,00
2,00
2,00
100,00
0,00
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR,ÚSC,SF
80 000,00
81 529,00
81 528,70
100,00
-0,30
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK
11 000,00
12 200,00
12 200,00
100,00
0,00
z toho: Úřad práce
0,00
0,00
0,00
x
0,00
výnosy z nároků na prostředky ÚSC
69 000,00
69 239,00
69 238,70
100,00
-0,30
z toho: MmÚ-dotace
3 000,00
3 039,00
3 038,70
99,99
-0,30
Mm - příplatek
33 000,00
33 000,00
33 000,00
100,00
0,00
ÚK-dotace
0,00
200,00
200,00
100,00
0,00
ÚK – příplatek
33 000,00
33 000,00
33 000,00
100,00
0,00
výnosy z nároků na prostředky SF
0,00
0,00
0,00
x
0,00
výnosy z ostatních nároků
0,00
90,00
90,00
100,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
92 630,00
84 816,00
84 810,55
99,99
-5,45
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)
0,00
0,00
-3,52
x
-3,52
Jednatel společnosti prohlašuje, že veškeré výdaje společnosti hrazené z příplatku směřují pouze na náklady způsobilé ve smyslu
čl. 53 bodu 5. Nařízení Komise č. 651/2014. Investice byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti a z dotace Města Ústí n.L.
Zpracovala: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 11.1.2022
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM
výnosy z prodeje vlastních představení
výnosy z prodeje služeb - reklama
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
jiné výnosy z vlastních výkonů

5d)
5d)
5a)
5a)
5a)
5a)
5a)
5a)
5d)
5d)
5d)
5d)
5d)
5e)
5d), 5f)
5e)
5e)
5e)

5e)

5d)
5d)
5d)

bod 10.1 příloha č. 1

Severočeské divadlo s.r.o.

Podklad k bodu č. 5
Do jednání valné hromady
konaného dne 28.1.2022

Věc: Návrh jednatele společnosti na rozhodnutí valné hromady o povinnosti každého
společníka zaplatit v roce 2022 příplatek nad vklad do základního kapitálu ve výši
33 000 tis. Kč

Předkládá:

Jednatel

Valná hromada
rozhoduje o povinnosti každého společníka zaplatit příplatek nad vklad do základního
kapitálu v roce 2022 ve výši 33 000 tis. Kč, a to Statutární město Ústí nad Labem do
31.1.2022 a Ústecký kraj do 15.7.2022 dle přílohy č. 3 k zápisu z jednání valné hromady
ze dne 28.1.2022 (vč. prohlášení jednatele společnosti, že veškeré výdaje společnosti
hrazené z příplatku budou směřovat pouze na náklady způsobilé ve smyslu čl. 53 bodu
5. Nařízení Komise č. 651/2014).

Zodpovídá:

Jednatel

Termín:

28.1.2022

bod 10.1 příloha č. 1

bod 10.1 příloha č. 1

Finanční plán na rok 2022 (bez DPH)
bod 10.1 příloha č. 1

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.
POLOŽKA

Plán 2022

Skutečnost 2019

Skutečnost 2020

Odhad 2021

4 815,00
2 100,00
250,00
2 430,00
650,00
1 600,00
120,00
60,00
35,00
17 050,00
1 870,00
1 800,00
50,00
130,00
320,00
3 230,00
1 750,00
6 000,00
1 900,00
70 965,00
53 150,00
16 965,00
850,00
110,00
110,00
420,00
220,00
0,00
0,00
0,00
200,00
4 150,00
4 150,00
0,00
120,00
50,00
70,00
0,00
0,00
0,00
-3 100,00
0,00
94 530,00

4 751,00
2 323,00
258,00
2 143,00
538,00
1 493,00
59,00
53,00
27,00
18 660,00
2 267,00
2 879,00
73,00
92,00
303,00
3 204,00
1 723,00
6 224,00
1 895,00
57 459,00
42 685,00
14 065,00
709,00
139,00
139,00
580,00
224,00
0,00
150,00
0,00
206,00
4 674,00
4 026,00
648,00
187,00
121,00
66,00
0,00
0,00
0,00
-2 593,00
0,00
83 857,00

3 389,00
1 457,00
128,00
1 802,00
529,00
1 172,00
55,00
46,00
2,00
9 751,00
1 533,00
583,00
16,00
94,00
321,00
2 710,00
804,00
2 565,00
1 125,00
60 432,00
44 930,00
14 950,00
552,00
282,00
282,00
886,00
243,00
0,00
441,00
0,00
202,00
4 705,00
4 020,00
685,00
188,00
153,00
35,00
0,00
0,00
0,00
-1 505,00
0,00
78 128,00

4 500,00
2 100,00
210,00
2 190,00
580,00
1 500,00
50,00
60,00
0,00
15 710,00
4 600,00
1 000,00
30,00
80,00
400,00
3 300,00
600,00
4 000,00
1 700,00
64 650,00
47 850,00
16 100,00
700,00
80,00
80,00
700,00
260,00
0,00
0,00
0,00
440,00
4 000,00
4 000,00
0,00
60,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
-2 310,00
0,00
87 390,00

12 480,00
10 200,00
100,00
1 150,00
80,00
950,00
220,00
0,00
0,00
0,00
150,00
70,00
30,00
30,00
0,00
81 800,00
12 800,00
0,00
69 000,00
3 000,00
33 000,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
94 530,00
0,00

14 343,00
12 100,00
136,00
1 075,00
77,00
955,00
307,00
0,00
0,00
103,00
157,00
47,00
58,00
53,00
5,00
69 140,00
0,00
0,00
69 140,00
6 000,00
30 000,00
3 000,00
30 000,00
0,00
140,00
83 848,00
-9,00

3 387,00
2 875,00
25,00
337,00
19,00
131,00
289,00
0,00
0,00
263,00
25,00
1,00
312,00
311,00
1,00
74 135,00
5 400,00
0,00
68 650,00
5 650,00
30 000,00
3 000,00
30 000,00
0,00
85,00
78 123,00
-5,00

7 100,00
6 400,00
50,00
350,00
0,00
300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
60,00
40,00
0,00
0,00
0,00
80 190,00
10 850,00
0,00
69 250,00
3 050,00
33 000,00
200,00
33 000,00
0,00
90,00
87 390,00
0,00

Nákladová část
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
spotřeba materiálu
spotřeba PHM
spotřeba energie celkem
z toho : el. energie
pára
voda
plyn
prodané zboží
51 SLUŽBY CELKEM
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
stočné
nájemné – noty
nájemné
nákup představení,licence,tantiémy,reklama,výlep
autorské honoráře
ostatní služby
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM
ostatní daně a poplatky
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
pojistné
náhrada ušlého výdělku-prac.úraz
zůstatková cena prodaného majetku
náklady z odepsaných pohledávek
ostatní náklady z činnosti
55 ODPISY CELKEM
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)
tvorba a zúčtování opravných položek
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
úroky, kurzové rozdíly
ostatní finanční náklady
57 Náklady na prostředky StR, ÚSC,SF
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu
náklady na nároky na prostředky ÚSC
58 AKTIVACE MAJETKU
59 DAŇ Z PŘÍJMU

NÁKLADY CELKEM
Výnosová část
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM
výnosy z prodeje vlastních představení
výnosy z prodeje služeb - reklama
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
jiné výnosy z vlastních výkonů
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
výnosy z odepsaných pohledávek
výnosy z prodeje DNM
výnosy z prodeje DHM
pojistné události - náhrady škod
ostatní provozní výnosy
66 FINANČNÍ VÝNOSY
úroky, kurzové zisky
ostatní finanční výnosy
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR,ÚSC,SF
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK
z toho: Úřad práce
výnosy z nároků na prostředky ÚSC
z toho: Město Ústí n.L. - dotace
Město Ústí n.L.-příplatek
ÚK – dotace
ÚK – příplatek
výnosy z nároků na prostředky SF
výnosy z ostatních nároků YMCA

VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)

Příloha č. 1
kategorie způsobilých nákladů
dle čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014

5d)
5d)
5a)
5a)
5a)
5a)
5a)
5d)
5d)
5d)
5d)
5d)
5e)
5d), 5f)
5e)
5e)
5e)

5e)

5d)
5d)
5d)

Jednatel společnosti prohlašuje, že veškeré výdaje společnosti hrazené z příplatku budou směřovat pouze na náklady způsobilé ve smyslu
čl. 53 bodu 5. Nařízení Komise č. 651/2014. Investice budou hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.
Zpracovala: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 30.9.2021

bod 11.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 024/36R/2022

Dotační program
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“
1. Název dotačního programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ (dále jen „dotační program“
nebo „program“)
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …/.Z/2022 ze dne 28. února 2022 v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021), (dále jen „Zásady“).
2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli
zdravotních služeb na území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující služby nehrazené ze zdravotního
pojištění a realizované na území Ústeckého kraje v období od 1. ledna 2022
do 31. prosince 2022:
a) zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové péče,
b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových
látkách a akutně intoxikovaných,
c) programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované
ve zdravotnických zařízeních.
3. Okruh způsobilých žadatelů
Právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou právnických osob zřizovaných
Českou republikou nebo Ústeckým krajem, s oprávněním poskytovat zdravotní
služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů, která poskytuje vybrané zdravotní služby v dané formě
(viz bod 2 tohoto dotačního programu) na území Ústeckého kraje, a která je
přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
4. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu podpory zkvalitnění zdravotních služeb
a zlepšení
zdravotního
stavu
obyvatelstva
v regionu
v souladu
s připravovaným dokumentem „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních
služeb v Ústeckém kraji na období 2021 – 2025“, který je Ústeckým krajem
zpracováván na základě evaluace strategie z období 2015 – 2020
a v návaznosti na strategické dokumenty České republiky v oblasti zdraví.
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5. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s poskytováním výše uvedených služeb zdravotní péče v období
od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
4 000 000 Kč na rok 2022
7. Informace o povaze dotace
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
8. Maximální výše dotace, spoluúčast příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90 % z celkových uznatelných nákladů
služeb zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven),
nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
9. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu
xx. března 2022
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn bez ověřeného usnesení ze zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 28. února 2021, a to v termínu
do 2. března 2022.)
10. Lhůta pro podání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh musí být zpracována
na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto programu
a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Je-li žádost podávána
v listinné podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např.
sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny v Čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 17 tohoto dotačního programu.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí,
která je stanovena od 4. – 14. dubna 2022 (v případě osobního doručení
v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hod.).
Elektronicky je možné žádost podat na adresu:
2

epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
(pouze se zaručeným elektronickým podpisem)

nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v Čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 17 tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“
NEOTVÍRAT
na adresu:
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
11. Podmínky podání žádosti
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné
přílohy, a které odpovídají okruhům stanoveným ve sledovaném účelu
podpory dotačního programu (viz bod 2 tohoto dotačního programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v Čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu
uzávěrky, nebudou posuzovány podle Čl. IX. Zásad.
12. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti (termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace)
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný
orgán
Ústeckého
kraje
v předpokládaném
termínu
do 27. června 2022. Po vydání ověřeného usnesení budou výsledky
dotačního programu zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje.
13. Konzultační místo
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Kateřina Horynová, tel.: 475 657 351, e-mail: horynova.k@kr-ustecky.cz
Adam Souček, tel.: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
14. Kritéria pro hodnocení žádostí a pro stanovení výše dotace
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Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- potřebnost služby v regionu,
- efektivita (využívanost kapacity) služby,
- ekonomická přiměřenost,
- uznatelné a neuznatelné náklady (viz Čl. VIII. bod 10) a 11) Zásad).
- dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2022 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. státní rozpočet, rozpočty
jiných územních samospráv, fondy zdravotních pojišťoven, úhrady
uživatelů služeb, vlastní zdroje aj.).
15. Vzor žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou
č. 1 dotačního programu. Rozpočet projektu/služby je přílohou č. 2 dotačního
programu.
Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na více služeb. Každá služba, na kterou je žádána dotace,
musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
16. Náležitosti projektu (popisu služby/služeb v žádosti)
Popis služby v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno
její vyhodnocení. Popis služby, na kterou je požadována podpora, musí
splňovat náležitosti projektu uvedené v Čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
17. Nedílné přílohy žádosti
- dle Čl. VI. bodu 2) Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii, a výpis
nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli dle odst. 1 písm. f),
druhá odrážka tohoto článku - netýká se obcí;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti
s náklady projektu (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit
příslušnou variantu formuláře);
e) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
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f)

čestné prohlášení o skutečnosti, že
 vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
 vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků
(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
i)

čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);

j)

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

k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu
a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);
l)

soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s uvedením názvu
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projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále.
- Další nedílné přílohy žádosti
m) kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů;
n) plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci.
18. Vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Vypořádání dotace předloží
příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované v souladu
s Čl. XII. Zásad, která je přílohou č. 4 tohoto dotačního programu.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestných prohlášení)
Rozpočet projektu/služby včetně zdroje financování
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:
PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2022
Žadatel - identifikační údaje
Název právnické osoby:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Ano

Ne

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

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě
úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se
o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném
majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční
evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby,
a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční
evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na
zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy (Evidence skutečných majitelů):
Identifikační údaje skutečného majitele nebo identifikační údaje osoby, která je skutečným majitelem
zahraniční právnické osoby.
Informace o identifikaci právnických osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu:
Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše
podílu (%)
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Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Ano

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

Ne

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2022

Název služby

Celkové náklady
na službu
v roce 2022 (v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2022 (v Kč)

CELKEM:

0,00

0,00

1.

Popis služby č. 1
Název služby:

Zaměření služby:
Stručně uveďte obecné zaměření služby.
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Dotace
(v %)

Oblast působnosti služby:
Uveďte lokalitu (obec), ve které služba působí.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, relevantní údaje o využívanosti kapacity služby (např. počet
lůžek a obložnost) v roce 2020, 2021 a výhled na rok 2022.
Místo realizace služby:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých je/bude služba poskytována, jak jsou splněny specifické podmínky pro
poskytování služby (např. akreditace apod.), jaké jsou vaše vlastnické, resp. uživatelské vztahy k prostorám.
Popis realizace služby:
Stručně popište metody práce s klientem v rámci poskytované služby.
Personální zajištění služby:
Uveďte počet zaměstnanců v rámci poskytované služby, jejich pracovní pozici, pracovní úvazek atd.
Časový rozsah poskytované služby:
Uveďte v jakém časovém rozmezí je/bude služba poskytována (např. otevírací doba apod.).
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

V případě potřeby doplňte poznámku k termínům dosažení účelu.
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti služby):
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující potřebnost služby (např.
tématický rozvojový/strategický dokument kraje, komunitní plán obce apod.)
Další údaje o službě:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.
Přílohy žádosti
1. Doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis
z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
2. Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii;
3. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost),
a to v kopii;
4. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu, a to v originále
(viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou variantu formuláře);
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
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6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:
– vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující;
– nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
– na jeho majetek nebyla nařízena exekuce;
– vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz
pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;
– žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby;
– u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
– žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
– žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například
ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář);
7. Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí
jako prostředník, a to v originále (viz vzorový formulář);
8. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let ze přispěním
kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále;
9. Kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů;
10. Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci;
11. Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.
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Prohlášení a podpis
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče 2022“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí
se zařazením žadatele do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté dotace
na webových stránkách Ústeckého kraje.
Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V .......................... dne ..........................

(razítko a podpis)
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Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ nemůže uplatnit nárok na odpočet
DPH, protože tyto vstupy nejsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je
nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH. Tyto pořízené vstupy v rámci
realizace projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude nárok na odpočet DPH
u těchto vstupů uplatněn v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“
čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ neuplatní nárok na odpočet DPH,
přestože tyto vstupy jsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na
odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH. Tyto pořízené vstupy v rámci realizace
projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude nárok na odpočet DPH u těchto vstupů
uplatněn v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“
čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ neuplatní nárok na odpočet DPH,
přestože tyto vstupy jsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na
odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH. Tyto pořízené vstupy v rámci realizace
projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude nárok na odpočet DPH u těchto vstupů
uplatněn v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI bodu 2) písm. f) až j) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“
čestně prohlašuje, že
-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



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

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. k) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

Zdroje financování služby (neinvestiční náklady)
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
vyplňte

Název a číslo služby:
Finanční zdroj

v Kč

Skutečnost v roce

Skutečnost v roce

Plán na rok

2020

2021

2022

Poznámka

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

Celkové náklady na realizaci
služby

0

0

0

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

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

Nákladová položka

Skutečné náklady za
rok

Přidělená dotace od
Ústeckého kraje na rok

Předpokládané
náklady na rok

2021

2021

2022

2022
v Kč

Požadavek od
Poznámka - slovní komentář
Ústeckého kraje na rok
(u položek, na které je

žádána dotace kraje, nutno
vyplnit)

2022

Provozní náklady celkem

0

0

0

0

Materiálové náklady celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osobní náklady celkem

0

0

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

0

501

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

558

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

502

- teplo
- elektřina
- plyn

511

503

- jiné
- vodné
Opravy a udržování

512

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

518

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

521

- ostatní služby

- hrubé mzdy
- OON

Odvody sociální a zdravotní
pojištění

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

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

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

22/SML…./SoPD/ZD

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
…………………………………..
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 byl
schválen Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ (dále jen
„Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……
ze dne …….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem)
00098, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do 31. 12. 2022.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne …….., vedené pod č. j.: KUUK/.…./2022.
Dotace je sledována v účetnictví Ústeckého kraje pod přiděleným UZ (účelovým
znakem) 00098.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu v programu „Podpora vybraných služeb
zdravotní péče 2022“.

4.

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

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy
za účelem poskytování vybraných služeb zdravotní péče (dále jen „projekt/služba“)
v souladu s žádostí podanou v rámci programu „Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2022“, a to v následujícím členění:
-

na službu (název) -

Kč

-

na službu (název) -

Kč
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dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných nákladů a příjmů
(dále jen „plánovaný rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního
podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového
členění plánovaného rozpočtu. Plánovaný rozpočet předložený příjemcem
v projektu/služby je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Změny v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu je možné provádět pouze
za předpokladu předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové uznatelné plánované
náklady projektu/služby a nebude mít žádný vliv na účel projektu/služby, na který je
dotace poskytnuta. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu/služby je 31. 12. 2022. Pro příjemce je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze
na financování uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu/služby
a vzniklých v době od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (účinnost uznatelných nákladů), což
je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu/služby v období dle Čl. II.
odst. 4 smlouvy,
- byl uhrazen do konce termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví příjemce
dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

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

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu/služby v maximální výši 90 %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu/služby
za dodržení druhového členění plánovaného rozpočtu.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu/služby, pro který byla
dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku
tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu
použitelnosti dotace, nejpozději však do 30. dne následujícího měsíce.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem
na uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným rozpočtem projektu/služby, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
nákladů hrazených z dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů celého
projektu/služby, tzn. příjemce dotace je povinen vést související výnosy a náklady
s jednoznačnou vazbou k projektu/službě odděleně od ostatních nákladů a výnosů.
5. Originály účetních dokladů týkající se projektu/služby označovat účelovým znakem
kraje 00098 a informací o tom, že „Projekt/služba je spolufinancován/a Ústeckým
krajem ve výši ………. Kč, v souladu se smlouvou č. 22/SML…./SoPD/ZD“.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu/služby, včetně provedení vratky
nevyčerpaných prostředků dotace dle Čl. III. odst. 12 smlouvy. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost
příjemce prodloužen, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci dotace
rozhodnutí o prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy doručeno. Pokud
byl projekt/služba realizován/a před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od
uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu/služby včetně dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/služby,

-

přínos projektu/služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu/služby,

-

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

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

-

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

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

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

-

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

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

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně
tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy
a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může
být zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví ve znění Čl. III. odst. 4
smlouvy – výše odvodu činí 10 %.
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f)

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

náklady

projektu/služby

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt/služba je spolufinancován/a Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se
projektu/služby účelový znak (00098) – výše odvodu činí 5 %.
i)

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

j)

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

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

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

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu/služby
uvést fakt, že projekt/služba by/al podpořen/a Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu/služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že projekt/službu podpořil poskytovatel (dále
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu jednoho roku od uzavření této smlouvy:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
související s realizací projektu/služby,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací
projektu/služby,
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech realizace
projektu/služby v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací projektu/služby.

5. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID:….. . Smlouva nabývá platnosti dnem
jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., nebo správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. …….. ze dne …….. .

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………….

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce

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

2022

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

Výše plánovaných nákladů
projektu/služby (Kč)

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

Popis postupu realizace projektu/služby vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/služby:

Přínos projektu/služby pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/služby:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl dotace
na celkových
nákladech v %

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

Celkový přehled výnosů projektu/služby
---

---

Částka

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

Částka

Částka

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

příspěvek zřizovatele

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Celkový přehled nákladů projektu/služby

Nákladová položka

---

---

---

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

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

3

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

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

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

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

příspěvek zřizovatele

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

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

---

---

Upravený návrh
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Upravený návrh
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Upravený návhr
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Nákladová položka

potraviny

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

spotřeba zdravotnického materiálu
(léky aj.)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

kancelářské potřeby

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pohonné hmoty

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 511 ) Opravy a udržování

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 512) Cestovné **

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

telefony, poštovné, internet

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

nájemné /pronájem

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

stočné

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

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

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

školení a vzdělávání

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Hrubé mzdy

0,00 Kč

Odvody sociální a zdravotní pojištění

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

OON (DPP, DPČ)

R
R
R

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

(ú 518) Ostatní služby, z toho:

Osobní náklady celkem:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

ok

ok

ok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

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

Vratka celkem:

0,00

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

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

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

*uveďte název projektu/služby
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

hodinová
LEDEN
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

ÚNOR
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

hodinová
ČERVENEC
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Vypracoval:
Kontakt (telefon/email):
Poznámka:

0,00 Kč

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

BŘEZEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

SRPEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

Celkem za AK1

soc.+zdr.

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

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

DUBEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

ZÁŘÍ
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

soc.+zdr.

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

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

KVĚTEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

ŘÍJEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

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

ČERVEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

LISTOPAD
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

PROSINEC
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace dle
účetnictví

*uveďte název projektu/služby
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC

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

hrubá mzda

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hr.mzda/
projekt

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace dle
účetnictví

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

NÁZEV PROJEKTU/SLUŽBY

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/služba
0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

číslo dokladu/
číslo FA - z
účetnictví

Dodavatel

IČ:

Konkrétní popis

∑ dokladu

Hrazeno z dotace

-

0
Zpracoval:
Poznámky:

0,00 Kč

Skutečné
datum úhrady
závazku

PRACOVNÍ VÝKAZ

UZ
Název projektu

00098
*uveďte název projektu/aktivity

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

leden
2022

Druh pracovního poměru
Výše úvazku
Fond pracovní doby

-

Přehled odpracovaných hodin
Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Celkem
Dovolená
Termíny dovolené
Počet dní celkem
Počet hodin dovolené

Placená pracovní neschopnost
Termíny neschopnosti
Počet dní celkem
Počet hodin neschopnosti

Součet hodin souvisejících s projektem

0

Datum

Datum

Podpis pracovníka

Podpis nadřízeného pracovníka

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

bod 11.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 025/36R/2022

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:
PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Žadatel - identifikační údaje
Název právnické osoby:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Ano

Ne

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

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

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

Kontaktní údaje
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Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Ano

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

Ne

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2021

(v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2021 (v Kč)

0,00

0,00

Celkové náklady
Název akce

akce v roce 2021

1.
CELKEM:

Popis akce č. 1
Název akce:

Zaměření projektu:
Uveďte obecné zaměření projektu/akce.
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Dotace
(v %)

Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/akce určen/a.
Počet účastníků akce v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná o opakující se akci):
rok 2018:

rok 2019:

rok 2020:

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

Termín ukončení:

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

Přílohy žádosti
1.

Doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis
z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;

2.

Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii;

3.

Doklady o přidělení IČ a oprávnění k profesní, věděcké a technické činnosti a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;

4.

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

5.

Doklad opravňující realizovat profesní, vědecké a technické činnosti (s výjimkou právnických osob
zřizovaných Českou republikou nebo krajem), a to v kopii;

6.

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

7. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:
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– vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující;
– nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
– na jeho majetek nebyla nařízena exekuce;
– vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz
pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;
– žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby;
– u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
– žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
– žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například
ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář);
8.

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

9.

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

10. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový
formuláře)
11. Nepovinná příloha – kopie dokladu o akreditaci projektu/akce dle zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů. Doklad o akreditaci lze doložit dodatečně, zpravidla nejpozději však do 15 dnů
před termínem konání projektu/akce. Bez doložení dokladu o akreditaci projektu/akce nebude
dotace poskytnuta.
12. Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.
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Prohlášení a podpis
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje,
že souhlasí se zařazením do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté dotace
na webových stránkách Ústeckého kraje. Současně žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti a jejich
přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních
zdrojů Ústeckého kraje.
Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V .......................... dne ..........................

(razítko a podpis)
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Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy nejsou použity k uskutečňování
ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH.
Tyto pořízené vstupy v rámci realizace projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude
nárok na odpočet DPH u těchto vstupů uplatněn v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
neuplatní nárok na odpočet DPH, přestože tyto vstupy jsou použity k uskutečňování
ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH.
Tyto pořízené vstupy v rámci realizace projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude
nárok na odpočet DPH u těchto vstupů uplatněn v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

čestně prohlašuje, že
je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
uplatní nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy jsou použity k uskutečňování ekonomické
činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH, ale k úhradě
DPH nebudou použity prostředky dotace.
Tyto pořízené vstupy v rámci realizace projektu zůstávají DPH zatíženy.

V ……………………….dne ………………

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

Čestné prohlášení

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. f) až j) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních

výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 21. 6. 2021)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
čestně prohlašuje, že
-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



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

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

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

Sídlo/adresa

IČ/RČ

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

1

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČ/RČ

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

Sídlo/adresa

IČ/RČ

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

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem

4

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

5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČ:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

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

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

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

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

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

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

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

Datum a místo podpisu

Jméno, příjmení a
podpis osoby oprávněné
zastupovat žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu
"Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"

Příloha č.2a

Zdroje financování projektu/akce (neinvestiční náklady)
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
vyplňte

Název a číslo služby:
Finanční zdroj
Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Skutečnost v roce

Skutečnost v roce

Plán na rok

2020

2021

2022

Poznámka

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo zdravotnictví
jiný resort státní správy (uveďte jaký)
příspěvek Úřadu práce
úhrady účastníků
dotace obcí
dotace od Ústecké kraje
příspěvek zřizovatele
fondy zdravotních pojišťoven
Strukturální fondy
jiné zdroje (uveďte jaké)
vlastní zdroje

Celkové náklady na realizaci
služby

Ústecký kraj

Příloha č.2b

Rozpočet projektu/akce (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje podle nákladových položek na rok
2022
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
v Kč
vyplňte
Název a číslo služby:
Přidělená dotace od
Požadavek od
Poznámka - slovní komentář
Skutečné náklady za
Předpokládané
Ústeckého kraje na
Ústeckého kraje na
(u položek, na které je
rok
náklady na rok
Nákladová položka
rok
rok
žádána dotace kraje, nutno
2021
2021
2022
2022
vyplnit)
Provozní náklady celkem
0
0
0
0
Materiálové náklady celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osobní náklady celkem

0

0

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

0

501

- potraviny
- spotřeba zdravotnického
materiálu (léky aj.)
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové náklady
Nemateriálové náklady celkem
Energie (max.1 % z poskytnuté
dotace)

502

- teplo
- elektřina
- plyn

512

503

- jiné
- vodné
Cestovné
- cestovné zaměstnanců
Ostatní služby
- telefony
- poštovné
- internet

518

- občerstvení v rámci akce (max.
50% z poskytnuté výše dotace)

- nájemné /pronájem
- stočné
- právní a ekonomické služby
(vedení účetnictví/závěrky,
daňové poradenství atd.)
- jiné ostatní služby

521

- školení a vzdělávání

- hrubé mzdy

- OON
Odvody sociální a zdravotní
pojištění
Vypracoval:
Kontakt (telefon/e-mail):

Ústecký kraj
dotační program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"

Příloha č. 3

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 008/7Z/2018 ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxxx ze dne 28. 2. 2022 byl schválen
Program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ (dále jen „Program“).
Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxxx
ze dne xxxxx poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých) (dále též „dotace“), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním
symbolem) 00403, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31. 12. 2022.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod VS
(variabilním symbolem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne…….., vedené pod ČJ: ….. Dotace je
sledována v účetnictví Ústeckého kraje pod přiděleným UZ (účelovým znakem)
00403.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu/akce: …………… (dále jen „projekt/akce“).

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu
na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.

5.

Dotace není 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.

strana 2 / 9

Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1.

Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého
projektu/akce:
....................................,
dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
rozpočtu. Plánovaný rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených
příjemcem v projektu/akci je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace uvedené
v čl. I. odst. 2 smlouvy.

2.

Změny v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu je možné provádět pouze
za předpokladu předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové uznatelné plánované
náklady projektu/akce a nebude mít žádný vliv na účel projektu/akce, na který je
dotace poskytnuta. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.

3.

Termínem ukončení realizace projektu/akce je 31. 12. 2022. Pro příjemce je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.

4.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na financování
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu/akce a vzniklých v době
od 1. 1. do 31. 12. 2022 (účinnost uznatelných nákladů), což je zároveň doba, v níž
má být stanoveného účelu dosaženo. Výjimku tvoří mzdové náklady včetně
zákonných odvodů, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti
dotace, nejpozději však do 31 dne následujícího měsíce.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu/akce v období dle čl. II.
odst. 4 smlouvy,
- byl skutečně vynaložen, uhrazen, nebo vnitropodnikově přeúčtován do termínu
ukončení realizace projektu/akce (viz čl. II. odst. 3 smlouvy) a zachycen v účetnictví
příjemce dotace, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný
a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě, mimořádné odměny, prémie,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)
službu, pořízení, mzdy, atd., který nebyl uplatněn v rámci podané žádosti, na který
nebyla dotace poskytnuta, který nebyl doplněn v rámci změny plánovaného
rozpočtu písemně odsouhlaseným odborem ZD nebo schválený orgány
Ústeckého kraje.
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Příjmy projektu tvoří výnosy vzniklé v přímé souvislosti s projektem/akcí, především:
-

dotace od orgánů státní správy či subjektů samosprávy (ministerstva, obce, kraje),
příjmy od úřadů práce, zdravotních pojišťoven, strukturálních fondů,
zápisné, konferenční poplatky, členské úhrady, peněžní dary, příjmy z reklamy,
výnosy z prodeje v rámci projektu (např. prodej publikací),
výnosy z pronájmu aj.

Vlastní příspěvek (podíl) na financování projektu/akce není považován za příjmem
projektu, ale je jedním z možných zdrojů financování projektu.
5.

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy a doložení kopie dokladu
o akreditaci projektu/akce.

6.

Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu/akce v maximální výši 70%. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu/akce, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku tvoří
mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti
dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.

2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

3.

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

4.

Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným rozpočtem projektu/akce, který je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí
dotace, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska nákladů hrazených z dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů celého
projektu/akce, tzn. příjemce dotace je povinen vést související výnosy a náklady
s jednoznačnou vazbou k projektu/akci odděleně od ostatních nákladů a výnosů.

5.

Originály účetních dokladů týkající se projektu/akce označovat účelovým znakem
kraje 00403 a informací o tom, že „Projekt/akce je spolufinancován/a Ústeckým
krajem ve výši „doplní se konkrétní částka“, v souladu se smlouvou č. …..“.

6.

Na dobu minimálně dvou let ode dne ukončení realizace projektu/akce dle čl. II odst.
3 smlouvy zajistit udržitelnost projektu/akce. Po tuto dobu je příjemce povinen
zachovat výsledky projektu/akce (informační letáky, edukační materiály, pořízený
dlouhodobý majetek, atd.) včetně veškerých originálních dokumentů souvisejících
s projektem/akcí (tj. účetní písemnosti a prvotní doklady, aj.) v písemné nebo
elektronické podobě.

7.

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu/akce, včetně provedení vratky
nevyčerpaných prostředků dotace dle čl. III. odst. 12 smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných
důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce prodloužen,
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maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci dotace rozhodnutí o prodloužení
termínu předložení závěrečné zprávy doručeno. Pokud byl/a projekt/akce
realizován/a před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli
finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu/akce včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce,

-

přínos projektu/akce pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu/akce,

-

finanční vypořádání dotace.

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

sestava z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů
celého projektu/akce,

-

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

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

rozpis mzdových nákladů po jednotlivých zaměstnancích a měsících
s uvedením vyplacené výše mzdy, která byla financována z prostředků dotace,
včetně kopií uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce
nebo pracovních smluv,

-

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

-

vnitropodnikovou kalkulaci, prezenční listiny, výstupy (např. kopie edukačních
materiálů, aj.)

8.

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu/akce a v této souvislosti jim
umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace projektu/akce.

9.

Neprodleně písemně informovat, odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech
změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo
podpořeného projektu/akce nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku.

10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu/akce, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel
(viz čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
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poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
12. Vrátit poměrnou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že výše celkových příjmů včetně poskytnuté dotace převyšuje celkové
skutečné náklady (výdaje) na projekt/akci (zisk z projektu), současně s předložení
závěrečné zprávy. Poměrná část dotace odpovídá 70% vykázaného zisku,
maximálně však výši poskytnuté dotace. Tato povinnost neplatí v případě,
že vykázaný zisk je ve výši max. 3000 Kč.
13. Vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta v případě,
že před zahájením realizace projektu/akce příjemce získal finanční prostředky
ze soukromých zdrojů určené na úhradu nákladů projektu, minimálně ve výši
poskytnuté dotace. Příjemce je povinen vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byla poskytnuta, do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel finanční
prostředky z jiných zdrojů.
14. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu/akce poskytnuta, v případě, že se projekt/akce neuskuteční, nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
15. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků
z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
16. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
17. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
18. 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.
19. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1.

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

2.

Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může být zaslána
i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
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3.

4.

V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví ve znění čl. III. odst. 4
smlouvy – výše odvodu činí 10 %.
f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu/akce v odděleném
účetnictví – výše odvodu činí 20%.
g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom,
že projekt/akce je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se
projektu/akce účelový znak (00403) – výše odvodu činí 5%.
i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb.
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně
lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení
rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel
pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného
odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí
uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi
uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na
porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne
pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy

1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.

2.

Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména
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z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu realizace projektu/akce a 30 dní po jeho skončení:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
souvisejících s realizací projektu/akce (např. na pozvánkách, plakátech,
programech, vstupenkách aj.),
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených propagací a realizací
projektu/akce (např. v médiích, na tiskových konferencích aj.),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele na realizaci projektu/akce, volný vstup
do VIP prostor pro zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga či reklamních panelů poskytovatele
v místech realizace projektu/akce v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit
od poskytovatele),
e) distribuce tiskových materiálů poskytovatele v rámci realizace projektu/akce
v případě, že je dodá poskytovatel příjemci,
f) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací projektu/akce.
Varianta v případě dotace poskytované ex-post
4. Za předpokladu, že dotace je poskytována na již realizovaný projekt/akci, bude
přihlédnuto k omezeným možnostem příjemce prezentovat poskytovatele.
V takovém případě poskytovatel zajistí prezentaci poskytovatele následujícím
způsobem: …
(pozn. budou vyjmenovány jednotlivé způsoby prezentace)

5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
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o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1.

Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů
ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě,
a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
dnem jejího uzavření.

(Pozn.: U smlouvy nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem,
která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
(Pozn.: U smluv do 50 000,- Kč)
2.

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

3.

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

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

5.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. xxxxx ze dne xxxxx.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ing. Radim Laibl
člen Rady Ústeckého kraje
(na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 046/12R/2021
ze dne 7. 4. 2021)

Příjemce
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

"Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
22/SML
Účelový znak:
00403
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/akce

Výše plánovaných nákladů
projektu/akce (Kč)

0,70
Výše skutečných nákladů
projektu/akce (Kč)

Popis postupu realizace projektu/akce vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce:

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

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

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

"Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
22/SML
Účelový znak:
00403
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/akce

Výše plánovaných nákladů
projektu/akce (Kč)

0,70
Výše skutečných nákladů
projektu/akce (Kč)

Popis postupu realizace projektu/akce vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce:

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

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

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

"Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
22/SML
Účelový znak:
00403
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/akce

Výše plánovaných nákladů
projektu/akce (Kč)

0,70
Výše skutečných nákladů
projektu/akce (Kč)

Popis postupu realizace projektu/akce vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce:

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

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

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

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vlastní zdroje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

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

---

---

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Nákladová položka

potraviny

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

spotřeba zdravotnického materiálu
(léky, aj.)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

kancelářské potřeby

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pohonné hmoty

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 512) Cestovné **

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

telefony, poštovné, internet

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

občerstvení v rámci akce**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

nájemné /pronájem

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

stočné

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

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

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

školení a vzdělávání

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Hrubé mzdy

0,00 Kč

Odvody sociální a zdravotní pojištění

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

OON (DPP, DPČ)

R
R
R

(ú 518) Ostatní služby, z toho:

Osobní náklady celkem:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Celkový přehled výnosů projektu/akce

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

---

---

Částka

Částka

Částka

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vlastní zdroje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Celkový přehled nákladů projektu/akce

Nákladová položka

---

---

---

Skutečně uhrazeno

Skutečně uhrazeno

Skutečně uhrazeno

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

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

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

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

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vratka prostředků dotace (zisk nad 3 tis. Kč)

0,00

0,00

0,00

Vratka celkem

0,00

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele*:
*Vratku proveďte na účet poskytovatele dotace uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace pod VS 00403.

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

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

PRACOVNÍ VÝKAZ

UZ
Název projektu

00403
*uveďte název projektu/aktivity

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

2022

Druh pracovního poměru
Výše úvazku
Fond pracovní doby

-

Přehled odpracovaných hodin
Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Celkem
Dovolená
Termíny dovolené
Počet dní celkem
Počet hodin dovolené

Placená pracovní neschopnost
Termíny neschopnosti
Počet dní celkem
Počet hodin neschopnosti

Součet hodin souvisejících s projektem

0

Datum

Datum

Podpis pracovníka

Podpis nadřízeného pracovníka

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

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

hodinová
LEDEN
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

ÚNOR
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

hodinová
ČERVENEC
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

BŘEZEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

SRPEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

DUBEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

ZÁŘÍ
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

KVĚTEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

ŘÍJEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

ČERVEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

LISTOPAD
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

PROSINEC
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/aktivity
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

hodinová
LEDEN
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

ÚNOR
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

hodinová
ČERVENEC
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

BŘEZEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

SRPEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

DUBEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

ZÁŘÍ
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

KVĚTEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

ŘÍJEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

ČERVEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

LISTOPAD
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

PROSINEC
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/aktivity
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

hodinová
LEDEN
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

ÚNOR
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

hodinová
ČERVENEC
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

BŘEZEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

SRPEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

DUBEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

ZÁŘÍ
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

KVĚTEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

ŘÍJEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

ČERVEN
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

LISTOPAD
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

PROSINEC
odprac.hod. hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

Rozpis účetních dokladů a faktur hrazených v rámci dotačního programu "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" na realizaci projektu:

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/aktivita
0

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

číslo dokladu/
číslo FA - z
účetnictví

Dodavatel

IČ:

Konkrétní popis

∑ dokladu

Hrazeno z dotace

-

0,00
Zpracoval:
Poznámky:

0,00 Kč

Skutečné
datum úhrady
závazku

Rozpis účetních dokladů a faktur hrazených v rámci dotačního programu "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" na realizaci projektu:

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/aktivita
0

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

číslo dokladu/
číslo FA - z
účetnictví

Dodavatel

IČ:

Konkrétní popis

∑ dokladu

Hrazeno z dotace

-

0,00
Zpracoval:
Poznámky:

0,00 Kč

Skutečné
datum úhrady
závazku

bod 12.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 028/36R/2022

bod 12.2 příloha 1

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

název organizace

dárce

účel přijetí daru

ve výši

finanční dar
1. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková
organizace, IČO: 61515876, sídlo: Tuchlov 47, Ohníč,
PSČ: 417 65

na dětské tábory a školy v přírodě pro děti

60 000,00

nabytí majetku formou daru
1. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo:
Chomutov, Na Průhoně 4800, PSČ: 430 03

materiál pro odborný výcvik elektro oborů - na soutěž

28 459,82

materiál pro odborný výcvik elektro oborů - na soutěž

4 189,64

2. Střední škola technická, gastronomická a automobilní,

vybavení pro výuku: VAS 6150C a 2x krimplovací kleště

3. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského
1146, příspěvková organizace, IČO: 62209256, sídlo:
Most, K.H.Borovského 1146/2, PSČ: 434 01

8 ks PC Dell Optiplex 7010/7020

4. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková
organizace, IČO: 61515876, sídlo: Tuchlov 47, Ohníč,
PSČ: 417 65

sportovní vybavení ( 4 fotbalové míče, 2 čepice, 2
batohy, 2 ledvinky, 6 sportovních vaků, 5 fotbalových
dresů)

7 517,50

3x notebook HP PROBOOK 640 G1,
2x notebook Lenovo Thinkpad T560,
3x notebook DELL LATITUDE
4x podstavec AlzaErgo

6 284,00

32 649,46

13,00

Chomutov, příspěvková organizace Chomutov, IČO:
18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01

12 000,00

13 801,50

bod 13.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 029/36R/2022

JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje
Liberecký kraj
Jan Sviták, náměstek hejtmana
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Datum:
Spisová značka:
Číslo jednací:
UID:
Vyřizuje/linka:
Počet listů/příloh:

XX. XX 2022
KUUK/123857/2020/1/DS
KUUK/xxxxxx/2022/DS/JO
xx
Ing. Jan Otčenášek/288
1/1

Mezikrajská smlouva
Vážený pane náměstku,
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 26. ledna 2022 projednala Vaši rozšířenou
objednávku Smlouvy o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým krajem a
Libereckým krajem. Rada Ústeckého kraje po projednání souhlasila se změnou rozsahu
objednaných výkonů dle přiložené Objednávky.
Současně sděluji, že jsme připraveni ve spolupráci s Vaším krajem dále jednat o rozšíření
dopravního spojení mezi Šluknovským výběžkem a Prahou.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

1/2

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Příloha
1. Objednávka Libereckého kraje a Ústeckého kraje k vzájemnému zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

2/2

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Objednávky Libereckého kraje a Ústeckého kraje
k vzájemnému zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou

na základě uzavřené „Smlouvy o vzájemné spolupráci a podmínkách úhrady finančního
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi
Ústeckým a Libereckým krajem č. OLP/3865/2017 (LK), resp. č. 17/SML3568 (ÚK)“ a
v souladu s ust. § 164, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Liberecký kraj a Ústecký kraj
si vzájemně potvrzují objednávky k zajištění dopravní obslužnosti na území sousedního kraje
v období od 1. 1. 2022 do 10. 12. 2022.

V Ústí nad Labem dne

……………………………..............
Ústecký kraj
JUDr. Marek Hrabáč
radní Ústeckého kraje

V Liberci dne

…………………………………………
Liberecký kraj
Jan Sviták
náměstek hejtmana

Příloha č. 1: Seznam vzájemně podporovaných mezikrajských linek a spojů

Příloha č. 1
Seznam vzájemně podporovaných mezikrajských linek
a) Linky a spoje, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Libereckým krajem
období: 1.1.2022-10.12.2022
Linka

Spoj

500284
500284
500400
500400
500400
500400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
501400
500460
500460
500460
500460
500460
500460

9
10
1042
1009
1012
1023
1061
1065
1028
1066
1004
1008
1015
1016
1021
1027
1033
1064
4111
4112
4125
4124
2
1
4
3
6
9

Odjezd
14:10
14:50
6:25
7:50
10:45
14:50
4:35
6:20
18:45
16:20
6:45
8:45
10:50
12:45
13:50
16:50
19:50
15:20
8:50
10:45
15:50
16:45
3:51
5:30
6:30
6:30
9:20
8:40

Odkud
Dubá,,aut.nádr.
Snědovice,Sukorady
Česká Lípa,,aut.nádr.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Rumburk,,žel.st.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Česká Kamenice,,žel.st.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.

Příjezd
14:37
15:05
7:30
10:15
13:05
17:15
7:10
8:40
21:00
18:35
9:05
11:05
13:15
15:05
16:15
19:15
22:15
17:50
11:15
13:05
18:15
19:05
4:14
6:25
7:26
7:25
10:13
9:35

Kam
Snědovice,Sukorady
Dubá,,aut.nádr.
Varnsdosrf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdosrf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Rumburk,,žel.st.
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území UK
UK za období
252
0,71
179
252
0,71
179
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
22,5
5 670
252
11,5
2 898
251
11,5
2 887
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
22,5
5 670
112
11,5
1 288
112
11,5
1 288
112
11,5
1 288
112
11,5
1 288
252
3,94
993
248
22,4
5 555
248
22,3
5 530
252
22,4
5 645
252
22,3
5 620
204
22,4
4 570

Linka
500460
500460
500460
500460
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461

Spoj
10
11
12
13
1
3
5
9
13
15
19
21
25
29
33
35
37
39
41
43
101
103
109
111
115
2
6
8
60
10
14
18
20
24
28
32

Odjezd
14:45
14:15
15:45
16:15
4:45
5:15
5:45
6:45
7:40
9:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40
19:40
20:40
4:30
6:10
10:15
14:15
18:15
4:17
5:38
6:08
6:32
6:38
7:39
8:39
10:39
12:39
13:24
14:30

Odkud
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská

Příjezd
14:45
15:10
16:35
16:42
5:30
5:50
6:28
7:30
8:15
10:15
12:15
13:15
14:25
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:12
21:12
4:54
6:39
10:45
14:45
18:45
5:12
6:11
6:42
7:11
7:11
8:12
9:12
11:12
13:12
14:07
15:12

Kam
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Česká Kamenice,,žel.st.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území UK
UK za období
204
22,3
4 549
252
22,4
5 645
252
22,3
5 620
252
3,8
958
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
251
2,3
577
251
2,3
577
53
3,1
164
53
2,3
122
112
2,3
258
112
2,3
258
111
2,3
255
252
3,1
781
252
2,3
580
252
2,3
580
195
2,3
449
57
2,3
131
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580

Linka
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462

Spoj
36
38
40
42
44
46
102
104
106
110
112
1
5
7
17
19
21
27
33
101
103
107
111
117
2
4
10
12
22
24
26
32
36
100
102
104

Odjezd
15:24
16:24
17:24
18:39
19:39
21:14
5:00
8:10
11:10
15:10
19:12
4:20
5:40
6:30
12:35
13:32
14:20
17:35
22:25
6:28
7:48
11:48
15:48
19:48
4:26
5:20
6:45
7:35
13:40
14:10
15:42
18:33
20:35
5:50
6:52
9:10

Odkud
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,žel.st.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská

Příjezd
16:07
17:07
18:07
19:12
20:12
21:47
5:30
8:51
11:40
15:40
19:40
5:11
6:40
7:31
13:30
14:30
15:30
18:32
23:37
7:28
8:45
12:45
16:45
20:42
5:30
6:18
7:36
8:25
14:30
15:30
16:30
19:30
21:37
6:44
7:44
10:08

Kam
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,žel.st.
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území UK
UK za období
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
251
2,3
577
251
2,3
577
251
2,3
577
53
2,3
122
53
2,3
122
112
2,3
258
112
2,3
258
111
2,3
255
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
2,3
580
251
2,3
577
53
2,3
122
112
2,3
258
112
2,3
258
112
2,3
258
111
3
333
252
2,3
580
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
2,3
580
251
2,3
577
53
3,14
166
112
2,3
258
112
2,3
258

Linka
500462
500462
500469
500469
500469
500469
500469
500469
500482
500482
500482
500482
500482
500482
Celkem

Spoj
108
112
101
102
103
104
103
104
7
57
8
58
17
18

Odjezd
13:10
17:10
8:00
10:15
14:00
16:15
14:00
16:15
6:30
6:30
7:05
7:11
13:50
14:15

Odkud
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Kytlice,Mlýny,žel.st.
Kytlice,,žel.st.
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Kytlice,,žel.st.

Příjezd
14:08
18:08
9:40
11:50
15:40
17:50
15:40
17:50
6:59
6:55
7:43
7:43
14:14
14:38

Kam
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Kytlice,Mlýny,žel.st.
Kytlice,,žel.st.
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Kytlice,,žel.st.
Nový Bor,,kpt.Jaroše

Pozn. 1) Spoje linky 500482 mohou být v úseku Polevsko - Kytlice a zpět odřeknuty v případě nesjízdnosti
silniční komunikace v zimním období.

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území UK
UK za období
112
2,3
258
111
2,3
255
37
15,9
588
37
16
592
37
15,9
588
37
16
592
37
15,9
588
37
16
592
195
5,2
1 014
57
2,8
160
195
5,5
1 073
57
2,9
165
252
2,8
706
252
2,9
731
144 250

Příloha č. 1
Seznam vzájemně podporovaných mezikrajských linek
b) Linky a spoje, které jsou po území Libereckého kraje zajištěny Ústeckým krajem
období: 12.12.2021-10.12.2022

Linka
512423
512423
512423
512423
512423
512423
512423
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552672
552672
552672

Spoj
101
102
104
105
106
107
108
101
102
103
104
105
109
111
112
114
116
153
156
203
204
205
206
208
209
102
104
106

Odjezd
6:17
5:04
6:49
13:07
8:14
16:07
14:54
4:07
5:31
6:07
6:48
9:07
15:08
17:00
14:48
16:48
19:48
13:10
12:35
9:07
7:48
13:07
11:48
15:48
17:07
4:43
5:43
6:42

Odkud
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Starý Šachov,,otočka
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Radouň
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Úštěk,,nám.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,,centrum
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Dubá,,aut.nádr.
Dubá,,aut.nádr.
Tuhaň

Příjezd
6:46
5:48
7:18
13:56
8:58
16:51
15:38
5:08
6:06
7:08
7:46
10:08
16:08
18:08
15:56
17:56
20:47
14:08
13:30
10:08
8:47
14:08
12:49
16:47
18:08
5:49
6:52
7:42

Kam
Starý Šachov,,otočka
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Úštěk,,nám.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,nám.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,nám.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Úštěk,,nám.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Roudnice n.L.,,sídliště
Roudnice n.L.,Podlusky,9.května
Roudnice n.L.,,sídliště

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území LK
LK za období
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
251
2,1
527
195
2,1
410
195
2,1
410
112
2,1
235
112
2,1
235
112
2,1
235
112
2,1
235
112
2,1
235
111
2,1
233
252
8,15
2 054
252
8,15
2 054
252
1,95
491

552672
552672
552672
552672
552672
552672
552672
Celkem

107
116
121
130
135
139
141

6:09
12:53
9:52
20:33
16:46
17:53
21:53

Štětí,záv.
Dubá,,aut.nádr.
Roudnice n.L.,,sídliště
Dubá,,aut.nádr.
Dušníky
Roudnice n.L.,,nemocnice
Roudnice n.L.,,nemocnice

6:41
14:07
11:02
21:38
18:02
19:02
23:02

Tuhaň
Dušníky
Dubá,,aut.nádr.
Roudnice n.L.,,nemocnice
Dubá,,aut.nádr.
Dubá,,aut.nádr.
Dubá,,aut.nádr.

252
252
252
251
252
251
251

1,95
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15

491
2 054
2 054
2 046
2 054
2 046
2 046
27 906

bod 13.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 031/36R/2022

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 77
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

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

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 018/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 64), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 033/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 65), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 017/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 (dodatek č. 66), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 022/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 (dodatek č. 67), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 031/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 68), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 039/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 69) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 040/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 70), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 020/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021 (dodatek č. 71), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 72), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/6Z/2021 A) 2.b) ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 73), usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 058/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dodatek č. 74) a usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 042/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 (dodatek č. 75) a usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 049/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 (dodatek č. 76).
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
ze dne 28. 2. 2022
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
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p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1133/16
Bílý Újezd
923/13
Doksany
949/2
Doksany
360/2
Třeboutice
137/2
Vrutice
169/3
Žitenice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
82/13
Braňany
92/56
Braňany
734
Braňany
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č. k.ú.___
254/4
Černýš
887/12
Černýš
60/2
Hradiště u Vernéřova
528/2
Hradiště u Vernéřova
675/11
Kyjice
675/12
Kyjice
374/2
Lideň
411/25
Málkov u Chomutova
411/26
Málkov u Chomutova
459/2
Málkov u Chomutova
460/1
Málkov u Chomutova
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1592/1
Brtníky
243/2
Vlčí Hora
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
____________________
1951/3
Kerhartice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1231/34
Hřivice
1231/35
Hřivice
1231/36
Hřivice
1443/1
Hříškov
1443/2
Hříškov
1722/14
Smolnice u Loun
1722/15
Smolnice u Loun
1722/16
Smolnice u Loun
1722/28
Smolnice u Loun
1722/32
Smolnice u Loun
1722/40
Smolnice u Loun
1722/41
Smolnice u Loun
1722/57
Smolnice u Loun
1722/65
Smolnice u Loun
2384/20
Smolnice u Loun
2384/46
Smolnice u Loun
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č. k.ú.
p.č./st.p.č. k.ú._______________________
760/7
Nové Sedlo u Žatce
708
Podbořanský Rohozec u Hradiště II
731
Podbořanský Rohozec u Hradiště II
750
Podbořanský Rohozec u Hradiště II
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.__
702/16
Bořislav
411/4
Rtyně nad Bílinou
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
3

_

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.__
___ _
1204/10
Knínice u Libouchce
1208/9
Knínice u Libouchce
1208/11
Knínice u Libouchce
1208/16
Knínice u Libouchce
1208/17
Knínice u Libouchce
1213/6
Knínice u Libouchce
1213/13
Knínice u Libouchce
1213/17
Knínice u Libouchce
1259/56
Knínice u Libouchce
1316/13
Knínice u Libouchce
1316/14
Knínice u Libouchce
1316/16
Knínice u Libouchce
1316/19
Knínice u Libouchce
1316/23
Knínice u Libouchce
1316/32
Knínice u Libouchce
1316/34
Knínice u Libouchce
1326/3
Knínice u Libouchce
1019/94
Předlice
1019/96
Předlice
814
Předlice
1599
Suchá u Stebna
1675
Suchá u Stebna
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022
V Ústí nad Labem dne 28. 2. 2022

JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje
na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJEM A OBCÍ
při zajištění veřejné linkové osobní dopravy a kompenzaci nákladů, uzavřená dle ustanovení
§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého
kraje, na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Václav Malec
malec.v@kr-ustecky.cz

(dále jen „Kraj“)
a
Obec Modlany
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Modlany 34
Ing. Lukášem Bartoněm, starostou obce
00266493
Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 26649377/5500
Ing. Lukáš Bartoň,
obec@modlany.cz/417564580

(dále jen „Obec“ a obě strany společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJEM A OBCÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ
VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVY A KOMPENZACI NÁKLADŮ:
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I.
Úvodní ustanovení
Kraj prostřednictvím smluvního partnera zajišťuje na základě smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou dopravní obslužnost Kraje pro oblast
Teplicko. V souvislosti s pandemií COVID - 19, vznikla mimořádně složitá a komplikovaná
dopravní situace při zajišťování dopravní obslužnosti v uvedené oblasti. Kraj jako objednatel
této veřejné služby nemá k dispozici prostřednictvím svých smluvních partnerů, zajišťujících
veřejnou linkovou dopravu, vhodné dopravní prostředky pro zajištění dopravní obslužnosti
v uvedené oblasti. Obec tímto vhodným dopravním prostředkem k zajištění osobní přepravy
disponuje a v rámci spolupráce s Krajem nabídla jeho poskytnutí pro zajištění přepravy osob
v režimu smluvní dopravy. Protože obě smluvní strany mají společný zájem na zachování
rozsahu dopravní obslužnosti v oblasti Teplicko, dohodly se na uzavření této smlouvy o
spolupráci.
II.
Předmět smlouvy
1. Obec prohlašuje, že disponovala vhodným vozidlem typu autobus, který byl plně způsobilý
k přepravě osob.
2. Obec se zavázala, že bude přepravovat na své riziko a odpovědnost občany na trase
Modlany, Věšťany, Suché, Kvítkov, Drahkov a Teplice, dle spojů č. 106, 111 a 113 jízdního
řádu linky č. 490 Dubí – Teplice – Modlany,Kvítkov – Modlany, v režimu smluvní dopravy.
Obec zajišťovala tuto přepravu v období od 15. 12. 2021 do 22. 12. 2021, tj. po dobu
výpadku veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti
Teplicko.
3. Kraj se zavazuje, že za spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti poskytne Obci
kompenzaci, která uhradí náklady spojené se zajištěním dopravní obslužnosti dle této
smlouvy.
III.
Výše kompenzace
1.

Kraj poskytne Obci kompenzaci ve výši 17 420,- Kč na účet Obce uvedený v úvodu této
smlouvy, a to do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

IV.
Ostatní ujednání
1.

Obec prohlašuje, že použité vozidlo uvedené v článku II. odst. 1 splňovalo technickou
způsobilost ke smluvenému účelu dle předmětu této smlouvy po celou dobu realizace
přepravy dle článku II. odst. 2 a nese za to odpovědnost. Kraj v žádném případě nenese
odpovědnost za jakékoliv škody (věcné či na zdraví) způsobené dopravním prostředkem
či na dopravním prostředku.

2.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou po dobu výpadku veřejných služeb v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Teplicko.
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
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usnesením č. xxxxxxxx ze dne 26. 1. 2022.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
právními předpisy upravujícími hospodaření územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží 1 vyhotovení.
V.
Podpisy smluvních stran
Kraj a Obec shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V ……………….. dne …………………

V …………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj
JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Obec Modlany
Ing. Lukáš Bartoň
starosta obce

bod 13.8 - priloha 2.pdf k usnesení č. 036/36R/2022

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

22/SML0467/OS/DS
______________
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI
CHOMUTOVSKO
(dále jen „Dodatek“) uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními
stranami:
Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Objednatel“)
a společnosti
Dopravce:
UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.,
Sídlo:
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Pavlem Steinerem, jednatelem
IČ:
02665824
DIČ:
CZ02665824
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 500088432/0800
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílu C, vložce 221234
a
UMBRELLA CITY LINES s.r.o.
Sídlo:
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Pavlem Steinerem, jednatelem
IČ:
09057846
DIČ:
CZ09057846
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.: 123-5933360297/0100
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílu C, vložce 330073
(dále společně jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“, společně s Objednatelem dále jen
„Smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne [bude doplněno] Smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Chomutovsko (dále jen „Smlouva“), jejímž
účelem je řádné a plynulé zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého
kraje ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to
v období od 1.1.2023 do 31.12.2032;
B. Smlouva byla uzavřena v rámci veřejné zakázky ev. č. Z2021-034004 uveřejněné
Objednatelem dne 20.9.2021 s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Chomutovsko)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Datum zahájení plnění Smlouvy
bylo v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky stanoveno jako první den
dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém
bude Smlouva uzavřena. Tímto dnem je 1.1.2023. Předmětné datum bylo
Objednatelem stanoveno tak, aby měl vítěz Veřejné zakázky dostatek času na
přípravu plnění Smlouvy, zejména na obstarání vozidel, personálu, licencí a
povolení nezbytných k řádnému plnění Smlouvy;
C. Dopravce informoval Objednatele, že je schopen zahájit plnění Smlouvy již od
1.12.2022, a současně Objednatele požádal o změnu data zahájení plnění
Smlouvy z 1.1.2023 na 1.12.2022;
D. Dřívější zahájení plnění Smlouvy je pro Ústecký kraj a cestující výhodné, neboť
doprava dle Smlouvy bude oproti dosavadnímu stavu prováděna autobusy s lepší
kvalitou a komfortem a doprava v průběhu celého jízdního řádu 2022/2023 bude
prováděna Dopravcem dle Smlouvy;
E. S ohledem na shora uvedené se Objednatel rozhodl žádosti Dopravce vyhovět a
souhlasí se zahájením plnění Smlouvy dne 1.12.2022. Délka plnění Veřejné
zakázky stanovená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky v délce 10 let
zůstane zachována;
uzavírají tímto Smluvní strany tento Dodatek.
Článek 1
1. Stávající znění článku 2 odst. 3. Smlouvy se mění takto:
„Veřejná linková doprava dle této smlouvy bude provozována po dobu 10 let
v období od 1.12.2022 do 30.11.2032 (dále jen „Doba plnění“).“
2. V článku 2 odstavcích 7. a 8. Smlouvy se na všech místech mění datum „31.3.2033“
na „28.2.2033“. Článek 2 odstavce 7. a 8. tak nově zní následovně:
„7. Dopravce poskytl Objednateli současně s podpisem této smlouvy bankovní
záruku za řádné plnění povinností Dopravce ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva
miliony korun českých, dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka musí ve
všech podstatných ohledech odpovídat vzoru obsaženému ve formuláři tvořícím
přílohu č. 5 této smlouvy a nesmí obsahovat podmínky nebo výhrady (a) v rozporu
s pravidly uvedenými v této smlouvě či vzorové bankovní záruce či (b) ztěžující
realizaci práv Objednatele. Dopravce je zejména povinen zajistit, že Objednatel
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bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez
námitek či omezujících podmínek banky (Dopravce zejména zajistí, že Objednatel
nebude vůči bance povinen jakkoliv prokazovat či dokládat důvod pro čerpání
bankovní záruky, resp. porušení povinnosti Dopravce) v případě, že Dopravce
(nebo jeho poddodavatel) poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z této smlouvy,
příslušných právních předpisů či technických norem, a Objednateli vznikne z
takového porušení právo na smluvní pokutu, náhradu škody či náhradu jiné újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění
(ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru). Přípustné je i
takové znění bankovní záruky, které podmínky pro skončení platnosti bankovní
záruky uvedené v bodech i) až iii) vzoru bankovní záruky tvořícího přílohu č. 5 této
smlouvy neobsahuje buď vůbec, nebo obsahuje jen některou z nich. Dopravce je
povinen nepřetržitě udržovat v platnosti do 28. 2. 2033 bankovní záruku za řádné
plnění povinností Dopravce, na základě níž bude Objednatel oprávněn čerpat
peněžní prostředky až do výše v bankovní záruce uvedené (tedy do výše 2 000
000 Kč) v případě, že mu v souvislosti s touto smlouvou vznikne vůči Dopravci
odpovídající peněžní pohledávka, ať již se jedná o peněžní pohledávku z této
smlouvy, jejího porušení či jejího ukončení (například, nikoliv však výlučně, se
může jednat o pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody v
důsledku porušení povinností Dopravce dle této smlouvy). Pokud má platnost
bankovní záruky skončit před 28. 2. 2033, je Dopravce povinen nejpozději 3 měsíce
před skončením platnosti takové bankovní záruky předložit Objednateli novou
bankovní záruku s dobou trvání alespoň jednoho roku (v případě, kdy zbývá méně
než jeden rok do 28. 2. 2033, postačí bankovní záruku vystavit na takovou kratší
dobu, tj. do 28. 2. 2033). Jestliže bude Objednateli předložena nová bankovní
záruka dle předchozí věty, bude Objednatel povinen vrátit Dopravci originál
původní bankovní záruky do 3 měsíců od ukončení její platnosti.
8. Pokud má platnost bankovní záruky skončit dříve než 28. 2. 2033 a nejpozději 3
měsíce před skončením platnosti takové bankovní záruky nebude Objednateli
předložena nová bankovní záruka, bude Objednatel oprávněn bez omezujících
podmínek vyčerpat celou zbývající část bankovní záruky. Objednatel je oprávněn
držet částku načerpanou z bankovní záruky za řádné plnění povinností Dopravce
dle předchozí věty jako jistotu a může ji použít na uspokojení jakýchkoliv svých
peněžních pohledávek vůči Dopravci. Objednatel vrátí Dopravci peněžní
prostředky vyčerpané z bankovní záruky dle tohoto odstavce (i) po předložení nové
bankovní záruky nebo (ii) 28. 2. 2033, jestliže nebude Objednateli předložena nová
bankovní záruka, přičemž přislíbené vrácené peněžní prostředky budou v obou
případech poníženy o částky, které Objednatel použil na uspokojení jakýchkoliv
svých peněžních pohledávek vůči Dopravci v souladu s předchozí větou v období
od okamžiku vyčerpání bankovní záruky do okamžiku dle bodu (i) či (ii).“
3. Dále se smluvní strany dohodli na změně Přílohy č. 6 – Vzor formuláře pro „měsíční
výkaz výkonů a tržeb“.
Článek 2
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv, je vyhotoven pouze elektronicky a podepsán zaručenými
elektronickými podpisy.
2. Tento Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
26.1.2022.
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3. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem tohoto
Dodatku, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými a
zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je
oprávněn je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových stránkách či
jiným vhodným způsobem. 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. Dopravce
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje
souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána Dopravci do datové
schránky ID a2wvy8b, popř. na e-mail: tomas.urbanek@umbrellabuses.com
4. Pojmům a termínům, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, začínají velkými
písmeny a nejsou v tomto Dodatku definovány, bude přikládán stejný význam, jaký
je jim připisován ve Smlouvě.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají
nadále v platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné
vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže
připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne……..……….

V ……………….. dne…………….

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….
Ústecký kraj
JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje na
základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze
dne 16. 12. 2020

……………………………………….
UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.
Pavel Steiner
Jednatel

V ……………….. dne…………….
za Dopravce:
……………………………………….
UMBRELLA CITY LINES s.r.o.,
Pavel Steiner
Jednatel
Příloha č. 6 – Vzor formuláře pro „měsíční výkaz výkonů a tržeb“
4

Příloha č. 6

Měsíční výkaz výkonů a tržeb
Objednatel:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

VZOR

IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Dopravce:

XXX
IČ: XXXXXXXX, DIČ: CZXXXXXXXX, Bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v XXXXXXXXXX, spisová značka XX, vložka XXXX

Oblast, č. smlouvy:

XXXXXX, XXXXXX

Období:

LEDEN 2022

DOPRAVCE VYPLŇUJE ŽLUTÉ ÚDAJE
Dopočet měsíční zálohové platby
Dji = (Qsji.Ci) - (Zji + Tji)
Qsji
99 934,50 objednaný dopravní výkon v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci
Ci
3,00 je základní cena za 1 km platná v příslušném kalendářním roce
Qsji. Ci
299 803,50 je částka odpovídající výpočtu (Qsji.Ci) v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci
Tji
0,00 je částka odpovídající Výnosům pro výpočet kompenzace dosaženým Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci
Zji
100 000,00 měsíční zálohová platba
Dji
199 803,50 dopočet měsíční zálohové platby
Výnosy pro výpočet kompenzace dosažených dopravcem v příslušném kalendářním měsíci
Tržby dle zúčtovacího centra
0,00 Kč
Tržby z mezinárodních jízdenek
0,00 Kč
Kompenzace státních slev
0,00 Kč
Vyrovnání Labe-Elbe s VVO
0,00 Kč
Zamítnuté el. jízdenky z důvodu duplicitního ID kontraktu
0,00 Kč
Další tržby výše nezahrnuté
0,00 Kč

d

e

1,5
-2,0
-7,0
-3,0
-15,0
-15,0
-8,0
-8,0

23
15
10
2
1
1
2
1

Přehled kódů rozdílů výkonů proti objednávce
VÝKON
11 plánovaná výluka
12 operatvní změna v provozu
13 spoj na zavolání
NEUPLATNITELNÝ VÝKON
21 neprovedení z důvodu dopravce
22 zpoždění nad limit
23 jízda s čas. náskokem oproti JŘ

(+ i -)
(+ i -)
(jen -)
(jen -)
(jen -)
(jen -)

f1
34,50
-30,00
-70,00
-6,00
-15,00
-15,00
-16,00
-8,00

11
11
13
12
21
21
22
23

poznámka upřesnění

+/- rozdíl km oproti
JŘ za měsíc

c

101
103
105
107
109
111
113
115

důvod popis

četnost změny
výkonu v měsíci

b

a
453
453
453
453
453
453
453
453

km
km
km
km
km

důvod kód

+/- rozdíl km oproti
JŘ na spoj

100 000,00
-65,50
99 934,50
-54,00
99 880,50

Číslo spoje

číslo linky

Dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci
Plánovaný výkon v měsíci dle smlouvy
Plánovaný výkon v měsíci - rozdíly (kódy 11-13)
Qsji - Objednaný výkon
R - Neuplatnitelný výkon (kódy 21-22-23)
(Qsji-R) - Hrazený výkon

f2
plánovaná výluka
plánovaná výluka
spoj na zavolání
operativní změna
neuplatnitelný výkon
neuplatnitelný výkon
zpoždění nad limit
předjetí spoje

g
výluka most Kojetice
výluka Rýdeč
nebyl využit
nesjízdnost vozovky
10.10. nejetý spoj
10.10. nejetý spoj
opožděno více jak 15 min.

bod 13.8 - priloha 3.pdf k usnesení č. 036/36R/2022

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

22/SML0468/OS/DS
______________
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI
KADAŇ - ŽATEC
(dále jen „Dodatek“) uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními
stranami:
Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Objednatel“)
a společnosti
Dopravce:
UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.,
Sídlo:
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Pavlem Steinerem, jednatelem
IČ:
02665824
DIČ:
CZ02665824
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 500088432/0800
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílu C, vložce 221234
a
UMBRELLA CITY LINES s.r.o.
Sídlo:
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Pavlem Steinerem, jednatelem
IČ:
09057846
DIČ:
CZ09057846
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú: 123-5933360297/0100
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílu C, vložce 330073
(dále společně jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“, společně s Objednatelem dále jen
„Smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne [bude doplněno] Smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Kadaň-Žatec (dále jen „Smlouva“), jejímž
účelem je řádné a plynulé zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého
kraje ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to
v období od 1.1.2023 do 31.12.2032;
B. Smlouva byla uzavřena v rámci veřejné zakázky ev. č. Z2021-034005 uveřejněné
Objednatelem dne 20.9.2021 s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících (Kadaň Žatec)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Datum zahájení plnění Smlouvy bylo
v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky stanoveno jako první den dvanáctého
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bude
Smlouva uzavřena. Tímto dnem je 1.1.2023. Předmětné datum bylo Objednatelem
stanoveno tak, aby měl vítěz Veřejné zakázky dostatek času na přípravu plnění
Smlouvy, zejména na obstarání vozidel, personálu, licencí a povolení nezbytných
k řádnému plnění Smlouvy;
C. Dopravce informoval Objednatele, že je schopen zahájit plnění Smlouvy již od
1.12.2022, a současně Objednatele požádal o změnu data zahájení plnění
Smlouvy z 1.1.2023 na 1.12.2022;
D. Dřívější zahájení plnění Smlouvy je pro Ústecký kraj a cestující výhodné, neboť
doprava dle Smlouvy bude oproti dosavadnímu stavu prováděna autobusy s lepší
kvalitou a komfortem a doprava v průběhu celého jízdního řádu 2022/2023 bude
prováděna Dopravcem dle Smlouvy;
E. S ohledem na shora uvedené se Objednatel rozhodl žádosti Dopravce vyhovět a
souhlasí se zahájením plnění Smlouvy dne 1.12.2022. Délka plnění Veřejné
zakázky stanovená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky v délce 10 let
zůstane zachována;
uzavírají tímto Smluvní strany tento Dodatek.
Článek 1
1. Stávající znění článku 2 odst. 3. Smlouvy se mění takto:
„Veřejná linková doprava dle této smlouvy bude provozována po dobu 10 let
v období od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2032 (dále jen „Doba plnění“).“
2. V článku 2 odstavcích 7. a 8. Smlouvy se na všech místech mění datum „31.3.2033“
na „28.2.2033“. Článek 2 odstavce 7. a 8. tak nově zní následovně:
„7. Dopravce poskytl Objednateli současně s podpisem této smlouvy bankovní
záruku za řádné plnění povinností Dopravce ve výši 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony
korun českých, dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka musí ve všech
podstatných ohledech odpovídat vzoru obsaženému ve formuláři tvořícím přílohu
č. 5 této smlouvy a nesmí obsahovat podmínky nebo výhrady (a) v rozporu s
pravidly uvedenými v této smlouvě či vzorové bankovní záruce či (b) ztěžující
realizaci práv Objednatele. Dopravce je zejména povinen zajistit, že Objednatel
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bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez
námitek či omezujících podmínek banky (Dopravce zejména zajistí, že Objednatel
nebude vůči bance povinen jakkoliv prokazovat či dokládat důvod pro čerpání
bankovní záruky, resp. porušení povinnosti Dopravce) v případě, že Dopravce
(nebo jeho poddodavatel) poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z této smlouvy,
příslušných právních předpisů či technických norem, a Objednateli vznikne z
takového porušení právo na smluvní pokutu, náhradu škody či náhradu jiné újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění
(ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru). Přípustné je i
takové znění bankovní záruky, které podmínky pro skončení platnosti bankovní
záruky uvedené v bodech i) až iii) vzoru bankovní záruky tvořícího přílohu č. 5 této
smlouvy neobsahuje buď vůbec, nebo obsahuje jen některou z nich. Dopravce je
povinen nepřetržitě udržovat v platnosti do 28. 2. 2033 bankovní záruku za řádné
plnění povinností Dopravce, na základě níž bude Objednatel oprávněn čerpat
peněžní prostředky až do výše v bankovní záruce uvedené (tedy do výše 3 000
000 Kč) v případě, že mu v souvislosti s touto smlouvou vznikne vůči Dopravci
odpovídající peněžní pohledávka, ať již se jedná o peněžní pohledávku z této
smlouvy, jejího porušení či jejího ukončení (například, nikoliv však výlučně, se
může jednat o pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody v
důsledku porušení povinností Dopravce dle této smlouvy). Pokud má platnost
bankovní záruky skončit před 28. 2. 2033, je Dopravce povinen nejpozději 3 měsíce
před skončením platnosti takové bankovní záruky předložit Objednateli novou
bankovní záruku s dobou trvání alespoň jednoho roku (v případě, kdy zbývá méně
než jeden rok do 28. 2. 2033, postačí bankovní záruku vystavit na takovou kratší
dobu, tj. do 28. 2. 2033). Jestliže bude Objednateli předložena nová bankovní
záruka dle předchozí věty, bude Objednatel povinen vrátit Dopravci originál
původní bankovní záruky do 3 měsíců od ukončení její platnosti.
8. Pokud má platnost bankovní záruky skončit dříve než 28. 2. 2033 a nejpozději 3
měsíce před skončením platnosti takové bankovní záruky nebude Objednateli
předložena nová bankovní záruka, bude Objednatel oprávněn bez omezujících
podmínek vyčerpat celou zbývající část bankovní záruky. Objednatel je oprávněn
držet částku načerpanou z bankovní záruky za řádné plnění povinností Dopravce
dle předchozí věty jako jistotu a může ji použít na uspokojení jakýchkoliv svých
peněžních pohledávek vůči Dopravci. Objednatel vrátí Dopravci peněžní
prostředky vyčerpané z bankovní záruky dle tohoto odstavce (i) po předložení nové
bankovní záruky nebo (ii) 28. 2. 2033, jestliže nebude Objednateli předložena nová
bankovní záruka, přičemž přislíbené vrácené peněžní prostředky budou v obou
případech poníženy o částky, které Objednatel použil na uspokojení jakýchkoliv
svých peněžních pohledávek vůči Dopravci v souladu s předchozí větou v období
od okamžiku vyčerpání bankovní záruky do okamžiku dle bodu (i) či (ii).“
3. Dále se smluvní strany dohodli na změně Přílohy č. 6 – Vzor formuláře pro „měsíční
výkaz výkonů a tržeb“.
Článek 2
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv, je vyhotoven pouze elektronicky a podepsán zaručenými
elektronickými podpisy.
2. Tento Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
26.1.2022.
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3. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem tohoto
Dodatku, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými a
zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je
oprávněn je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových stránkách či
jiným vhodným způsobem. 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. Dopravce
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje
souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána Dopravci do datové
schránky ID a2wvy8b, popř. na e-mail: tomas.urbanek@umbrellabuses.com
4. Pojmům a termínům, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, začínají velkými
písmeny a nejsou v tomto Dodatku definovány, bude přikládán stejný význam, jaký
je jim připisován ve Smlouvě.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají
nadále v platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné
vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže
připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne….…..……….

V ……………….. dne…………….

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….
Ústecký kraj
JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje na
základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze
dne 16. 12. 2020

……………………………………….
UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.
Pavel Steiner
Jednatel

V ……………….. dne…………….
za Dopravce:
……………………………………….
UMBRELLA CITY LINES s.r.o.,
Pavel Steiner
Jednatel
Příloha č. 6 – Vzor formuláře pro „měsíční výkaz výkonů a tržeb“
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Příloha č. 6

Měsíční výkaz výkonů a tržeb
Objednatel:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

VZOR

IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Dopravce:

XXX
IČ: XXXXXXXX, DIČ: CZXXXXXXXX, Bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v XXXXXXXXXX, spisová značka XX, vložka XXXX

Oblast, č. smlouvy:

XXXXXX, XXXXXX

Období:

LEDEN 2022

DOPRAVCE VYPLŇUJE ŽLUTÉ ÚDAJE
Dopočet měsíční zálohové platby
Dji = (Qsji.Ci) - (Zji + Tji)
Qsji
99 934,50 objednaný dopravní výkon v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci
Ci
3,00 je základní cena za 1 km platná v příslušném kalendářním roce
Qsji. Ci
299 803,50 je částka odpovídající výpočtu (Qsji.Ci) v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci
Tji
0,00 je částka odpovídající Výnosům pro výpočet kompenzace dosaženým Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci
Zji
100 000,00 měsíční zálohová platba
Dji
199 803,50 dopočet měsíční zálohové platby
Výnosy pro výpočet kompenzace dosažených dopravcem v příslušném kalendářním měsíci
Tržby dle zúčtovacího centra
0,00 Kč
Tržby z mezinárodních jízdenek
0,00 Kč
Kompenzace státních slev
0,00 Kč
Vyrovnání Labe-Elbe s VVO
0,00 Kč
Zamítnuté el. jízdenky z důvodu duplicitního ID kontraktu
0,00 Kč
Další tržby výše nezahrnuté
0,00 Kč

d

e

1,5
-2,0
-7,0
-3,0
-15,0
-15,0
-8,0
-8,0

23
15
10
2
1
1
2
1

Přehled kódů rozdílů výkonů proti objednávce
VÝKON
11 plánovaná výluka
12 operatvní změna v provozu
13 spoj na zavolání
NEUPLATNITELNÝ VÝKON
21 neprovedení z důvodu dopravce
22 zpoždění nad limit
23 jízda s čas. náskokem oproti JŘ

(+ i -)
(+ i -)
(jen -)
(jen -)
(jen -)
(jen -)

f1
34,50
-30,00
-70,00
-6,00
-15,00
-15,00
-16,00
-8,00

11
11
13
12
21
21
22
23

poznámka upřesnění

+/- rozdíl km oproti
JŘ za měsíc

c

101
103
105
107
109
111
113
115

důvod popis

četnost změny
výkonu v měsíci

b

a
453
453
453
453
453
453
453
453

km
km
km
km
km

důvod kód

+/- rozdíl km oproti
JŘ na spoj

100 000,00
-65,50
99 934,50
-54,00
99 880,50

Číslo spoje

číslo linky

Dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci
Plánovaný výkon v měsíci dle smlouvy
Plánovaný výkon v měsíci - rozdíly (kódy 11-13)
Qsji - Objednaný výkon
R - Neuplatnitelný výkon (kódy 21-22-23)
(Qsji-R) - Hrazený výkon

f2
plánovaná výluka
plánovaná výluka
spoj na zavolání
operativní změna
neuplatnitelný výkon
neuplatnitelný výkon
zpoždění nad limit
předjetí spoje

g
výluka most Kojetice
výluka Rýdeč
nebyl využit
nesjízdnost vozovky
10.10. nejetý spoj
10.10. nejetý spoj
opožděno více jak 15 min.

bod 13.8 - priloha 4.pdf k usnesení č. 036/36R/2022

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

22/SML0469/OS/DS
______________
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI
MOSTECKÁ PÁNEV
(dále jen „Dodatek“) uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními
stranami:
Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Objednatel“)
a společnosti
Dopravce:
UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.,
Sídlo:
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Pavlem Steinerem, jednatelem
IČ:
02665824
DIČ:
CZ02665824
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 500088432/0800
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílu C, vložce 221234
a
UMBRELLA CITY LINES s.r.o.
Sídlo:
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Pavlem Steinerem, jednatelem
IČ:
09057846
DIČ:
CZ09057846
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.: 123-5933360297/0100
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílu C, vložce 330073
(dále společně jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“, společně s Objednatelem dále jen
„Smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne [bude doplněno] Smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Mostecká pánev (dále jen „Smlouva“), jejímž
účelem je řádné a plynulé zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého
kraje ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to
v období od 1.1.2023 do 31.12.2032;
B. Smlouva byla uzavřena v rámci veřejné zakázky ev. č. Z2021-034006 uveřejněné
Objednatelem dne 20.9.2021 s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících (Mostecká
pánev)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Datum zahájení plnění Smlouvy bylo
v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky stanoveno jako první den dvanáctého
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bude
Smlouva uzavřena. Tímto dnem je 1.1.2023. Předmětné datum bylo Objednatelem
stanoveno tak, aby měl vítěz Veřejné zakázky dostatek času na přípravu plnění
Smlouvy, zejména na obstarání vozidel, personálu, licencí a povolení nezbytných
k řádnému plnění Smlouvy;
C. Dopravce informoval Objednatele, že je schopen zahájit plnění Smlouvy již od
1.12.2022, a současně Objednatele požádal o změnu data zahájení plnění
Smlouvy z 1.1.2023 na 1.12.2022;
D. Dřívější zahájení plnění Smlouvy je pro Ústecký kraj a cestující výhodné, neboť
doprava dle Smlouvy bude oproti dosavadnímu stavu prováděna autobusy s lepší
kvalitou a komfortem a doprava v průběhu celého jízdního řádu 2022/2023 bude
prováděna Dopravcem dle Smlouvy;
E. S ohledem na shora uvedené se Objednatel rozhodl žádosti Dopravce vyhovět a
souhlasí se zahájením plnění Smlouvy dne 1.12.2022. Délka plnění Veřejné
zakázky stanovená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky v délce 10 let
zůstane zachována;
uzavírají tímto Smluvní strany tento Dodatek.
Článek 1
1. Stávající znění článku 2 odst. 3. Smlouvy se mění takto:
„Veřejná linková doprava dle této smlouvy bude provozována po dobu 10 let
v období od 1.12.2022 do 30.11.2032 (dále jen „Doba plnění“).“
2. V článku 2 odstavcích 7. a 8. Smlouvy se na všech místech mění datum „31.3.2033“
na „28.2.2033“. Článek 2 odstavce 7. a 8. tak nově zní následovně:
„7. Dopravce poskytl Objednateli současně s podpisem této smlouvy bankovní
záruku za řádné plnění povinností Dopravce ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva
miliony korun českých, dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka musí ve
všech podstatných ohledech odpovídat vzoru obsaženému ve formuláři tvořícím
přílohu č. 5 této smlouvy a nesmí obsahovat podmínky nebo výhrady (a) v rozporu
s pravidly uvedenými v této smlouvě či vzorové bankovní záruce či (b) ztěžující
realizaci práv Objednatele. Dopravce je zejména povinen zajistit, že Objednatel
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bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez
námitek či omezujících podmínek banky (Dopravce zejména zajistí, že Objednatel
nebude vůči bance povinen jakkoliv prokazovat či dokládat důvod pro čerpání
bankovní záruky, resp. porušení povinnosti Dopravce) v případě, že Dopravce
(nebo jeho poddodavatel) poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z této smlouvy,
příslušných právních předpisů či technických norem, a Objednateli vznikne z
takového porušení právo na smluvní pokutu, náhradu škody či náhradu jiné újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění
(ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru). Přípustné je i
takové znění bankovní záruky, které podmínky pro skončení platnosti bankovní
záruky uvedené v bodech i) až iii) vzoru bankovní záruky tvořícího přílohu č. 5 této
smlouvy neobsahuje buď vůbec, nebo obsahuje jen některou z nich. Dopravce je
povinen nepřetržitě udržovat v platnosti do 28. 2. 2033 bankovní záruku za řádné
plnění povinností Dopravce, na základě níž bude Objednatel oprávněn čerpat
peněžní prostředky až do výše v bankovní záruce uvedené (tedy do výše 2 000
000 Kč) v případě, že mu v souvislosti s touto smlouvou vznikne vůči Dopravci
odpovídající peněžní pohledávka, ať již se jedná o peněžní pohledávku z této
smlouvy, jejího porušení či jejího ukončení (například, nikoliv však výlučně, se
může jednat o pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody v
důsledku porušení povinností Dopravce dle této smlouvy). Pokud má platnost
bankovní záruky skončit před 28. 2. 2033, je Dopravce povinen nejpozději 3 měsíce
před skončením platnosti takové bankovní záruky předložit Objednateli novou
bankovní záruku s dobou trvání alespoň jednoho roku (v případě, kdy zbývá méně
než jeden rok do 28. 2. 2033, postačí bankovní záruku vystavit na takovou kratší
dobu, tj. do 28. 2. 2033). Jestliže bude Objednateli předložena nová bankovní
záruka dle předchozí věty, bude Objednatel povinen vrátit Dopravci originál
původní bankovní záruky do 3 měsíců od ukončení její platnosti.
8. Pokud má platnost bankovní záruky skončit dříve než 28. 2. 2033 a nejpozději 3
měsíce před skončením platnosti takové bankovní záruky nebude Objednateli
předložena nová bankovní záruka, bude Objednatel oprávněn bez omezujících
podmínek vyčerpat celou zbývající část bankovní záruky. Objednatel je oprávněn
držet částku načerpanou z bankovní záruky za řádné plnění povinností Dopravce
dle předchozí věty jako jistotu a může ji použít na uspokojení jakýchkoliv svých
peněžních pohledávek vůči Dopravci. Objednatel vrátí Dopravci peněžní
prostředky vyčerpané z bankovní záruky dle tohoto odstavce (i) po předložení nové
bankovní záruky nebo (ii) 28. 2. 2033, jestliže nebude Objednateli předložena nová
bankovní záruka, přičemž přislíbené vrácené peněžní prostředky budou v obou
případech poníženy o částky, které Objednatel použil na uspokojení jakýchkoliv
svých peněžních pohledávek vůči Dopravci v souladu s předchozí větou v období
od okamžiku vyčerpání bankovní záruky do okamžiku dle bodu (i) či (ii).“
3. Dále se smluvní strany dohodli na změně Přílohy č. 6 – Vzor formuláře pro „měsíční
výkaz výkonů a tržeb“.
Článek 2
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv, je vyhotoven pouze elektronicky a podepsán zaručenými
elektronickými podpisy.
2. Tento Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
26.1.2022.
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3. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem tohoto
Dodatku, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými a
zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je
oprávněn je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových stránkách či
jiným vhodným způsobem. 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. Dopravce
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje
souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána Dopravci do datové
schránky ID a2wvy8b, popř. na e-mail: tomas.urbanek@umbrellabuses.com
4. Pojmům a termínům, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, začínají velkými
písmeny a nejsou v tomto Dodatku definovány, bude přikládán stejný význam, jaký
je jim připisován ve Smlouvě.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají
nadále v platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné
vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže
připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne……..……….

V ……………….. dne…………….

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….
Ústecký kraj
JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje na
základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze
dne 16. 12. 2020

……………………………………….
UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.
Pavel Steiner
Jednatel

V ……………….. dne…………….
za Dopravce:
……………………………………….
UMBRELLA CITY LINES s.r.o.,
Pavel Steiner
Jednatel
Příloha č. 6 – Vzor formuláře pro „měsíční výkaz výkonů a tržeb“
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Měsíční výkaz výkonů a tržeb
Objednatel:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

VZOR

IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Dopravce:

XXX
IČ: XXXXXXXX, DIČ: CZXXXXXXXX, Bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v XXXXXXXXXX, spisová značka XX, vložka XXXX

Oblast, č. smlouvy:

XXXXXX, XXXXXX

Období:

LEDEN 2022

DOPRAVCE VYPLŇUJE ŽLUTÉ ÚDAJE
Dopočet měsíční zálohové platby
Dji = (Qsji.Ci) - (Zji + Tji)
Qsji
99 934,50 objednaný dopravní výkon v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci
Ci
3,00 je základní cena za 1 km platná v příslušném kalendářním roce
Qsji. Ci
299 803,50 je částka odpovídající výpočtu (Qsji.Ci) v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci
Tji
0,00 je částka odpovídající Výnosům pro výpočet kompenzace dosaženým Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci
Zji
100 000,00 měsíční zálohová platba
Dji
199 803,50 dopočet měsíční zálohové platby
Výnosy pro výpočet kompenzace dosažených dopravcem v příslušném kalendářním měsíci
Tržby dle zúčtovacího centra
0,00 Kč
Tržby z mezinárodních jízdenek
0,00 Kč
Kompenzace státních slev
0,00 Kč
Vyrovnání Labe-Elbe s VVO
0,00 Kč
Zamítnuté el. jízdenky z důvodu duplicitního ID kontraktu
0,00 Kč
Další tržby výše nezahrnuté
0,00 Kč

d

e

1,5
-2,0
-7,0
-3,0
-15,0
-15,0
-8,0
-8,0

23
15
10
2
1
1
2
1

Přehled kódů rozdílů výkonů proti objednávce
VÝKON
11 plánovaná výluka
12 operatvní změna v provozu
13 spoj na zavolání
NEUPLATNITELNÝ VÝKON
21 neprovedení z důvodu dopravce
22 zpoždění nad limit
23 jízda s čas. náskokem oproti JŘ

(+ i -)
(+ i -)
(jen -)
(jen -)
(jen -)
(jen -)

f1
34,50
-30,00
-70,00
-6,00
-15,00
-15,00
-16,00
-8,00

11
11
13
12
21
21
22
23

poznámka upřesnění

+/- rozdíl km oproti
JŘ za měsíc

c

101
103
105
107
109
111
113
115

důvod popis

četnost změny
výkonu v měsíci

b

a
453
453
453
453
453
453
453
453

km
km
km
km
km

důvod kód

+/- rozdíl km oproti
JŘ na spoj

100 000,00
-65,50
99 934,50
-54,00
99 880,50

Číslo spoje

číslo linky

Dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci
Plánovaný výkon v měsíci dle smlouvy
Plánovaný výkon v měsíci - rozdíly (kódy 11-13)
Qsji - Objednaný výkon
R - Neuplatnitelný výkon (kódy 21-22-23)
(Qsji-R) - Hrazený výkon

f2
plánovaná výluka
plánovaná výluka
spoj na zavolání
operativní změna
neuplatnitelný výkon
neuplatnitelný výkon
zpoždění nad limit
předjetí spoje

g
výluka most Kojetice
výluka Rýdeč
nebyl využit
nesjízdnost vozovky
10.10. nejetý spoj
10.10. nejetý spoj
opožděno více jak 15 min.

Bod 14.1 priloha c.1.pdf k usnesení č. 037/36R/2022

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

21/SML1479/SoPD/PIT/01

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu „Náš svět“
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou LL.M, členkou Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021
Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bank. spojení:

SVĚT NADĚJE z.s.
kpt. Jaroše 1549, 432 01 Kadaň
Bc. Šárkou Hagarovou, předsedkyní spolku
02432391
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-6409940257/0100

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl L,
vložka 8725
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Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2021 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 21/SML1479/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
Článek III. Financování / odst. 3
se mění takto:
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 46,10 %. Závazný finanční ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 151 852 Kč.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této
smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ...................... dne …………..………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje,
podpory podnikání, inovací a transformace,
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého č. 019/15R/2021
ze dne 5. 5. 2021

strana 2 / 2

Příjemce
SVĚT NADĚJE z.s.
Bc. Šárka Hagarová
předsedkyně spolku

bod 15.1 Priloha 1.pdf k usnesení č. 041/36R/2022
Příloha č. 1

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 2/2022/RÚK ze dne 26. 1. 2022
zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 1 147 460 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje 26 390 890 tis. Kč – obsahují následující rozpočtová opatření:
1)

zvýšení o částku 4 793 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 4 793 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu
Fondu zaměstnavatele z roku 2021
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele, Fond zaměstnavatele – zvýšení o částku 4 793 tis. Kč – příspěvek
podle Kolektivní smlouvy pro období 2019 –
2022 (dodatek č. 9)

2)

zvýšení o částku 20 806 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 20 806 tis. Kč:
 zůstatek na bankovním účtu Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje k 31.
12. 2021, částka 14 806 tis. Kč
 převod nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2021 – dar od
Vršanské uhelné, a. s., částka 6 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí, oblast kancelář hejtmana – zvýšení o částku
20 806 tis. Kč
 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje - zvýšení o částku 14 806 tis. Kč:
 rezerva Fondu na řešení krizových situací, částka 14 804 tis. Kč
 bankovní poplatky, 2 tis. Kč
 UZ 48 – rezerva na řešení hydrogeologických poměrů v povodí Srpiny, částka
6 000 tis. Kč

3)

zvýšení o částku 274 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 274 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu nevyčerpané účelové finanční prostředky z
roku 2021
běžné výdaje
odbor majetkový – zvýšení o částku 274 tis. Kč:
 Krajská majetková, příspěvková organizace – pojistné plnění, částka 146 tis. Kč
 vratka mylné platby společnosti B. Braun Avitum s. r. o., částka 128 tis. Kč

4)

zvýšení o částku 226 627 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 226 627 tis. Kč – zůstatek na bankovních
účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje
k 31. 12. 2021
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
37 519 tis. Kč na projekty:
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 Implementace krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2A – ostatní
služby, částka 18 528 tis. Kč
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 Implementace krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2B – ostatní
služby, částka 13 163 tis. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – Bránou do Čech nejenom na kole
– ostatní služby, částka 3 778 tis. Kč
Interreg Central Europe – CORCAP – ostatní služby, částka 1 000 tis. Kč
Cíl 2 – Technická pomoc – ostatní služby, částka 650 tis. Kč
Operační program zaměstnanost – Posílení strategického řízení pro budoucí
rozvoj Ústeckého kraje – ostatní služby, částka 300 tis. Kč
Kurzová ztráta, částka 100 tis. Kč

kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
189 108 tis. Kč na projekty:
 Financování připravovaných projektů – rezerva, částka 150 264 tis. Kč
 Integrovaný regionální operační program (IROP) – Nová komunikace u města
Chomutova – stavba, částka 22 200 tis. Kč
 IROP – II/263 Česká Lípa – Česká Kamenice – stavba, částka 9 500 tis. Kč
 IROP - Rekonstrukce silnice 22/262 Starý Šachov – Děčín – stavba, částka
4 500 tis. Kč
 UZ 101 - Program obnovy venkova Ústeckého kraje, částka 2 644 tis. Kč
5)

zvýšení o částku 12 766 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 12 766 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu nevyčerpané účelové finanční prostředky z
roku 2021
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 2 010 tis. Kč:
 UZ 54 - příspěvek na velkou údržbu pro Obchodní akademii a Střední odbornou
školu zemědělskou a ekologickou, Žatec, příspěvkovou organizaci na vybudování
přírodovědného centra (Svatopluka Čecha 1180), částka 540 tis. Kč
 UZ 209 - neinvestiční účelový příspěvek pro Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,
příspěvkovou organizaci na opravu vzduchotechnické jednotky a pořízení
software, částka 22 tis. Kč
 pojistné plnění za pojistné události příspěvkových organizací, částka 1 448 tis. Kč
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
kapitálové výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 10 756 tis. Kč:
 investiční účelový příspěvek pro příspěvkové organizace, částka 9 926 tis. Kč:
 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola,
Varnsdorf, příspěvková organizace – přestavba hospodářské budovy a
dílny, částka 5 050 tis. Kč
 Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková
organizace – adaptace učebny a kabinetu na taneční sál a šatnu, částka
1 608 tis. Kč
 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace – modernizace IP telefonie a
rozšíření síťové infrastruktury, částka 936 tis. Kč
 Logopedická základní škola Měcholupy 1, příspěvková organizace –
připojení na obecní čistírnu odpadních vod, částka 920 tis. Kč
 Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková
organizace – 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace (Výstupní 2), částka
761 tis. Kč
2

Příloha č. 1

 Speciální základní škola, Mateřská škola, Varnsdorf, příspěvková
organizace – pořízení schodišťové plošiny, částka 300 tis. Kč
 Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse
Děčín - Libverda, příspěvková organizace – REKO topného systému
v botanické zahradě, částka 207 tis. Kč
 Gymnázium Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace – pořízení
serverové jednotky, částka 144 tis. Kč
 rezerva z prodeje nemovitého majetku, částka 830 tis. Kč
6)

zvýšení o částku 5 629 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 5 629 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu nevyčerpané účelové finanční prostředky
z roku 2021
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče - zvýšení o částku 3 222 tis. Kč:
 pojistné plnění pro příspěvkové organizace za pojistnou událost, částka 72 tis. Kč:
 Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace – zaplavení
šachty výtahu a poškození strojovny, částka 40 tis. Kč
 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace – poškození fasády č. p. 29, rozbité okno a střešní krytina č. p.
25, utržené oplechování č. p. 31, částka 19 tis. Kč
 Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace – zatečení do
budovy a poškození maleb v rokokovém sále, částka 13 tis. Kč
 UZ 54 - příspěvek na velkou údržbu pro příspěvkové organizace, částka 500 tis.
Kč:
 Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace – adaptace
výstavního sálu (tělocvična), částka 250 tis. Kč
 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková
organizace – oprava kotle v objektu Velká Hradební 49 – výměna
regulátoru tepla, částka 250 tis. Kč
 UZ 209 - účelový neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace, částka 2 650
tis. Kč:
 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace – údržba
elektronické zabezpečovací a požární signalizace, pultu centrální ochrany,
částka 2 100 tis. Kč
 Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – výměna počítačové
sítě, částka 550 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor kultury a památkové péče - zvýšení o částku 2 407 tis. Kč - účelový investiční
příspěvek pro Regionální muzeum
v Teplicích, příspěvkovou organizaci na
modernizaci a rozšíření elektronické
požární signalizace v objektu zámku
v Teplicích

7)

zvýšení o částku 19 738 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 19 738 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu nevyčerpané účelové finanční prostředky
z roku 2021
3
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běžné výdaje
odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 3 881 tis. Kč na schválené účelové příspěvky pro
příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
 UZ 54 - příspěvky na velkou údržbu, částka 1 982 tis. Kč:
 Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace –
oprava WI-FI sítě pro středisko Šluknov a Krásná Lípá, částka 607 tis. Kč
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace –
sanace vlhkosti poškozených povrchů – Kadaň, Dvořákova 1128, částka
1 375 tis. Kč
 UZ 209 - účelové neinvestiční příspěvky, částka 1 899 tis. Kč:
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace:
 dovybavení pokojů klientů a společných prostor CHB-Teplice M.
Alše 1738, částka 511 tis. Kč
 dovybavení prostor domácností dětí Bratří Čapků 437/28 ÚL, částka
369 tis. Kč
 Domov Brtníky, příspěvková organizace:
 výmalba objektu Brtníky č. p. 119, 278 a budovy kuchyně, částka
417 tis. Kč
 výměna krytiny střechy nad skladem potravin, částka 300 tis. Kč
 Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace – oprava dveří a obložek
dveří, částka 250 tis. Kč
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace –
oprava oplocení, revitalizace zahrady CHB-Kadaň, Poštovní 951, částka
52 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 15 857 tis. Kč - investiční účelový příspěvek pro
příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace – REKO nemovitosti Bratří Čapků 437/28 Ústí nad Labem, částka
5 456 tis. Kč
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace – REKO
evakuačního výtahu Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy pro
seniory Mašťov, částka 3 775 tis. Kč
 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace – sanace a odvětrání
obvodové stěny na budové v ulici Okružní čp. 104, částka 1 850 tis. Kč
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace:
 rekonstrukce výměníkové stanice Domov důchodců Libochovice, částka
1 290 tis. Kč
 dofinancování akce „zařízení při přivolání pomoci – Domov důchodců
Libochovice“, částka 269 tis. Kč
 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – rekonstrukce
oplocení Zátiší 177, částka 1 260 tis. Kč
 Ústav sociální péče Snědovice, příspěvková organizace – vybudování plošiny na
vyhlídku v areálu zahrady ve Snědovicích, částka 690 tis. Kč
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková
organizace:
 modernizace vjezdových vrat, částka 450 tis. Kč
 pořízení myčky černého nádobí Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Stará Oleška, částka 267 tis. Kč
 Domov Brtníky, příspěvková organizace – pořízení průmyslové sušičky prádla,
částka 300 tis. Kč
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 Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – přístavba
výtahu pavilonu C Krásná Lípa, částka 250 tis. Kč
8)

zvýšení o částku 2 947 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 2 947 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu nevyčerpané účelové finanční prostředky
z roku 2021
běžné výdaje
odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 2 947 tis. Kč:
 UZ 400 – zabezpečení lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje,
částka 1 641 tis. Kč:
 Krajská zdravotní, a.s. – (smlouva č. 20/SML6327), částka 760 tis. Kč
 Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z. – (smlouva č.
20/SML6341), částka 881 tis. Kč
 Služby obecného hospodářského zájmu Krajská zdravotní, a.s. – zajištění služeb
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, částka 1 303 tis. Kč
 pojistné plnění pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, příspěvkovou organizaci,
částka 3 tis. Kč

9)

zvýšení o částku 19 828 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 19 828 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu nevyčerpané účelové finanční prostředky
z roku 2021
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství - UZ 91 252 - zvýšení o částku 19 828 tis. Kč,
vratka nevyčerpaných prostředků od
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace z dotace Státního
fondu
dopravní
infrastruktury
na
financování oprav silnic II. a III. tříd

10) zvýšení o částku 1 981 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 1 981 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu nevyčerpané účelové finanční prostředky
z roku 2021
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 1 981 tis. Kč v rámci péče o
zvláště chráněná území a přírodní parky:
 „Plány péče o management o zvláště chráněné lokality v Ústeckém kraji“, částka
850 tis. Kč
 „Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě
Ústeckého kraje v letech 2021 – 2023“, částka 1 131 tis. Kč
11) zvýšení o částku 128 283 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 128 283 tis. Kč – zůstatek na bankovních
účtech Fondu vodního hospodářství
5
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a životního prostředí Ústeckého kraje
k 31. 12. 2021:
oblast vodního hospodářství – částka 61 440 tis. Kč
oblast životního prostředí – částka 66 843 tis. Kč

kapitálové výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje – zvýšení o částku
128 283 tis. Kč:
 oblast vodního hospodářství – rezerva, částka 61 440 tis. Kč
 oblast životního prostředí – rezerva, částka 66 843 tis. Kč
12) zvýšení o částku 111 257 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 111 257 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu
– nevyčerpané účelové finanční prostředky z
roku 2021
kapitálové výdaje
odbor investiční, Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ) – zvýšení o částku 111 257
tis. Kč na akce podle přílohy č. 5
předloženého materiálu:
 UZ 53 – částka 66 468 tis. Kč
 UZ 530 – částka 11 914 tis. Kč
 UZ 531 – částka 32 875 tis. Kč
13) zvýšení o částku 35 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 35 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu nevyčerpané účelové finanční prostředky
z roku 2021
běžné výdaje
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – UZ 98 074 - zvýšení o částku 35
tis. Kč na zajištění konání dodatečných voleb
do zastupitelstva:
 obec Lužice, částka 25 tis. Kč
 Statutární město Most, částka 10 tis. Kč
14) zvýšení o částku 61 996 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 61 996 tis. Kč, zůstatek na bankovním účtu
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje k 31. 12. 2021
běžné výdaje
odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého
kraje, částka 36 413 tis. Kč na dotační
programy:
 oblast informatiky a organizačních věcí:
 UZ 24 – Činnost ostatních složek integrovaného záchranného systému –
rezerva, částka 21 tis. Kč
 oblast regionálního rozvoje:
 UZ 101 – Program obnovy venkova Ústeckého kraje – rezerva, částka
10 171 tis. Kč
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 UZ 239 – Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby
v Ústeckém kraji – rezerva, částka 2 000 tis. Kč
 UZ 320 – Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v ÚK – rezerva,
částka 11 534 tis. Kč
oblast školství, mládeže a tělovýchovy:
 UZ 91 – SPORT – rezerva, částka 4 820 tis. Kč
 UZ 92 – Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji – rezerva, částka
1 000 tis. Kč
oblast kultury a památkové péče:
 UZ 95 – Program podpory regionální kulturní činnosti – rezerva, částka 144
tis. Kč
 UZ 102 – Program na záchranu a obnovu kulturních památek – rezerva,
částka 255 tis. Kč
 UZ 163 – Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
– rezerva, částka 282 tis. Kč
oblast sociálních věcí:
 UZ 193 – Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační
program – rezerva, částka 193 tis. Kč
oblast zdravotnictví:
 UZ 227 – Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků – rezerva,
částka 540 tis. Kč
 UZ 403 – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí – rezerva,
částka 378 tis. Kč
 UZ 411 – Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji
– rezerva, částka 684 tis. Kč
 UZ 432 – Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje – rezerva, částka 783 tis. Kč
 UZ 464 – Podpora regionálního zdravotnictví – rezerva, částka 318 tis. Kč
 UZ 470 – Podpora kvalifikovaných pracovních podmínek zdravotního
personálu u poskytování lůžkové péče – rezerva, částka 515 tis. Kč
oblast životního prostředí a zemědělství:
 UZ 79 – Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 – 2025 - rezerva,
částka 641 tis. Kč
 UZ 201 – Podpora obnovy krajiny a biodiverzity – Program pro rozvoj ekoagro oblasti – rezerva, částka 295 tis. Kč
 UZ 202 – Podpora včelařství – Program pro rozvoj eko-agro oblastí –
rezerva, částka 164 tis. Kč
oblast podpory podnikání, inovací a transformace:
 UZ 103 – Program Inovační vouchery – rezerva, částka 140 tis. Kč
 UZ 333 – Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji - rezerva,
částka 1 534 tis. Kč
 bankovní poplatky, částka 1 tis. Kč

kapitálové výdaje
odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého
kraje, částka 25 583 tis. Kč
 oblast informatiky a organizačních věcí:
 UZ 22 – Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí – rezerva, částka 300 tis
Kč
 oblast regionálního rozvoje:
 UZ 101 – Program obnovy venkova Ústeckého kraje – rezerva, částka
22 038 tis. Kč
 oblast životního prostředí a zemědělství:
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 UZ 99 – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
v Ústeckém kraji – rezerva, částka 3 245 tis. Kč
15)

zvýšení o částku 102 707 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 89 778 tis. Kč – zůstatek na bankovních
účtech Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje k 31. 12. 2021:
 projekt „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
(kotlíková dotace)“ – 3. výzva Ministerstva životního prostředí (MŽP)
 projekt „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech (kotlíková dotace)“ - 3. výzva MŽP Nová zelená úsporám –
Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO)
příjmy
investiční přijaté transfery – UZ 15 974 – zvýšení o částku 12 929 tis. Kč – dotace od
MŽP ČR – kotlíková dotace – 3. výzva
MŽP_NZÚ-AMO
běžné výdaje
odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého
kraje:
 UZ 15 011 – zvýšení o částku 692 tis. Kč – projekt „kotlíková dotace - 3. výzva
MŽP“ - rezerva
kapitálové výdaje
odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého
kraje:
 UZ 15 972 – zvýšení o částku 21 296 tis. Kč – projekt „kotlíková dotace“ - 3.
výzva MŽP_NZÚ-AMO – rezerva
 UZ 15 974 – zvýšení o částku 80 719 tis. Kč – projekt „kotlíková dotace“ 3. výzva:
MŽP – rezerva

16) zvýšení o částku 427 793 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 427 793 tis. Kč - zůstatek na bankovních účtech
Fondu investic a oprav Ústeckého kraje
k 31. 12. 2021
běžné výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o částku 70 987 tis. Kč, z toho:
 oblast kancelář ředitele, částka 5 553 tis. Kč
 oblast školství, mládeže a tělovýchovy, částka 50 908 tis. Kč
 oblast kultury a památkové péče, částka 3 874 tis. Kč
 oblast sociálních věcí, částka 10 427 tis. Kč
 oblast investiční, částka 225 tis. Kč
kapitálové výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o částku 356 806 tis. Kč, z toho:
 odbor majetkový – zvýšení o částku 23 404 tis. Kč,
 odbor investiční – zvýšení o částku 333 402 tis. Kč, z toho:
 oblast školství, mládeže a tělovýchovy, částka 166 344 tis. Kč
 oblast kultury a památkové péče, částka 29 083 tis. Kč
 oblast sociálních věcí, částka 23 286 tis. Kč
 oblast zdravotnictví, částka 14 498 tis. Kč
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 oblast dopravy a silničního hospodářství, částka 100 191 tis. Kč
Konkrétní akce jsou uvedeny v příloze č. 8 předloženého materiálu.
17) přesun ve výši 600 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 600 tis. Kč, centrální rezerva
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 600 tis. Kč, účelový investiční
příspěvek
pro
Dopravní
společnost
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na
nákup vybavení pro 13 autobusů (26
zobrazovacích jednotek pro zobrazení
pořadového čísla v systému včetně montáže,
13 ks označovačů jízdenek včetně držáků a
montáže a úprava vnitřních LCD).
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KUPNÍ SMLOUVA
č.j. ***
uzavřená
podle Rámcové dohody uzavřené dne 26. 8. 2021 na dodávky osobních automobilů v rámci
veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1B“ uveřejněné v
elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem N006/21/V00008636
(dále jen „Rámcová dohoda“)
(to vše dále jen „Kupní smlouva“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku strany Kupní smlouvy
Ústecký kraj
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
banka: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:
ID datové schránky: t9zbsva
za níž právně jedná:
(dále jen „Odběratel“)
na straně jedné
a
ŠKODA AUTO a.s.
sídlo: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
B 332
IČO: 00177041
DIČ: CZ00177041
banka: UniCredit Bank CZ and SK, a.s.
č. účtu:
ID datové schránky:
zastoupená:
(dále jen „Dodavatel“)
na straně druhé
uzavřely tuto Kupní smlouvu podle Rámcové dohody, podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 2079
a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, k veřejné zakázce s názvem „Centrální nákup osobních vozidel – kategorie
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1B“ odeslané do Úředního věstníku Evropské unie dne 16. 04. 2021 a uveřejněné ve Věstníku
veřejných zakázek dne 19. 04. 2021 pod evidenčním číslem Z2021-013349.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL KUPNÍ SMLOUVY
1) Účelem této Kupní smlouvy je realizace Rámcové dohody. Předmětem této Kupní
smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli Předmět plnění uvedený v Příloze č. 1
Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Kupní smlouvě a Rámcové dohodě.
2) Předmětem této Kupní smlouvy je dále závazek Odběratele za řádně a včas dodaný
Předmět plnění zaplatit Cenu za Předmět plnění dle čl. III Rámcové dohody, konkrétně
specifikovanou v čl. II této Kupní smlouvy, a to způsobem definovaným v Rámcové
dohodě.
3) Pojmy používané v Kupní smlouvě jsou definovány v Rámcové dohodě, není-li v Kupní
smlouvě stanoveno jinak.

2/5

II. CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1) Cena za Předmět plnění dle této Kupní smlouvy činí 1.465.719,60 Kč bez DPH, sazba DPH činí 21%, DPH činí 307.801,12 Kč, Cena za
Předmět plnění včetně DPH činí 1.773.520,72 Kč.

Specifikace
Osobního
automobilu
Škoda
Fabia

Cena za Osobní
automobil
bez DPH

s DPH

287.953,01 348.423,14

Cena za zvolené prvky
Nadstandardní výbavy v
Kč

Cena za zvolené prvky
Fakultativní výbavy a
Fakultativní barvu v Kč

Cena za Servisní služby
v Kč

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

5.190,91

6.281,00

0,-

0,-

0,-

0,-

Celková cena za Předmět plnění s DPH

Počet
Osobních
automobilů
5

Cena za všechny
požadované Osobní
automobily v Kč s DPH

1.773.520,72

1.773.520,72
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III. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ
1) Dodavatel se zavazuje provést Dodávku Osobních automobilů v termínu stanoveném
v čl. V odst. 1 Rámcové dohody a Místě dodání na adrese: Velká Hradební 3118/48, Ústí
nad Labem. Je-li to Odběratelem požadováno, zavazuje se Dodavatel dodat Odběrateli i
další části Předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 Kupní smlouvy, a to vždy za dodržení
podmínek stanovených touto Kupní smlouvou a Rámcovou dohodou.
IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1) Odběratel a Dodavatel se dohodli na určení Oprávněné osoby za každou stranu Kupní
smlouvy. Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Kupní
smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení Kupní smlouvy, není-li v Kupní smlouvě nebo
Rámcové dohodě uvedeno jinak. V případě, že strana Kupní smlouvy má více
Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných
osob v kopii.
a) Oprávněnou osobou Odběratele je: Mgr. Jan Horáček, referent odboru Kancelář
ředitele,
b) Oprávněnou osobou Dodavatele je osoba, příp. osoby uvedené v čl. XV odst. 1
Rámcové dohody.
2) Ke změně Kupní smlouvy nebo ukončení Kupní smlouvy je za Odběratele oprávněn Ing.
Jan Schiller – hejtman, a dále osoby pověřené dle interních předpisů Odběratele. Ke
změně Kupní smlouvy nebo ukončení Kupní smlouvy je za Dodavatele oprávněn
Dodavatel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Dodavatele, příp.
prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou
tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v
předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní z Kupní smlouvy“).
Odpovědné osoby pro věci smluvní z Kupní smlouvy mají současně všechna oprávnění
Oprávněných osob.
3) Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná
strana Kupní smlouvy oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny
neprodleně písemně oznámit druhé straně Kupní smlouvy.
4) Změny nebo doplňky Kupní smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně
formou dodatku, datovány a podepsány oběma stranami Kupní smlouvy s podpisy stran
Kupní smlouvy na jedné listině, ledaže Kupní smlouva v konkrétních případech stanoví
jinak.
5) Veškerá ujednání této Kupní smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou
dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Kupní smlouvě se
řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Kupní
smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání
obsažené v Rámcové dohodě přednost před ustanovením obsaženým v této Kupní
smlouvě, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se Rámcová dohoda
nepoužije. Vztahy stran Kupní smlouvy neupravené touto Kupní smlouvou se řídí
ujednáními Rámcové dohody a obecně závaznými právními předpisy.
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6) Podpisem této Kupní smlouvy Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že doručením
Návrhu Dodavateli dle podmínek upravených v Rámcové dohodě bude vázán všemi
povinnostmi Odběratele zakotvenými v Rámcové dohodě a zároveň smí využívat veškerá
oprávnění stanovená v Rámcové dohodě. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s postupem
dle tohoto odstavce.
7) Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami Kupní smlouvy a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. XV odst. 9 Rámcové dohody.
8) Na důkaz toho, že strany Kupní smlouvy s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí
jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek.
9) O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto ………. usnesením/na základě usnesení č…. ze
dne…

Příloha č. 1.

Specifikace požadovaného Předmětu plnění

V ............................. dne .....................

V……......................... dne .....................

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

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

Odběratel

Dodavatel
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Příloha č. 6 – Vzor Návrhu

KUPNÍ SMLOUVA
č.j. ***
uzavřená
podle Rámcové dohody uzavřené dne 11. 11. 2021 na dodávky osobních automobilů v rámci
veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1C
benzín II“ uveřejněné v elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem
N006/21/V00016978
(dále jen „Rámcová dohoda“)
(to vše dále jen „Kupní smlouva“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku strany Kupní smlouvy
Ústecký kraj
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
banka: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:
ID datové schránky:
za níž právně jedná:
(dále jen „Odběratel“)
na straně jedné
a
ŠKODA AUTO a.s.
sídlo: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Doručovací
číslo: 29360
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
B 332
IČO: 00177041
DIČ: CZ00177041
banka: UniCredit Bank CZ and SK, a.s.
č. účtu:
ID datové schránky:
zastoupená:
(dále jen „Dodavatel“)
na straně druhé
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uzavřely tuto Kupní smlouvu podle Rámcové dohody, podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 2079 a násl.
a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k
veřejné zakázce s názvem „Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1C
benzín II“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 7. 2021 pod evidenčním číslem
Z2021-024294.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL KUPNÍ SMLOUVY
1) Účelem této Kupní smlouvy je realizace Rámcové dohody. Předmětem této Kupní
smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli Předmět plnění uvedený v Příloze č. 1
Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Kupní smlouvě a Rámcové dohodě.
2) Předmětem této Kupní smlouvy je dále závazek Odběratele za řádně a včas dodaný
Předmět plnění zaplatit Cenu za Předmět plnění dle čl. III Rámcové dohody, konkrétně
specifikovanou v čl. II této Kupní smlouvy, a to způsobem definovaným v Rámcové
dohodě.
3) Pojmy používané v Kupní smlouvě jsou definovány v Rámcové dohodě, není-li v Kupní
smlouvě stanoveno jinak.
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II. CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1) Cena za Předmět plnění dle této Kupní smlouvy činí 1.848.344,70 Kč bez DPH, sazba DPH činí 21%, DPH činí 388.150,29 Kč, Cena za
Předmět plnění včetně DPH činí 2.236.484,99 Kč.

Specifikace
Osobního
automobilu
Škoda
Scala

Cena za Osobní
automobil

Cena za zvolené prvky
Nadstandardní výbavy v
Kč

Cena za zvolené prvky
Fakultativní výbavy a
Fakultativní barvu v Kč

Cena za Servisní služby
v Kč

Cena za Další servisní
služby v Kč
bez DPH

s DPH

0,-

0,-

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

348.809,92

422.060,-

20.857,02

25.236,99

0,-

0,-

0,-

0,-

Celková cena za Předmět plnění s DPH

Počet
Osobních
automobilů
5

Cena za všechny
požadované Osobní
automobily v Kč s DPH

2.236.484,99

2.236.484,99
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III. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ
1) Dodavatel se zavazuje provést Dodávku Osobních automobilů v termínu stanoveném v čl.
V odst. 1 Rámcové dohody a Místě dodání na adrese: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem. Je-li to Odběratelem požadováno, zavazuje se Dodavatel dodat Odběrateli i další
části Předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 Kupní smlouvy, a to vždy za dodržení
podmínek stanovených touto Kupní smlouvou a Rámcovou dohodou.
IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1) Odběratel a Dodavatel se dohodli na určení Oprávněné osoby za každou stranu Kupní
smlouvy. Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Kupní
smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení Kupní smlouvy, není-li v Kupní smlouvě nebo
Rámcové dohodě uvedeno jinak. V případě, že strana Kupní smlouvy má více
Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných
osob v kopii.
a) Oprávněnou osobou Odběratele je:
ředitele,

referent odboru Kancelář

b) Oprávněnou osobou Dodavatele je osoba, příp. osoby uvedené v čl. XV odst. 1
Rámcové dohody.
2) Ke změně Kupní smlouvy nebo ukončení Kupní smlouvy je za Odběratele oprávněn
a dále osoby pověřené dle interních předpisů Odběratele. Ke
změně Kupní smlouvy nebo ukončení Kupní smlouvy je za Dodavatele oprávněn
Dodavatel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Dodavatele, příp.
prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou
tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v
předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní z Kupní smlouvy“).
Odpovědné osoby pro věci smluvní z Kupní smlouvy mají současně všechna oprávnění
Oprávněných osob.
3) Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná
strana Kupní smlouvy oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny
neprodleně písemně oznámit druhé straně Kupní smlouvy.
4) Změny nebo doplňky Kupní smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně
formou dodatku, datovány a podepsány oběma stranami Kupní smlouvy s podpisy stran
Kupní smlouvy na jedné listině, ledaže Kupní smlouva v konkrétních případech stanoví
jinak.
5) Veškerá ujednání této Kupní smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou
dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Kupní smlouvě se
řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Kupní
smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání
obsažené v Rámcové dohodě přednost před ustanovením obsaženým v této Kupní
smlouvě, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se Rámcová dohoda
nepoužije. Vztahy stran Kupní smlouvy neupravené touto Kupní smlouvou se řídí
ujednáními Rámcové dohody a obecně závaznými právními předpisy.
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6) Podpisem této Kupní smlouvy Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že doručením
Návrhu Dodavateli dle podmínek upravených v Rámcové dohodě bude vázán všemi
povinnostmi Odběratele zakotvenými v Rámcové dohodě a zároveň smí využívat veškerá
oprávnění stanovená v Rámcové dohodě. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s postupem
dle tohoto odstavce.
7) Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami Kupní smlouvy a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. XV odst. 9 Rámcové dohody.
8) Na důkaz toho, že strany Kupní smlouvy s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí
jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek.
9) O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto ………. usnesením/na základě usnesení č…. ze
dne…

Příloha č. 1.

Specifikace požadovaného Předmětu plnění

V ............................. dne .....................

V……......................... dne .....................

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

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

Odběratel

Dodavatel
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Příloha Kupní smlouvy: Specifikace předmětu plnění - Obecná
"Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 1B"

Podkategorie vozidla:

1B

Tovární značka:

ŠKODA

Obchodní označení modelu:

ŠKODA Fabia combi Special Ambition 1,0 TSI 70 kW 5 st. man.

Barva vozidel:

bílá

Namontované pneumatiky:

letní v období od 1. 4. do 14. 10.; zimní v období od 15. 10. do 31. 3.

Počet vozidel:

5
Položka

Cena bez DPH

Cena za Osobní automobil

Výše DPH v Kč

287 953,01 Kč
Požadavek
ANO/NE

Položka

Cena bez DPH

60 470,13 Kč

Výše DPH v Kč

Cena v Kč včetně DPH

348 423,14 Kč

Cena v Kč včetně DPH

Nadstandardní výbava
podélné střešní nosiče, prolisy v karoserii, nebo jiný
systém umožňující přímou montáž střešních
příručníků

ANO

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vestavěná GPS navigace

ANO

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

parkovací senzory vpředu
parkovací senzory vzadu

ANO
ANO

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

vyhřívaná zpětná zrcátka

ANO

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

5 828,51 Kč

1 223,99 Kč

7 052,50 Kč

ANO
ANO

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

NE

1 232,23 Kč

258,77 Kč

1 491,00 Kč

tažné zařízení

NE

6 746,19 Kč

1 416,70 Kč

8 162,89 Kč

sněhové řetězy

NE

1 722,64 Kč

361,75 Kč

2 084,39 Kč

reflexní vesty pro všechny cestující

NE

223,14 Kč

46,86 Kč

270,00 Kč

5 190,91 Kč

1 090,09 Kč

6 281,00 Kč

5 190,91 Kč

1 090,09 Kč

6 281,00 Kč

79 736,36 Kč

16 744,64 Kč

96 481,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
29 314,392 Kč

0,00 Kč
6 156,02 Kč

0,00 Kč
35 470,41 Kč

NE

prodloužená záruka na jakost vozidla
aktivní systém prevence čelního nárazu
středová loketní opěrka vpředu
letní pneu na litých discích včetně bezpečnostních
šroubů kol
hasicí přístroj [práškový min. 1 kg] pevně
uchycený k vozidlu v zavazadlovém prostoru
nebo umístěný pod sedadlem spolujezdce

ANO

zámek řadicí páky
Cena za vybrané položky Nadstandardní výbavy
Cena za Servisní služby

NE

Fakultativní výbava
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Cena za vybrané položky Fakultativní výbavy
Fakultativní výbava nesmí dosáhnout/přesáhnout hodnotu
Cena za osobní automobil vybraných parametrů bez Fakultativní výbavy

293 143,92 Kč

61 560,22 Kč

354 704,14 Kč

Cena za osobní automobil vybraných parametrů

293 143,92 Kč

61 560,22 Kč

354 704,14 Kč

Cena za požadovaný počet Osobních automobilů

1 465 719,60 Kč

307 801,12 Kč

1 773 520,72 Kč

JSOU VYPLNĚNA VŠECHNA POVINNÁ POLE
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Příloha Kupní smlouvy: Specifikace předmětu plnění - Obecná
"Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 1C benzín II"

Podkategorie vozidla:

1C

Tovární značka:

ŠKODA

Obchodní označení modelu:

ŠKODA Scala Special Style 1,0 TSI 70 kW MAN 5

Barva vozidel:

bílá

Namontované pneumatiky:

letní v období od 1. 4. do 14. 10.; zimní v období od 15. 10. do 31. 3.

Počet vozidel:

5
Položka

Cena bez DPH

Cena za Osobní automobil

Výše DPH v Kč

348 809,92 Kč

73 250,08 Kč

Cena v Kč včetně DPH

422 060,00 Kč

Položka

Požadavek
ANO/NE

Prolisy v karoserii umožňující přímou montáž
střešních příčníků

ANO

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vestavěná GPS navigace

ANO

15 471,07 Kč

3 248,92 Kč

18 719,99 Kč

parkovací senzory vpředu
parkovací senzory vzadu

ANO
ANO

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

parkovací kamera vzadu

ANO

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vyhřívaná zpětná zrcátka

ANO

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

NE

10 115,70 Kč

2 124,30 Kč

12 240,00 Kč

ANO
NE
ANO
NE
NE

0,00 Kč
2 380,17 Kč
0,00 Kč
11 834,71 Kč
1 670,25 Kč

0,00 Kč
499,84 Kč
0,00 Kč
2 485,29 Kč
350,75 Kč

0,00 Kč
2 880,01 Kč
0,00 Kč
14 320,00 Kč
2 021,00 Kč

NE

334,71 Kč

70,29 Kč

405,00 Kč

NE

1 925,62 Kč

404,38 Kč

2 330,00 Kč

ANO

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ANO

5 385,95 Kč

1 131,05 Kč

6 517,00 Kč

20 857,02 Kč

4 379,97 Kč

25 236,99 Kč

Cena bez DPH

Výše DPH v Kč

Cena v Kč včetně DPH

Nadstandardní výbava

Prodloužená záruka na jakost vozidla (Záruka na
bezvadnou funkci vozidla v délce trvání 60 měsíců
nebo do ujetí 150 000 km podle toho, která
skutečnost nastane dříve)
středová loketní opěrka vpředu
Středová loketní opěrka vzadu
Asistent hlídání mrtvého úhlu
tažné zařízení
sněhové řetězy
reflexní vesty pro všechny cestující
Dodatečná montáž hasicího přístroje [práškového
min. 1 kg] pevně uchyceného k vozidlu v
zavazadlovém prostoru nebo umístěného pod
sedadlem spolujezdce. Dodatečná montáž v
autorizovaném servisu
výrobce bez ztráty záruky na vozidlo (dodatečná
montáž je součástí nabídkové ceny za
nadstandardní výbavu)
letní pneu na litých discích včetně bezpečnostních
šroubů kol
Dodatečná montáž zámku řadicí páky v
autorizovaném servisu výrobce bez ztráty
záruky na vozidlo (dodatečná montáž je součástí
nabídkové ceny za nadstandardní výbavu)
Cena za vybrané položky Nadstandardní výbavy
Cena za Servisní služby

NE

82 525,00 Kč

17 330,25 Kč

99 855,25 Kč

Cena za Další servisní služby

NE

19 314,00 Kč

4 055,94 Kč

23 369,94 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
36 966,694 Kč

0,00 Kč
7 763,01 Kč

0,00 Kč
44 729,70 Kč

Fakultativní výbava
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Cena za vybrané položky Fakultativní výbavy
Fakultativní výbava nesmí dosáhnout/přesáhnout hodnotu
Cena za osobní automobil vybraných parametrů bez Fakultativní výbavy

369 666,94 Kč

77 630,06 Kč

447 297,00 Kč

Cena za osobní automobil vybraných parametrů

369 666,94 Kč

77 630,06 Kč

447 297,00 Kč

Cena za požadovaný počet Osobních automobilů

1 848 334,70 Kč

388 150,29 Kč

2 236 484,99 Kč

JSOU VYPLNĚNA VŠECHNA POVINNÁ POLE

