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 37. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 09.02.2022
od 10:18 hodin do 12:20 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/37R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 09.02.2022 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
09.02.2022,
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. 002/37R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 37. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Ing. Radima Laibla
Mgr. Bc. Tomáše Riegera
Usnesení č. 003/37R/2022
2.1 Schválení programu
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Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 37. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/37R/2022
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 –
2024:
1. Usnesení RÚK č. 020/28R/2021 z 13.10.2021 Zákon č. 286/2021 Sb. – změna občanského
soudního řádu, exekučního řádu a některých dalších zákonů – zapojení Ústeckého kraje do
propagace akce „Milostivé léto“
2. Usnesení RÚK č. 068/31R/2021 z 24.11.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Chomutovsko)“ zadávané formou otevřeného
řízení v nadlimitním režimu
3. Usnesení RÚK č. 069/31R/2021 z 24.11.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Kadaň - Žatec)“ zadávané formou otevřeného
řízení v nadlimitním režimu
4. Usnesení RÚK č. 070/31R/2021 z 24.11.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Mostecká pánev)“ zadávané formou otevřeného
řízení v nadlimitním režimu
5. Usnesení RÚK č. 078/31R/2021 z 24.11.2021 Podání projektové žádosti – příprava
strategického projektu Transformační centrum Ústeckého kraje
6. Usnesení RÚK č. 168/31R/2021 z 24.11.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 –
rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
7. Usnesení RÚK č. 090/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
8. Usnesení RÚK č. 093/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
9. Usnesení RÚK č. 094/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
10. Usnesení RÚK č. 095/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
11. Usnesení RÚK č. 096/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
12. Usnesení RÚK č. 097/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
13. Usnesení RÚK č. 098/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
14. Usnesení RÚK č. 099/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
15. Usnesení RÚK č. 122/33R/2021 z 15.12.2021 D) Nakládání s majetkem
16. Usnesení RÚK č. 122/33R/2021 z 15.12.2021 F) Nakládání s majetkem
17. Usnesení RÚK č. 130/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
18. Usnesení RÚK č. 132/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
19. Usnesení RÚK č. 139/33R/2021 z 15.12.2021 C)1. Změna smlouvy č.
20/SML5803/SOD/INV ze dne 8. 10. 2020 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín,
p. o. – rekonstrukce objektu na Slovanské“
20. Usnesení RÚK č. 141/33R/2021 z 15.12.2021 C)2. Změna smlouvy č.
19/SML1628/SOD/INV ze dne 31. 5. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
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21. Usnesení RÚK č. 006/34R/2022 z 12.01.2022 Změna „Zásad pro poskytování cestovních
náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje"
22. Usnesení RÚK č. 012/34R/2022 z 12.01.2022 Povinně hlášené změny poskytovatelů
sociálních služeb
23. Usnesení RÚK č. 013/34R/2022 z 12.01.2022 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyrovnávací platba pro rok 2022
24. Usnesení RÚK č. 014/34R/2022 z 12.01.2022 D)1.,2. Poskytnutí návratné finanční
výpomoci poskytovatelům sociálních služeb
25. Usnesení RÚK č. 022/34R/2022 z 12.01.2022 Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy
o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2022
26. Usnesení RÚK č. 037/34R/2022 z 12.01.2022 Změna Zásad pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje
27. Usnesení RÚK č. 044/34R/2022 z 12.01.2022 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č.
1/2022/ZÚK
28. Usnesení RÚK č. 046/34R/2022 z 12.01.2022 Nakládání s majetkem
29. Usnesení RÚK č. 006/35R/2022 z 21.01.2022 Financování sociálních služeb v rámci
rozpočtového provizoria ČR 2022
B) schvaluje
změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení RÚK č. 015/33R/2021 z 15.12.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – obec Hrobce – změna smluvního ujednání na 28.2.2022
2. Usnesení RÚK č. 016/33R/2021 z 15.12.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Košťany na 28.2.2022
3. Usnesení RÚK č. 017/33R/2021 z 15.12.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Úštěk na 28.2.2022
4. Usnesení RÚK č. 018/33R/2021 z 15.12.2021 C)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – obec Kyškovice na 28.2.2022
5. Usnesení RÚK č. 035/33R/2021 z 15.12.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – dodatky ke smlouvám na 28.2.2022
6. Usnesení RÚK č. 036/33R/2021 z 15.12.2021 Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 – žádost o
ukončení smlouvy na 28.2.2022
7. Usnesení RÚK č. 071/33R/2021 z 15.12.2021 Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k
zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a
Ústeckým krajem - smlouva na rok 2021 na 28.2.2022
8. Usnesení RÚK č. 074/33R/2021 z 15.12.2021 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje na 28.2.2022
9. Usnesení RÚK č. 142/33R/2021 z 15.12.2021 Program obnovy venkova Ústeckého kraje –
výjimky na 28.2.2022
10. Usnesení RÚK č. 039/34R/2022 z 12.01.2022 Asistenční vouchery Ústeckého kraje na
28.2.2022
Usnesení č. 005/37R/2022
4.1 Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
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pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o schválení „Statutu Ceny
hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2021“ dle příloh 1 až 3 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 006/37R/2022
4.2 Úprava Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit v souladu s § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací a
návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A/ tohoto
usnesení na jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 007/37R/2022
4.3 Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje - humanitární
pomoc pro obec Lobendava na odstraňování následků živelné události
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků ve výši
250.000,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. j) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
pro mimořádné události Ústeckého kraje" pro Obec Lobendava, Lobendava 271, 407 84
Lobendava, IČO: 00555983 a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení, Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 008/37R/2022
5.1 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost JUDr. Lenky Ceplové, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, o
znovuzvolení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. vyjádření JUDr. Lenky Ceplové, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem k nově
navrženému kandidátovi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí:
a) žádost JUDr. Lenky Ceplové, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, o
znovuzvolení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) vyjádření JUDr. Lenky Ceplové, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem k nově
navrženému kandidátovi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. rozhodnout dle čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů,
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
3. zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
a) Zdeňku Adamcovou, ************************************************,
b) Ivanu Březinovou, ***********************************************,
c) Janu Drexlerovou, ***************************************************,
d) Janu Novotnou, **************************************************,
e) Tomáše Vostárka, ****************************************************,
f) Ludmilu Zdvíhalovou, ***********************************************,
g)
Irenu
Chvojkovou,
***********************************************************,
h) Janu Musilovou, *************************************************,
i)
Blanku
Jaegerovou,
*********************************************************,
4. uložit Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedkyni
Krajského soudu v Ústí nad Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
dle bodu B) 3. tohoto usnesení.
Termín: 11. 3. 2022
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 009/37R/2022
5.2 Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí výroční zprávu o poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
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Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 010/37R/2022
5.3 Informace o civilních a trestních věcech
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o probíhajících civilních soudních sporech, ve kterých je pasivně legitimován
Ústecký kraj dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2. informaci o nárocích na náhradu škody v rámci trestního řízení dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
Usnesení č. 011/37R/2022
6.1 Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – vymezení koridoru
pro nové železniční spojení Praha – Drážďany
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
návrh oprávněného investora, Správy železnic, s.o., Praha, dle § 42a odst. 2 stavebního
zákona na pořízení 5aZÚR ÚK, jejímž obsahem bude vymezení návrhového koridoru pro
vysokorychlostní trať (RS4) v úseku od hranice kraje Středočeského a Ústeckého u obce
Mnetěš přes Ústí nad Labem ke státní hranici CZ/SRN a současně zrušení koridoru územní
rezervy VRT- ZR1
B) ukládá
1.Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit ZÚK návrh oprávněného
investora, Správy železnic, s.o., Praha, na pořízení 5aZÚR ÚK.
Termín: 28.2.2022
2. Ing. Haně Bergmannové, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, doplnit
důvodovou zprávu materiálu, který bude na programu jednání ZÚK dne 28.2.2022, o
vysvětlení procesu „Zkrácený postup při pořizování aktualizace zásad územního rozvoje“
(zavedeného novelou stavebního zákona od 1.1.2018 - § 42a ) a jeho odlišností od dříve
jediného možného postupu dle § 42 stavebního zákona –„ Aktualizace zásad územního
rozvoje“
Termín: 28.2.2022
Usnesení č. 012/37R/2022
6.2 SPZ Triangle – uzavření Dodatku č. 1 k rezervační smlouvě se spol. RTC Real a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vyhradit si dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k rezervační smlouvě dle
bodu A) 2 tohoto usnesení,
2. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 20/SML/1145 se společností RTC Real a.s., IČO: 28226917, se
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sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 013/37R/2022
7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Přestavba
průmyslového areálu Chabařovice“ oznamovatele CONTERA Management s.r.o.
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 „Přestavba průmyslového areálu Chabařovice“
oznamovatele CONTERA Management s.r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Usnesení č. 014/37R/2022
7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení koncepce „Integrovaná
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ oznamovatele
Statutární město Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení koncepce „Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace pro období 2021 – 2027“ oznamovatele Statutární město Ústí nad Labem, takto:
Rada Ústeckého kraje bere na vědomí předložené oznámení koncepce a nemá k němu
připomínek.
Usnesení č. 015/37R/2022
7.3 Odstoupení od smluv č. 21/SML0691/SoD/ZPZ, 21/SML0660/SoD/ZPZ
21/SML0791/SoD/ZPZ a 21/SML0715/SoD/ZPZ na provedení díla s názvem „Péče o
zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v
letech 2021 – 2023“, část „6“, „7“, „8“ a „9“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v důvodové zprávě tohoto materiálu.
B) rozhoduje
v souladu s ust. § 1978 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, o odstoupení od smluv č. 21/SML0691/SoD/ZPZ, 21/SML0660/SoD/ZPZ,
21/SML0715/SoD/ZPZ (datum uzavření 16.3.2021) a 21/SML0791/SoD/ZPZ
(datum uzavření 25.3.2021) na provedení díla s názvem „Péče o zvláště chráněná území a
biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v letech 2021 – 2023“, část „6“,
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„7“, „8“ a „9“, uzavřených se zhotovitelem Janem Brunclíkem, Borská 31, 362 63 Dalovice,
IČ: 63553538 (dále jen „zhotovitel“), a to z důvodu prodlení zhotovitele s prováděním díla,
neboť zhotovitel neprovedl dílo ani v poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě.
C) ukládá
Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru ZPZ, zajistit doručení odstoupení od smluv dle bodu B)
tohoto usnesení zhotoviteli.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 016/37R/2022
7.4 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
neposkytnutí schválených dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o vypovězení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 21/SML1639/SoPD/ZPZ ve výši
8 400,00 Kč dle přílohy č. 2 tohoto materiálu uzavřené s příjemcem Iveta Tomancová, Horní
Krupka 136, 417 41 Krupka, na projekt „Farma Komárka“, z důvodu odstoupení od smlouvy
ze strany žadatele;
2. o vypovězení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 21/SML1649/SoPD/ZPZ ve výši
80 910,00 Kč dle přílohy č. 4 tohoto materiálu uzavřené s příjemcem Petr Tomšík, Chotýš 43,
281 63 Vitice, na projekt „Zachycení a využití dešťové vody pro pěstování v krajině
obvyklých ovocných dřevin a keřů - štěpnice“, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany
žadatele;
3. o vypovězení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 21/SML1657/SoPD/ZPZ ve výši
81 420,00 Kč dle přílohy č. 7 tohoto materiálu uzavřené s příjemcem Žijme sportem, z.s,
Menšíkova 322/6, 716 00 Ostrava, na projekt „Dokončení stavby biotopu“, z důvodu
odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí, zajistit doručení výpovědí žadatelům dle bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 16. 2. 2022
Usnesení č. 017/37R/2022
7.5 Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území
Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 – výzva pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
schválit Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 28. 2. 2022
2. zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2022
Usnesení č. 018/37R/2022
7.6 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
obec Žalany
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1. vzít na vědomí informaci o žádosti obce Žalany ze dne 6. 12. 2021 (č. j.
KUUK/166055/2021) o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 2
předloženého materiálu;
2. rozhodnout v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ,
uzavřené s obcí Žalany, IČ: 00266655, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. Předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 28. 2. 2022
2. Sdělit obci Žalany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 3. 2022
3. V návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 3. 2022
Usnesení č. 019/37R/2022
7.7 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
město Košťany
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1. vzít na vědomí informaci o žádosti města Košťany o změnu závazného finančního
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ukazatele, změnu rozpočtu projektu a o změnu vyplacení poslední splátky poskytnuté dotace
tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle přílohy č.
2 předloženého materiálu;
2. změnit rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace města
Košťany z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace
Košťany – Hampuš, Zámeček“ přijaté usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 tak, že
položkový rozpočet projektu schválený v části B) citovaného usnesení s podílem požadované
dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu 52,08 % se nahrazuje položkovým
rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3483/SOPD/ZPZ s podílem požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům
projektu 43,707 % dle přílohy č. 8 tohoto usnesení;
3. změnit rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace města
Košťany z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace
Košťany – Hampuš, Zámeček“ přijaté usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017, resp.
Článek II. odst. 6) smlouvy č. 17/SML3483/SOPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady
budou proplacené do výše přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v
uzavřené smlouvě č. 17/SML3483/SOPD/ZPZ
4. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3483/SOPD/ZPZ dle přílohy č. 8 tohoto usnesení;
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 28. 2. 2022
2. sdělit městu Košťany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 3. 2022
3. v návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 3. 2022
Usnesení č. 020/37R/2022
7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Prodejna pro
dům a zahradu, Rumburk“ oznamovatele DEKINVEST, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s., podfond Alfa
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 EIA záměru „Prodejna pro dům a zahradu, Rumburk“
oznamovatele DEKINVEST, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s., podfond Alfa
takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 021/37R/2022
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7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Projekt terénních
úprav a závěrečné rekultivace na pozemku č. 424/5, 424/16 a 424/18 k.ú. Dolejší Hůrky“
oznamovatelky Jany Honzové
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 EIA záměru „Projekt terénních úprav a závěrečné
rekultivace na pozemku č. 424/5, 424/16 a 424/18 k.ú. Dolejší Hůrky“ oznamovatelky Jany
Honzové takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 022/37R/2022
7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k podaným odvoláním k EIA záměru
„Rozšíření odpočívky D8 Siřejovice vlevo“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
odvolání obce Siřejovice proti Závěru zjišťovacího řízení – rozhodnutí k záměru „Rozšíření
odpočívky D8 Siřejovice vlevo“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, vydaného podle
§ 7 odst. 6 zákona dne 7. 1. 2022 pod č. j. KUUK/177112/2021.
Usnesení č. 023/37R/2022
7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Parkovací dům
v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem oznamovatele Krajská zdravotní, 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 „Parkovací dům v areálu Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem“ oznamovatele Krajská zdravotní, a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Usnesení č. 024/37R/2022
7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Lokalita
rodinné zástavby na ploše B20 a B21 dle ÚP Bohosudov, na k. ú. Bohosudov
oznamovatele HSC Holding s.r.o.
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 „Lokalita rodinné zástavby na ploše B20 a B21 dle
ÚP Bohosudov, na k. ú. Bohosudov“ oznamovatele HSC Holding s.r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.
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Usnesení č. 025/37R/2022
7.13 Zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Implementace území soustavy
Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019-2022“ zadávané formou otevřeného řízení
v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Implementace
území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019-2022“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Implementace
území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019-2022“ dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4.
etapa 2019-2022“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 2 na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4.
etapa 2019-2022“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Závazné texty smluv o dílo pro části 1, 3, 4, 5, 6 a 8 veřejné zakázky s názvem
„Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019-2022“ ze
zadávací dokumentace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele 1. a 3. části dle přílohy č. 6
předloženého materiálu.
7. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele 4. a 5. části dle přílohy č. 7
předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru následujícího dodavatele a o uzavření smlouvy s následujícím
dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v rámci uvedené části zakázky,
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:
Část 1: Vertebratologický průzkum
Salvia - ekologický institut, z.s., Bohnická 850/11, Bohnice, 181 00 Praha 8, IČO: 26568578
- Celková nabídková cena: 169 992,00 Kč (dodavatel není plátce DPH)
2. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona o výběru následujících dodavatelů a o uzavření
smluv s následujícími dodavateli, bez provedeného hodnocení, když na uvedené části zakázky
podali nabídku jako jediní, a to za podmínek uvedených v jejich nabídce a za předpokladu, že
předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako
podmínku uzavření smlouvy:
Část 3: Průzkum bezobratlí a návrh na vyhlášení přírodní rezervace a návrh jejího plánu péče
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Salvia - ekologický institut, z.s., Bohnická 850/11, Bohnice, 181 00 Praha 8, IČO: 26568578
- Celková nabídková cena: 199 460,00 Kč (dodavatel není plátce DPH)
Část 4: Limnologický průzkum
ENKI, o.p.s., Dukelská 145, Třeboň I, 379 01 Třeboň, IČO: 25173154
- Celková nabídková cena: 156 000,00,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 188 760,00 Kč včetně DPH
Část 5: Limnologický průzkum a návrh na vyhlášení přírodní rezervace a návrh jejího plánu
péče
ENKI, o.p.s., Dukelská 145, Třeboň I, 379 01 Třeboň, IČO: 25173154
- Celková nabídková cena: 358 400,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 433 664,00 Kč včetně DPH
Část 6: Orientační mykologický průzkum
Anna Lepšová, CSc., Pěčín 16, 374 01, Trhové Sviny, IČO: 65963211
- Celková nabídková cena: 124 372,00 Kč (dodavatel není plátce DPH)
Část 8: Označení hranic
Štěpán Záruba, Na Vinici 1249/30, 405 02, Děčín - Děčín IV-Podmokly, IČO: 47275545
- Celková nabídková cena: 1 397 531,38 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 1 691 012,97 Kč včetně DPH
3. dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona o zrušení:
- 2. části zakázky, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník této části
zadávacího řízení.
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy s vybranými
dodavateli na 1., 3. - 6. a 8. část veřejné zakázky
Termín: 15. 4. 2021
2. Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit veškeré
další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvy na
plnění 1., 3. - 6. a 8. části této veřejné zakázky s vybranými dodavateli a předložit je k
podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje, a to po předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona a zabezpečit úkony související se
zrušením 2. části zakázky;
Termín: 15. 4. 2021
Usnesení č. 026/37R/2022
8.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace, formou finančního daru od:
- RESPECT, a. s., Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4 - Krč, IČO: 25146351, ve
výši 1 000 000,- Kč na vybudování plošiny na vyhlídku v areálu zahrady Ústavu sociální péče
pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkové organizace (investiční akce)
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, formou
finančního daru na aktivizační a sportovní činnosti uživatelů, od:
- Jiří Hasman, Pionýrů 1501, 434 01 Most, IČO: 12802255, v předpokládané výši do 15 000,Kč
*************************************************************
předpokládané výši do 20 000,- Kč

v

- MUDr. Miroslava Chamuláková, Hamerská 257, 435 42 Litvínov, IČO: 47324627, v
předpokládané výši do 7 000,- Kč
- ************************************************* v předpokládané výši do 15
000,- Kč
3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČO: 27356248, ve výši 3 000,- Kč na
zájmovou a tvořivou činnost uživatelů a na materiální zajištění sportovních a kulturních akcí,
pořádaných pro uživatele a uživatele ostatních organizací, kteří se akcí zúčastní
4. 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 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, formou
věcného daru od:
- IRESOFT s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO: 26297850, počítač DELL
OptiPlex 5490 AIO v hodnotě 24 200,- Kč
k pracovnímu využití zaměstnanci příspěvkové organizace
- *********************************************, 2 ks matrace MEMOCARE 90 cm
x 200 cm x 14 cm v celkové hodnotě
10 736,- Kč (5 368,- Kč/ks) pro uživatele
5. 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
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
a) formou finančního daru od:
- Lékárna U Katovny s.r.o., U Katovny 2023/1, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO:
28710126, ve výši 25 000,- Kč na pořízení vybavení pro dechovou terapii – solničku pro
uživatele Domova sociální péče Skalice, který je součástí příspěvkové organizace
b) formou věcného daru od:
- ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 45245053,
dar v rámci projektu Ježíškova vnoučata – dřevěná pergola v předpokládané hodnotě 240
000,- Kč pro uživatele Domova sociální péče Skalice, který je součástí příspěvkové
organizace
Usnesení č. 027/37R/2022
8.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
sociální oblasti - Domov Brtníky, p. o., dodatek ke ZL č. j. 224/2002 a Domovy sociálních
služeb Háj a Nová Ves, p. o., dodatek ke ZL č. j. 239/2002
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovacích listin:
1. č. j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Brtníky, příspěvková organizace
sídlo: Brtníky 119, Staré Křečany, PSČ 407 60, Brtníky
IČO: 47274484
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
2. č. j. 239/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova č. p. 269, PSČ 417 22
IČO: 63787911
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. č. j. 233/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
sídlo: Litvínov – Janov, Zátiší č. p. 177, PSČ 435 42
IČO: 49872541
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 28. 02. 2022
Usnesení č. 028/37R/2022
8.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Domovy pro
osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – Realizace stropního
zvedacího a asistenčního systému“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Domovy
pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – Realizace stropního
zvedacího a asistenčního systému“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle
ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
• termín realizace v týdnech od předání místa plnění - váha 10 %
• délka poskytované záruky v měsících, nejméně 60 měsíců, nejvýše však 120 měsíců - váha
10 %.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání
staveniště.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, bude o pořadí účastníků na 1. – 2.
místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5
pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost:
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost volnou: „Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
• technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu významných dodávek, a to nejméně 2 realizovaných dodávek na závěsný
kolejnicový systém včetně instalace v objektech sociální nebo zdravotní péče, poskytnutých
účastníkem zadávacího řízení za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Hodnota každé z uvedených
dodávek musí být minimálně 500 000,00 Kč bez DPH za každou z dodávek.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce
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předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona
6. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 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. Ing. Janovi Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 03. 2022
2. Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit nezbytné úkony
související se zahájením této podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a
doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude
vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 05. 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
Ing. Petru Lafkovou, MPA, vedoucí odboru sociálních 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. 029/37R/2022
8.4 Personální záležitosti příspěvkové organizace v oblasti sociální
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za
úspěšné splnění mimořádného pracovního úkolu odměnu:
PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, MBA, řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních služeb
Dubí – Teplice, příspěvkové organizace
ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
části A) tohoto usnesení
Termín: 28. 2.2022
Usnesení č. 030/37R/2022
8.5 Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy
a Senior Pas 2022“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s pokračováním realizace projektu Rodinné pasy a Senior Pas Ústeckého kraje v roce 2022
B) schvaluje
pro realizaci projektu uvedeného v bodě A) tohoto usnesení výjimku ze Směrnice ředitele KÚ
ÚK č. S-09/2018_Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím
zřizovanými příspěvkovými organizacemi, schválených usnesením Rady ÚK č. 006/54R/2018
ze dne 10.12.2018 (dále také jen „ Pravidla“), podle čl. 12.3 pravidel při zadávání této veřejné
zakázky malého rozsahu na služby z povinnosti dle čl. 6.1.3 Pravidel, tedy že výzva k podání
nabídky nebude zveřejněna na profilu zadavatele, ale bude zaslána jen jednomu dodavateli,
který zajišťoval realizaci původních aktivit a je to s ohledem na povahu veřejné zakázky
účelné.
Usnesení č. 031/37R/2022
8.6 Uzavření podlicenční smlouvy s Jihomoravským krajem pro provedení Auditů
Family Friendly Community
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Návrh smlouvy dle přílohy č. 1 materiálu projektu Audit Family Friendly Community
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o podpisu podlicenční smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. uložit
Ing. Jiřímu Schillerovi, hejtmanovi, podepsat podlicenční smlouvu s Jihomoravským krajem
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 3. 2022
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C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 032/37R/2022
8.7 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“ –
vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace obsažené v přílohách č. 1-7 tohoto usnesení
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o vyhlášení dotačního programu Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022
dle přílohy č. 1 – 7 tohoto usnesení.
2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“ v termínu do 9. 3.
2022.
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 033/37R/2022
8.8 Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“ –
vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace obsažené v přílohách č. 1-5 tohoto usnesení
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“ dle
přílohy č. 1 – 5 tohoto usnesení.
2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“
Termín: do 9. 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
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Usnesení č. 034/37R/2022
9.1 Žádost o prodloužení projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v
destinaci České středohoří“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
v destinaci České středohoří“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
investiční dotace č. 21/SML2371/SOPD/RR, kterým se mění termín realizace projektu z 31.
12. 2021 na nový termín 31. 7. 2022, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 035/37R/2022
9.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje (bod 4.5) maximální výše poskytnutého příspěvku a (bod 4.6) procentuální
podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů,
2. rozhodnout dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
a) o poskytnutí dotace těmto subjektům:
• žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
IČ: 28750721
sídlo: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
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• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 036/37R/2022
10.1 Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2022 –
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2022, v souladu s ustanovením § 11,
odst. 3 zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:
1. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
se sídlem: Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín I., IČ: 64679454
ve výši: 1 560 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Děčín, IČ: 00261238;
se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly;
číslo účtu: 921402389/0800
2. Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
se sídlem: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov, IČ: 00360589
ve výši: 1 300 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Chomutov, IČ:00261891;
se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov;
číslo účtu: 9005-626441/0100
3. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360627
ve výši: 2 030 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Litoměřice, IČ: 00263958;
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice;
číslo účtu: 9005-1524471/0100
4. Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny, IČ: 65108477
ve výši: 890 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Louny, IČ: 00265209;
se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny;
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číslo účtu: 1020793399/0800
5. Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace
se sídlem: náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec, IČ: 49123742
ve výši: 390 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Žatec, IČ: 00265781;
se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec;
číslo účtu: 9005-422481/0100
6. Městská knihovna Most, příspěvková organizace
se sídlem: Moskevská 12, 434 21 Most, IČ: 00080713
ve výši: 830 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Most, IČ: 00266094;
se sídlem: Radniční ul. 1/2, 434 69 Most;
číslo účtu: 1041368359/0800
7. Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice, IČ: 00361216
ve výši: 1 180 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Teplice, IČ: 00266621;
se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice;
číslo účtu: 9005-226501/0100
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 037/37R/2022
10.2 Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace – změna nájmu věci
nemovité
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu věci nemovité ze dne 3. 10. 2017 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2019, dodatku č. 2 ze dne 2. 7. 2020, dodatku č. 3 ze dne 1. 4. 2021
a dodatku č. 4 ze dne14. 10. 2021 mezi příspěvkovou organizací Oblastní muzeum v
Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ 00360571 a
Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, se sídlem Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí
nad Labem, IČ 75151537, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Usnesení č. 038/37R/2022
10.3 Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – návratná finanční výpomoc
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost Oblastního muzea v Děčíně, příspěvková organizace o návratnou finanční výpomoc ze
dne 12. 1. 2022.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o
22

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o
poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvkovou
organizaci, IČ: 360210, ve výši 510 000 Kč za účelem předfinancování realizace
přeshraničních dotačních projektů „Česko-saské kulturní přesahy“ a „Labský parník v muzeu“
financovaných z Fondu malých projektů Euroregion Elbe – Labe v Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný Stát Sasko 2014 - 2020, s termínem vrácení
poskytnuté návratné finanční výpomoci nejpozději do 31. 12. 2022.

C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 039/37R/2022
10.4 Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů v oblasti kultury a památkové
péče
Rada Ústeckého kraje po projednání
jmenuje
členy komise pro posouzení a hodnocení žádostí o dotaci Ústeckého kraje v oblasti kultury a
památkové péče pro rok 2022 v tomto složení:
1. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2022:
Mgr. Rostislav Kadlec
Tomáš Zíka
Ing. Věra Nechybová
Pavel Svoboda
Mgr. Jiří Adámek
Mgr. Kateřina Valešová
Lukáš Polesný
2. Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících na území Ústeckého kraje na rok 2022:
BcA. Pavel Skála
Jan Ševčík
Martin Pala
Ing. Vlastimil Skála
Ing. Kateřina Mazánková, MPA
Petr Stolař
Michaela Mokrá
3. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 a
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2022:
Bc. Patrik Srba
Jaroslav Pém
Mgr. Vlastimil Drápal
Mgr. Bc. Tomáš Rieger
Lukáš Ryšavý
Mgr. Lucie Radová
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Ing. arch. Tomáš Efler
Usnesení č. 040/37R/2022
11.1 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.

B) ukládá
Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit informaci o činnosti společnosti
Krajská zdravotní, a.s. dle bodu A) Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 041/37R/2022
11.2 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2022
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“) tyto výjimky pro dotační program „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
a) Článek IV. bod 1 b) Zásad
pro Okruh 1 dotačního programu
Žadatelem o dotaci může být
- právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje následující kritéria:
má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou
rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění na území ČR pro obyvatele s
trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji,
- fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče, a která
absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních
služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá o
poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou osobu a jinou
osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba, která je jejím zákonným
zástupcem nebo soudem určený opatrovník.
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pro Okruh 2 dotačního programu
Žadatelem o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní
právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické
osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované a zakládané obcí a Českou
republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje
a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.
b) Článek VIII. bod 5) Zásad
pro Okruh 2 dotačního programu
5) Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity v
případě, že cílovou skupinou jsou děti, mládež a studenti. Procentuální podíl dotace je
stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů
projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
2. schválit dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“ pro rok 2022 ve složení dle přílohy č. 3 předloženého 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. 042/37R/2022
11.3 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem a Krajskou zdravotní, a.s. – uzavření Dodatku č. 1 Memoranda o
spolupráci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem,
Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou zdravotní, a.s. ze dne 4. 4. 2019 dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení
B) 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. 043/37R/2022
11.4 Memorandum o spolupráci – vytvoření motivačních podmínek zdravotnickým
pracovníkům v Ústí nad Labem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
uzavření Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Ústí nad
Labem a Krajskou zdravotní, a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Usnesení č. 044/37R/2022
11.5 Výzva Ústeckého kraje k Ministerstvu zdravotnictví ČR ke změně zákona č.
378/2007 Sb., o léčivech
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
informace o potřebě legislativních změn k řešení výdeje léčivých přípravků na recept
bezkontaktním způsobeny souvislosti se zkušenostmi probíhající pandemie koronaviru
(SARS-COV-2)
B) souhlasí
s obsahem předloženého materiálu.
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, informace o potřebě legislativních změn k řešení výdeje léčivých
přípravků na recept bezkontaktním způsobeny souvislosti se zkušenostmi probíhající
pandemie koronaviru (SARS-COV-2)
2. uložit Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, oslovit ministra zdravotnictví ČR
s výzvou Ústeckého kraje na zpracování legislativních úprav, které umožní zásilkový výdej i
u léčivých přípravků vázaných na recept dle přílohy č. 2 a 3. předloženého materiálu
Termín: 18. 3. 2022
D) ukládá
Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 045/37R/2022
11.6 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a. s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ
401 13, IČO: 25488627, takto:
1. rozhoduje dle čl. 11 odst. 3 písm. ff) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. o založení
společnosti Jednodenní chirurgie KZ s.r.o., a to v souladu s předloženým návrhem
zakladatelské listiny dle přílohy č. 2 tohoto rozhodnutí,
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2. bere na vědomí dle článku 18 odst. (4) Stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.,
odstoupení Mgr. Pavla Jandy, dat. nar. **************** z funkce člena dozorčí rady
společnosti s tím, že schvaluje žádost odstupujícího na zániku funkce dnem projednání v Radě
Ústeckého kraje, tj. 9. února 2022 (den zániku funkce).
3. jmenuje dle článku 11 odst. (3) písm. h) Stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. MUDr.
Petra
Najmana,
dat.
nar.
*******************,
bytem
********************************** do funkce člena dozorčí rady společnosti s
účinností od 10. února 2022 (den vzniku funkce).
Usnesení č. 046/37R/2022
12.1 Platový výměr ředitelky školského zařízení zřizovaného Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Mgr. Haně Melzerové, MBA, ředitelce Dětského domova a Školní jídelny, Ústí nad Labem,
Truhlářova 16, příspěvkové organizace, plat od 1. 3. 2022.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 047/37R/2022
12.2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství
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 příspěvkové
organizace Ústeckého kraje:
č.j. 141/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace,
sídlo: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČO: 14450488
dodatkem č. 42 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 048/37R/2022
12.3 Školské rady
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
ukončení tříletého funkčního období člena školské rady jmenovaného za zřizovatele, a to v
souladu s § 167 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
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odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Školská rada Evropské obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2
*******************,
nar.
**************,
********************************, ke dni 1. 3. 2022

bytem

Školská rada Gymnázia, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175
**********************,
nar.
*************,
******************************************, ke dni 1. 3. 2022

bytem

Školská rada Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806
***********************,
nar.
**************,
bytem
*****************************************, ke dni 1.3.2022
B) jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, člena školské rady, následovně:
Školská rada Evropské obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2
*******************, nar. *************, bytem ********************************,
s účinností od 2. 3. 2022
Školská rada Gymnázia, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175
***************,
nar.
************,
*******************************************, s účinností od 2. 3. 2022

bytem

Školská rada Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806
************************,
nar.
**************,
bytem
*****************************************, s účinností od 2. 3. 2022.
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o změně názvu Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, na
Školská rada Gymnázia Chomutov, s účinností od 9. 2. 2022.
D) schvaluje
dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká
3000, dodatkem č. 2 ke zřizovací listině školské rady č. j. ŠR 76/2005, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení, s účinností od 9. 2. 2022.
E) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí B) a D) tohoto usnesení.
Termín: 15. 3. 2022.
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Usnesení č. 049/37R/2022
12.4 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s žádostmi o změnu v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 1.3.2022
Usnesení č. 050/37R/2022
12.5 Žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje za odbor SMT
pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o vyhovění žádosti o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace na projekt "Mládežnické mistrovství ČR krajů v ledním
hokeji" spolku s názvem: Ústecká krajská organizace ČUS, IČ: 70926450, se sídlem
Vaníčková 902/11, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 250 000,- Kč, a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem.
B) ukládá
Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
předložit návrh dle části A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 051/37R/2022
12.6 Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2022 v Olomouckém kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na
organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji dle přílohy č.
1 předloženého materiálu, která se uzavírá podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
Olomouckým krajem, se sídlem: Jeremenkova 1191/40 a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO:
60609460 a Ústeckým krajem, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO: 70892156.
B) ukládá
Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
předložit návrh dle části A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 052/37R/2022
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12.7 Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 – přihláška k pořadatelství
Rada Ústeckého kraje po projednání
nesouhlasí
se zapojením Ústeckého kraje do výběrového řízení ohledně pořadatelství Olympiády dětí a
mládeže a nemá zájem
o pořadatelství Her olympiády dětí a mládeže pro ročníky 2024 a 2025.
Usnesení č. 053/37R/2022
12.8 Pověření k zastupování statutárního orgánu příjemce dotace - výzva č. 02_20_082
Akční plánování v území Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) pověřuje
Mgr. Romana Kováře, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy, k zastupování
statutárního orgánu žadatele/příjemce ve věci realizace projektu „KAP III – Ústecký kraj“ v
rámci výzvy 02_20_082 Akční plánování v území, Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, v těchto úkonech:
- Podání a podepsání žádosti o podstatnou a nepodstatnou změnu projektu
- Provedení a podepsání změn rozpočtu
- Podání a podepsání žádosti o platbu
- Podání a podepsání průběžné zprávy o realizaci projektu
- Podání a podepsání informace o pokroku v realizaci projektu
- Podání a podepsání závěrečné zprávy o realizaci projektu.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony související s částí A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2024
2. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, předložit
pověření dle části A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 054/37R/2022
12.9 Podpora výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech vzdělání v
Ústeckém kraji, šk. rok 2021/2022 – poskytnutí příspěvku
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 příspěvku (UZ00209) určeného na pokrytí nákladů
spojených s praktickou výukou žáků na statku Kadaň – Jezerka v období 1. 9. – 31. 12. 2021
pro:
1. Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda,
příspěvkovou organizaci, IČO: 47274654, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405
02 Děčín, ve výši 27,4 tis. Kč,
2. Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou
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organizaci, IČO: 18383696, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, ve výši 5,7 tis. Kč,
3. Obchodní akademii a Střední odbornou školu zemědělskou a ekologickou, Žatec,
příspěvkovou organizaci, IČO: 61357294 sídlo: Studentská 1354, 438 01 Žatec, ve výší 4,8
tis. Kč.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2022
Usnesení č. 055/37R/2022
12.10 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic – Základní
škola a Mateřská škola, Teplice, U červeného kostela 110, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic,
pro Základní školu a Mateřskou školu, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvkovou
organizaci, sídlo: U Červeného kostela 110/29, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 70839913, ve
výši 580 tis. Kč, na výstavbu schodišťové plošiny (U Červeného kostela 110).
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 3. 2022
Usnesení č. 056/37R/2022
12.11 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic – Hotelová
škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic,
pro Hotelovou školu, Obchodní akademii a Střední průmyslovou školu, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvkovou organizaci, sídlo: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice, IČO:
00555878, ve výši 1 000 tis. Kč, na nákup serverů výpočetního klastru školy.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 3. 2022
Usnesení č. 057/37R/2022
12.12 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
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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. 058/37R/2022
12.13 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené
působnosti – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. úpravu rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací (UZ 33 353) na základě
povinného rozdělení rezervy dle příloh 1 a 2 předloženého materiálu,
2. úpravu rozpočtů přímých nákladů na základě skutečného rozdělení finančních prostředků z
dotace pro soukromé školy
a školská zařízení UZ 33 155 dle přílohy 3 předloženého materiálu.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí změnu závazných ukazatelů daných UZ (33
353, 33 155) na jednotlivé školy a školská zařízení dle části A) tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 059/37R/2022
12.14 Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace – personální
záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkové
organizace, Ing. Alfréda Dytrta, ke dni 30. 6. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení konkursního řízení na
obsazení pracovního místa ředitele Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkové
organizace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení. Termín: 30. 6. 2022
Usnesení č. 060/37R/2022
13.1 Zvýšení účelového investičního příspěvku pro Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizaci pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů u Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok
2022 o zvýšení účelového investičního příspěvku o 600 tis. Kč na celkový objem 21 100 tis.
Kč, z důvodu nutnosti nákupu vybavení pro 13 ks autobusů - 26 ks zobrazovacích jednotek
pro zobrazení pořadového čísla v systému včetně montáže, 13 ks označovačů jízdenek včetně
držáků a montáže a dále úpravy vnitřních LCD (příloha č. 1 tohoto materiálu), s termínem
vyúčtování do 31. 1. 2023;
B) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí usnesení A).
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 061/37R/2022
13.2 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 – 2026 po řece Labi na úsecích
zejména v Ústeckém kraji“ zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 – 2026 po řece Labi na úsecích zejména v
Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 – 2026 po řece Labi na úsecích zejména v
Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 – 2026 po řece Labi na úsecích zejména v
Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Výpis z informačního systému skutečných majitelů v rámci plnění veřejné zakázky na
služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 – 2026 po
řece Labi na úsecích zejména v Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Závazný text smlouvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 – 2026 po řece Labi na úsecích zejména v
Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu;
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru dodavatele bez provedení hodnocení a o uzavření smlouvy s
dodavatelem Labská plavební společnost, s.r.o., Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín, IČO:
27346471, který jako jediný podal nabídku za předpokladu, že dodavatel předloží veškeré
doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro
uzavření smlouvy:
Nabídková cena za dopravní výkon za jednu plavební hodinu 7.389,00 Kč bez DPH
Nabídková cena za dopravní výkon za jednu plavební hodinu 8.127,90 Kč včetně 10% DPH;
C) ukládá
1. JUDr. Marku Hrabáčovi, podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem veřejné zakázky.
Termín: 31. 3. 2022
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, 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 ji k podpisu hejtmanovi
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Ústeckého kraje.
Termín: 20. 3. 2022
Usnesení č. 062/37R/2022
13.4 Schválení veřejné zakázky „Pronájem autobusu pro zajištění příležitostné dopravy
dle požadavků Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření smlouvy na dodávky s
názvem „Pronájem autobusu pro zajištění přepravy dle požadavků Ústeckého kraje“
zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (dále také jen
„DSÚK, p. o.“) a dodavatelem ČSAD Ústí nad Orlicí (dále také jen „dodavatel“), se sídlem
Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí; IČO: 60108851 za podmínek uvedených v návrhu
Smlouvy o pronájmu dopravního prostředku v příloze č.1 předloženého materiálu.
Usnesení č. 063/37R/2022
13.5 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci mezi Ústeckým a Středočeským
krajem – úplná integrace mezikrajských autobusových linek do PID a DÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření dodatku č. 2 k
Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o
podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem, dle přílohy č.1 tohoto
materiálu;
B) ukládá
JUDr. Markovi Hrabáčovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého
kraje dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě platný pro rok 2022 mezi Ústeckým krajem, IČ
70892156, a Středočeským krajem, IČ 70891095, dle přílohy č.1 tohoto materiálu;
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 064/37R/2022
13.6 Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 030/36R/2022 ze dne 26. 1. 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje tiskovou opravu
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 030/36R/2022 ze dne 26. 1. 2022 tak, že v bodě 1 se změní
odkaz na článek č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k
zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje z odstavce 6 na odstavec
11 a tím se změní výše uvedených sankcí v těchto oblastech:
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 z celkové výše 44 000 Kč na 22 000 Kč (nefunkční
informační systém);
b) „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 z celkové výše 16 000 Kč na 8 000 Kč (nefunkční
informační systém).
Usnesení č. 065/37R/2022
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14.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
IČ: 00409871
sídlo: Pod altánem 99/103, 100 00 Praha - Strašnice
výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Udělení cen Spokojený zákazník ÚSK - 2021
· žadatel č. 2: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Obora
IČ: 64023419
sídlo: Obora 110, 440 01 Obora
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení na sportovní činnost pro přípravku
· žadatel č. 3: DIApozitiv, z. s.
IČ: 07608543
sídlo: Hrdlovská 649, 417 05 Osek
výše neinvestiční dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Centrum pro pomoc diabetikům
· žadatel č. 4: TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
IČ: 25453629
sídlo: Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Letní rekondice pro nevidomé a zrakově postižené
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 5: Klub rybolovné techniky Bílina z.s.
IČ: 26540631
sídlo: Důlní 85, 418 01 Bílina
výše dotace: 85 000 Kč
název projektu (akce): Centrum environmentální výchovy
· žadatel č. 6: TRAMMUSEUM z.s.
IČ: 06947638
sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
výše dotace: 196 560 Kč
název projektu (akce): Betonové pražce pro TRAMMUSEUM, z. s. Lovečkovice
· žadatel č. 7: AVZO TSČ ČR Střelci Teplice
IČ: 70200475
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sídlo: Dubská 2964, 415 01 Teplice
výše dotace: 198 109 Kč
název projektu (akce): Obnova sportovně střeleckého areálu Teplice
· žadatel č. 8: Větrné mlýny s.r.o.
IČ: 29279194
sídlo: Dominikánská 348/9, 602 00 Brno
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Činoherní Ústí
· žadatel č. 9: Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
IČ: 05054265
sídlo: náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov
výše dotace: 94 500 Kč
název projektu (akce): DSO - vzdělávací cyklus - V.
· žadatel č. 10: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 70 613 Kč
název projektu (akce): Podpůrná péče pro zdravotníky 2022
· žadatel č. 11: KŽC, s.r.o.
IČ: 27210481
sídlo: Meinlinova 336/1a, 190 16 Praha - Koloděje
výše neinvestiční dotace: 108 000 Kč
název projektu (akce): Oprava a očištění zárubní zdi na sklářské lokálce
· žadatel č. 12: Czech Architecture Week, s.r.o.
IČ: 27872688
sídlo: Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha - Nové Město
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Publikace Alfabet České moderní architektury
· žadatel č. 13: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 155 000 Kč
název projektu (akce): Oprava historického železničního vozu Clm II. etapa
· žadatel č. 14: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s.
IČ: 47606550
sídlo: Sokolská 486/33, 120 00 Praha - Nové Město
výše dotace: 47 000 Kč
název projektu (akce): Výstava "Cestou 1. československého armádního sboru"
· žadatel č. 15: Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
IČ: 75130165
sídlo: Nábřeží 599, 760 01 Zlín
výše dotace: 199 000 Kč
název projektu (akce): Partnerství krajské a místní samosprávy v r. 2022
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· žadatel č. 16: Ústecký dětský sbor, z.s.
IČ: 22846361
sídlo: Švestková 2828/7, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): X. benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2022
· žadatel č. 17: Mandavan, z.s.
IČ: 03732363
sídlo: Varnsdorf 334, 407 52 Varnsdorf
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Tour de Feminin 2022
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu.
2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 18: Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IČ: 41328523
sídlo: Krabčice 58, 411 87 Krabčice
výše investiční dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Domov se zvláštním režimem bez bariér
3. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 19: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 397 000 Kč
název projektu (akce): 150 let horské železnice Chomutov-Vejprty
· žadatel č. 20: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Historické cyklovlaky 10. ročník
4. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 21: Obec Raná
IČ: 00556416
sídlo: Raná 114, 439 24 Raná
výše dotace: 122 400 Kč
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název projektu (akce): 9. Slavnosti stepí 2022
D) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové LL. M , člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh Zastupitelstvu
Ústeckého kraje dle bodu C) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 066/37R/2022
14.3 Dotační program „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
1) Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dotační program "Podpora přípravy projektových
záměrů v Ústeckém kraji 2022" dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M. člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 067/37R/2022
14.4 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 1. Výzva Ústeckého kraje – ukončení smlouvy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 1. Výzva Ústeckého kraje“
formou Výpovědi smlouvy o poskytnutí investiční dotace s těmito příjemci:
1. Jiřím Suchanem - číslo smlouvy 16/SML2081
2. Viktorem Mikulou - číslo smlouvy 16/SML1067
3. Evou Ihnaťukovou - číslo smlouvy 16/SML1404
4. Janem Mansfeldem - číslo smlouvy 16/SML1074
5. Jaromírem Navrátilem - číslo smlouvy 16/SML1075
6. Milanem Doležalem - číslo smlouvy 16/SML1079
7. Marcelou Machkovou - číslo smlouvy 16/SML1640
8. Ivanem Surmou - číslo smlouvy 16/SML1081
9. Janou Nekolovou - číslo smlouvy 16/SML1084
10. Karlem Fröhlichem - číslo smlouvy 16/SML1085
11. Petrem Novákem - číslo smlouvy 16/SML1580
12. Martinem Fraňkem - číslo smlouvy 16/SML2128
13. Ivankou Magdičovou - číslo smlouvy 16/SML1671
14. Martinem Volným - číslo smlouvy 16/SML1464
15. Rostislavem Kalinou - číslo smlouvy 16/SML2596
16. Jiřím Procházkou - číslo smlouvy 16/SML2891
17. Jindřiškou Klementovou - číslo smlouvy 16/SML2915
18. Václavem Jandou - číslo smlouvy 16/SML4709
19. Karlem Pavlů - číslo smlouvy 16/SML4704
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace zabezpečit
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veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2022
Usnesení č. 068/37R/2022
14.5 Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje
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 uzavření dodatku k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 21/SML2667/SoPD/SPRP, kterým se stanoví změna termínu realizace projektu (dle
čl. II, odst. 3 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace) od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022 pro
projekt žadatele:
- České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, IČO: 68407700, název projektu:
Ověření připravenosti interaktivního vozidlového simulátoru pro přechod na výkonnější
virtuální a fyzickou reakci scénářů, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace Krajského
úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto
usnesení.
Termín: 15. 2. 2022.
Usnesení č. 069/37R/2022
14.6 Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informace k Fondu pro spravedlivou
transformaci dle přílohy č. 1 materiálu.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové LL.M, člence Rady Ústeckého kraje, předložit informace k Fondu pro
spravedlivou
transformaci dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Termín: 28. 02.
2022
Usnesení č. 070/37R/2022
14.7 Zajištění dopravy v rámci realizace projektu ÚK IKAP A2 - dodatek ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 k Rámcové dohodě s poskytovatelem Dopravní společnost Ústeckého
kraje, příspěvková organizace na poskytování služby „Doprava cílové skupiny“ v rámci
projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP
A2) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace Krajského
úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto
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usnesení.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 071/37R/2022
14.8 Příprava založení energetické agentury
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
přípravu založení energetické agentury Ústeckého kraje jako příspěvkové organizace

B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podnikání, inovací a transformace, připravit a předložit
Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje veškeré podklady potřebné pro založení energetické
agentury
Termín: 5. 9. 2022
Usnesení č. 072/37R/2022
15.1 Plán finančního toku Ústeckého kraje na rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
plán finančního toku Ústeckého kraje na rok 2022 podle příloh předloženého materiálu,
B) ukládá
Mgr. Tereze Benešové, pověřené vedením odboru kancelář ředitele,
Ing. Pavle Šimákové, vedoucí odboru ekonomického,
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí,
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového,
JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního,
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje,
Ing. Haně Bergmannové, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu,
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Janě Kuráňové, pověřené vedením odboru kultury a památkové péče,
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví,
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního,
Ing. Květoslavě Milerové, vedoucí odboru správních činností a krajský živnostenský úřad,
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory, podnikání, inovací a transformace
1. v případě zásadních změn v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2022 upravit v této souvislosti
finanční tok a o změně informovat neprodleně ekonomický odbor,
2. na základě požadavku ekonomického odboru zpracovat aktualizaci finančního toku ve
stanoveném časovém úseku v podrobném členění zdrojů a výdajů.
Termín: 31. 12. 2022
1
Usnesení č. 073/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
40

Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st. 504/3 o výměře 72 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek byl oddělen
ze st. 504/1 o výměře 7888 m2 dle geometrického plánu č. 927-64/2021 ze dne 4. 8. 2021)
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku st. 504/3
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj.
2
Usnesení č. 074/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00 IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p. č. 1053/89 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 1053/90 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(odděleny geometrickým plánem č. 533-136/2020 ze dne 30. 11. 2020 z pozemku p. č.
1053/32)
- pozemek: p. č. 1053/95 o výměře 327 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(oddělen geometrickým plánem č. 533-136/2020 ze dne 30. 11. 2020 z pozemku p. č.
1053/63)
- pozemek: p. č. 1053/97 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(oddělen geometrickým plánem č. 533-136/2020 ze dne 30. 11. 2020 z pozemku p. č.
1053/81)
obec Obrnice, k. ú. Obrnice, zapsaných na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 30.700,- Kč (dle ZP č.
6/658/2021 ze dne 30. 4. 2021) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
3
Usnesení č. 075/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
společnosti Milbros fund a.s., se sídlem: Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, IČO: 08593175,
a to:
- pozemek: st. 360 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 1773/1 o výměře 7370 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 520-221/2020 ze dne 18. 1. 2021)
obec Huntířov, k. ú. Huntířov u Děčína, zapsané na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 1.750 Kč (dle Znaleckého posudku č. 035/2021 ze dne 14. 8. 2021 plus ostatní
náklady ve výši 1.500 Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
4
Usnesení č. 076/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Správě
železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, a
to:
- pozemek: p.č. 1267/38 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(oddělen z p.č. 1267/1 o výměře 4173 m2 dle gemetrického plánu č. 5001-211795/2021 ze
dne 17. 8. 2021)
Obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 49.570,- Kč (dle ZP č.
5755-75/2021 ze dne 24. 11. 2021 a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, IČ: 00080837
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
42

Termín: 28. 2. 2022
5
Usnesení č. 077/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) ruší
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 143/30R/2021 ze dne 10.11.2021.
B) souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Keramická elektrická pec 1032 1998 1998 45 000,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Židle zvedací Calypso 1129 2002 2002 96 380,- 0,Výrobní číslo: SEE0249533
Pračka průmyslová 1164 2004 2004 119 000,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Žehlič průmyslový 1215 2007 2007 260 400,- 762,Výrobní číslo: nezjištěno
formou veřejné aukce kupujícímu s nejvyšší cenovou nabídkou, popřípadě formou
internetového prodeje a s vyřazením z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum
sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ:
00080195.
C) souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Drtič odpadu WAFE 1304 2002 2002 28 990,50 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Monitor Hyundai 200002048 2016 2016 4 542,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Monitor Hyundai 200002049 2016 2016 4 542,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC LYNX MS POWER 5010005605 2007 2007 36 990,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Televize HITACHI 5010006036 2004 2004 34 990,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Skříň 90300003229 2001 2001 33 769,50,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Vířivka celotělová CTV 90300003293 1993 1993 38 325,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ: 00080195.
6
Usnesení č. 078/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
43

A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424, a to:
- pozemek: p. č. 4492/3 o výměře 2574 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsané na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 -Střekov, IČ: 00829048.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
7
Usnesení č. 079/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
obci Horní Podluží, se sídlem: Žofín 2, 40757 Horní Podluží, IČO: 00524221, a to:
- pozemek: p. č. 2127/3 díl „a“ o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2127/3 o výměře 13135 m2 dle
geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 891-154/2021 ze dne 7. 7. 2021)
obec Horní Podluží, k. ú. Horní Podluží, zapsané na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité
věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
8
Usnesení č. 080/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha, IČO:
65993390, a to:
- pozemek: p. č. 643/4 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
44

(oddělen z pozemku p. č. 643/2 o výměře 251 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 633 131/2020 ze dne 3. 3. 2021)
obec Jílové, k. ú. Martiněves u Děčína, zapsané na LV č. 1353 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
9
Usnesení č. 081/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Keblice, se sídlem Keblice č.p. 68, 410 02 Keblice, IČ: 00526436, a to:
- pozemek: p.č. 662/13 o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 665/2 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 665/3 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Keblice, k.ú. Keblice, zapsaných na LV č. 566 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 082/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje České republice, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 2482/12 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 2482/1 o výměře 3380 m2 dle geometrického plánu č. 2822-116/2021
ze dne 13. 10. 2021),
- pozemek: p.č. 2482/13 o výměře 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
45

silnice (oddělen z p.č. 2482/4 o výměře 1117 m2 dle geometrického plánu č. 2822-116/2021
ze dne 13. 10. 2021),
- pozemek: p.č. 2482/14 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 2482/4 o výměře 1117 m2 dle geometrického plánu č. 2822-116/2021
ze dne 13. 10. 2021),
obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsaných na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 083/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 920/13 o výměře 1694 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
163/2021 a doložky dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 920/13 o výměře 1694 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 084/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
46

Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1355/3 o výměře 673 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/4 o výměře 4239 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/9 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/24 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/25 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Polepy, k.ú. Polepy, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 4442/2021 a doložky dle přílohy č. 2.4 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1355/3 o výměře 673 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/4 o výměře 4239 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/9 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/24 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/25 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Polepy, k.ú. Polepy, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 085/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
47

A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od ČR – Správy železnic, státní organizace, se sídlem: 11000 Praha 1, Nové
Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, a to:
- pozemek: p.č. 334/1 o výměře 1293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 334/2 o výměře 988 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 334/3 o výměře 186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 334/7 o výměře 399 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 334/8 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 334/9 o výměře 234 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
a to včetně jejich součástí a příslušenství, tj. zejména včetně kamenné mostní stavby propustku
obec Pesvice, k. ú. Pesvice, zapsaných na LV č. 11 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro ČR – Správu železnic, státní organizaci
- pozemek: p.č. 5863/11 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaný na LV č. 1396 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro ČR – Správu železnic, státní organizaci a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3-Střekov, Ústí
nad Labem, IČO: 00829048.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
14
Usnesení č. 086/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
statutárního města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín I, IČO: 00261238,
a to:
- pozemek: p.č. 818/37 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro statutární město Děčín a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3-Střekov, Ústí nad Labem, IČO: 00829048.
48

B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
15
Usnesení č. 087/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Hrob, IČ: 00266337, se sídlem U Radnice 234, Hrob, PSČ 417 04, a to:
- pozemek: p.č. 540/8 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z pozemku p.č. 540/6 o výměře 399 m2 dle geometrického plánu č.
152, 296-7225/2021 ze dne 4. 11. 2021),
obec Hrob, k.ú. Verneřice u Hrobu, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 5.200,--Kč (100,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
16
Usnesení č. 088/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Růžová, IČ: 00556017, se sídlem Růžová 30, PSČ 405 02, a to:
- pozemek: p.č. 2399/11 o výměře 76 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Růžová, k.ú. Růžová, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 4.560,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva)
a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
17
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Usnesení č. 089/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Osek, IČ: 00266558, se sídlem Zahradní 246, Osek, PSČ 417 05, a to:
- pozemek: p.č. 58/4 o výměře 247 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku p.č. 58/1 o výměře 671 m2 dle geometrického plánu č. 297-157/2021 ze
dne 3. 12. 2021),
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 14.820,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 090/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
************************, a to:
- pozemek: p.č. 6/4 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (bude oddělen z pozemku p.č. 6/1 o výměře 311 m2 geometrickým plánem č.
759-61/2020 ze dne 2. 6. 2020),
- pozemek: p.č. 962 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (bude oddělen z pozemku st.p.č. 184 o výměře 145 m2 geometrickým plánem č.
759-61/2020 ze dne 2. 6. 2020),
- pozemek: p.č. 921/7 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (bude oddělen z pozemku p.č. 921/5 o výměře 262 m2 geometrickým plánem č.
759-61/2020 ze dne 2. 6. 2020),
obec Janov, k.ú. Janov u Hřenska, zapsaných na LV č. 58 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 24.840,--Kč (360,--Kč/m2 dle ZP č.
5658-148/21 ze dne 9. 11. 2021, viz důvodová) a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
50
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Usnesení č. 091/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Kamýk, se sídlem: č. p. 69, 41201 Kamýk, IČO: 00831999, a to:
- pozemek: p.č. 240/2 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 240 o výměře 270 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 365-265/2021 ze dne 25.10.2021)
obec Kamýk, k. ú. Kamýk u Litoměřic, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Kamýk za kupní cenu 800,00 Kč (100,00
Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 092/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
společnosti MS Kamýk Hrádek s.r.o., se sídlem: č. p. 40, 41201 Kamýk, IČO: 286762750, a
to:
- pozemek: p.č. 287/10 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 287/8 o výměře 3447 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 144-265/2021 ze dne 25.10.2021 a je
zatížen předkupním právem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Libochovany, k. ú. Řepnice, zapsané na LV č. 348 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro společnost MS Kamýk Hrádek s.r.o. za kupní
cenu 4.900,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
21
Usnesení č. 093/37R/2022
51

16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***********************************************, a to:
- pozemek: p.č. 5037/1 o výměře 275 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (a je zatížen
předkupním právem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 1469 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************
- pozemek: p.č. 154/3 o výměře 132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 154/1 o výměře 1043 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 551-265/2021 ze dne 24.10.2021 a je zatížen předkupním právem
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaný na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************
- pozemek: p.č. 316/10 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 316/8 o výměře 640 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 365-265/2021 ze dne 25.10.2021)
- pozemek: p.č. 401/2 o výměře 280 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 401 o výměře 2306 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 365-265/2021 ze dne 25.10.2021 a je zatížen předkupním a
zástavním právem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 386 o výměře 1521 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 387/1 o výměře 2680 m2, p. č. 388 o výměře 660 m2,
p. č. 389 o výměře 6236 m2, p. č. 390 o výměře 522 m2 , p. č. 391 o výměře 414 m2, p. č.
392 o výměře 5693 m2, p. č. 398/5 o výměře 505 m2 a p. č. 398/11 o výměře 7876 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 365-265/2021 ze dne 25.10.2021)
obec Kamýk, k. ú. Kamýk u Litoměřic, zapsané na LV č. 430 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************
- pozemek: p.č. 81/2 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 81/3 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 81 o výměře 26666 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemků č. 144-265/2021 ze dne 25.10.2021)
- pozemek: p.č. 88/2 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 88 o výměře 3075 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemků č. 144-265/2021 ze dne 25.10.2021)
- pozemek: p.č. 95/2 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 95 o výměře 9082 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemků č. 144-265/2021 ze dne 25.10.2021)
- pozemek: p.č. 126/2 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 126 o výměře 9495 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemků č. 144-265/2021 ze dne 25.10.2021)
- pozemek: p.č. 150/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 150/1 o výměře 5503 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemků č. 144-265/2021 ze dne 25.10.2021)
- pozemek: p.č. 287/11 o výměře 175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 287/9 o výměře 21185 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemků č. 144-265/2021 ze dne 25.10.2021 a je
zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
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- pozemek: p.č. 89/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 121/6 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 193/2 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 284/4 o výměře 605 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 89 o výměře 3381 m2, p. č. 91 o výměře
2625 m2, p. č. 121/1 o výměře 5700 m, p. č. 122 o výměře 3776 m2, p. č. 153/1 o výměře 557
m2, p. č. 193 o výměře 12301 m2, p. č. 198 o výměře 701 m2 a p. č. 284/1 o výměře 21924
m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemků č. 144-265/2021 ze dne
25.10.2021 a pozemek p.č. 153/1 a p.č. 121/1 jsou zatíženy předkupním právem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Libochovany, k. ú. Řepnice, zapsané na LV č. 332 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro **************** za kupní cenu 348.900,00 Kč
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
22
Usnesení č. 094/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru pronájmu nemovité věci ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
nebytový prostor o výměře max. 0,5 m2 ve vstupní hale budovy č.p. 3118 (budova „A“
Krajského úřadu Ústeckého kraje), která je součástí pozemku p.č. 2431/6, obec Ústí nad
Labem, k.ú. Ústí nad Labem zapsaného na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 095/37R/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
pronájmu
nemovitých
věcí
ve
vlastnictví
*******************************************************************, a to:
- pozemek: část st.p.č. 72 o výměře 11 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště,
- pozemek: část p.č. 863/1 o výměře 67 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p.č. 864/2 o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Měcholupy, k. ú. Velká Černoc, zapsaných na LV č. 184 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro potřeby realizace stavby „II/221 - Reko
mostního objektu 221-003 Velká Černoc“ na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s
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platností ode dne uzavření smlouvy, za cenu 22,- Kč/m2/rok – tj. celkově za 2.442,- Kč/rok –
podíl ½ (cena dle Výměru MF ČR č. 01/2021).
24
Usnesení č. 096/37R/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 nemovitých věcí od města Hoštka, se sídlem: nám. Svobody 2, 41172
Hoštka, IČO: 00263648, a to:
- pozemek: část p. č. 2613 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 1734/27 o výměře 80 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p. č. 1734/40 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p. č. 1703 o výměře 62 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p. č. 1705 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p. č. 1734/36 o výměře 29 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p. č. 1734/35 o výměře 24 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p. č. 1709/2 o výměře 37 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p. č. 1734/30 o výměře 45 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p. č. 2620/16 o výměře 1966 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 2620/10 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 2620/9 o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 2620/47 o výměře 480 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: část p. č. 2620/48 o výměře 792 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: část p. č. 2620/46 o výměře 248 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p. č. 2620/44 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p. č. 2620/43 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p. č. 335/12 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 335/16 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 335/1 o výměře 158 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 335/10 o výměře 241 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 335/11 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 335/25 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 335/17 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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- pozemek: část p. č. 2676/6 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2676/5 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 2738 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 498/2 o výměře 15 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek: část p. č. 493/2 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 474/7 o výměře 2 m2, druh pozemku: orná půda
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Hoštka
- pozemek: p. č. 376/19 o výměře 310 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/2 o výměře 330 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/15 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/1 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 376/16 o výměře 186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/17 o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/23 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/20 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/21 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/22 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 376/18 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/4 o výměře 369 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/13 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 376/14 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Hoštka, k. ú. Kochovice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Hoštka, na dobu určitou do 31. 12. 2030, a to ode
dne protokolárního předání předmětu výpůjčky, pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/261
Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - HO Ústí nad Labem“.
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Usnesení č. 097/37R/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
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předpisů, o výpůjčce nemovité věci od státního podniku Česká pošta, s. p., se sídlem: Praha 1,
Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČO: 47114983, a to:
- pozemek: část p. č. 858/21 o výměře 5 m2, druh pozemku: zahrada
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 200 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro státní podnik Česká pošta s. p., na dobu
max. 12 měsíců s tím, že jako nejzazší den skončení výpůjčky je stanoven den 31. 12. 2030
(bez ohledu na případnou délku trvání výpůjčky), a to ode dne protokolárního předání a
převzetí předmětu výpůjčky, pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/261 Mělník – Štětí – Polepy
– Libochovany - HO Ústí nad Labem“.
26
Usnesení č. 098/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Projektor Direct
Plus DP-20 Z11005400 1994 - 53.418,90 0,Výrobní číslo: 0331270
Videoprojektor
LCD XV 370P Z11007600 1996 - 80.511,- 0,Výrobní číslo: 606332943
Video Aiwa
DK 910 MK II 5930197 1993 1993 20.600,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, se sídlem Na Průhoně 4800, 430 03
Chomutov, IČ: 41324641.
27
Usnesení č. 099/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Projektor BenQ 6240 TK5002 2005 2005 31.535,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, se sídlem Školní 50, 430 01 Chomutov, IČ: 47796006.
28
Usnesení č. 100/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Čistící přístroj
Rainbow SE 4022001030 1995 1995 53.900,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Sedací souprava
AMBRA – šedá eko 6028010545 2015 2015 21.000,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, se sídlem Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
75149541.
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Usnesení č. 101/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Sekačka RIDER P/275 2007 2007 39.750,- 0,Výrobní číslo: 101892
z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec,
příspěvková organizace, se sídlem Pražská 808, 438 01 Žatec, IČ: 62247859
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Usnesení č. 102/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Počítač Office Pro 3000 36091 2005 2005 30.405,- 0,Výrobní číslo: neuvedeno
Počítač HAL3000+software 36084 2005 2005 29.377,53 0,Výrobní číslo: neuvedeno
Kopírka Canon iRAC 2020L 36838 2011 2011 39.990,- 0,Výrobní číslo: neuvedeno
z vlastnictví příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková
organizace, se sídlem Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice, IČ: 00083241.
31
Usnesení č. 103/37R/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
57

předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
PC Comfor Office midi i79, H61 61911009 2011 2011 23.820,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC Comfor Office 103Z97W81P 61914011 2014 2014 24.958,90 0,Výrobní číslo: neuvedeno
PC Comfor Office i75 61910010 2010 2010 21.553,90 0,Výrobní číslo: neuvedeno
PC Comfor Office i79 61911023 2011 2011 23.821,- 0,Výrobní číslo: neuvedeno
Mobilní telefon
Samsung Galaxy S7 1916032 2016 2016 22.246,- 0,Výrobní číslo: neuvedeno
Mobilní telefon
Samsung Galaxy S8 1917012 2017 2017 21.655,40 0,Výrobní číslo: neuvedeno
Mobilní telefon
Samsung Galaxy S10 1919003 2016 2016 23.285,20 0,Výrobní číslo: neuvedeno
z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ:00080837 .
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Usnesení č. 104/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Notebook ASUS,
F5RL, Win XP 07155 2007 2007 22.311,40 0,Výrobní číslo: 7BN0AS317157
Kopírka SHARP,
Model AR 5618 N 1200048 2012 2012 30.982,- 0,Výrobní číslo: 23021960
z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková
organizace, se sídlem Křemýž 47, 415 01 Ohníč, IČ: 61515876.
33
Usnesení č. 105/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Pračka Elektrolux DUZSH0004PYC 2002 2002 119.700,- 0,Výrobní číslo: 9867710100
Sušič Primus DUZSH0003Z98 2002 2002 347.865,- 0,58

Výrobní číslo: R0009016845
Počítač sestava DUZSH0003K95 2003 2003 24.366,- 0,Výrobní číslo: ML5410CAZO
Notebook MSI NB
Silver SU 3500 DUZSH0004361 2010 2010 22.085,- 0,Výrobní číslo: MS-1691
Mycí stroj Silanos
A670F PD/PB 1958 2015 2015 38.720,- 0,Výrobní číslo: nečitelné
Mycí stroj Silanos A 30PD DUZSH0002XPR 2010 2010 30.690,- 0,Výrobní číslo: nečitelné
Clona kompl. Trion S 8140 DUZSH0004QLY 2000 2000 76.576,- 0,Výrobní číslo: neuvedeno
Markýza vítr, déšť,
slunce-držák ke cloně
kompl. TRION 20202023 2002 2002 39.986,- 0,Výrobní číslo: neuvedeno
z vlastnictví příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvková organizace, Na Výšině 494, 417 01 Dubí, IČ: 63787849.
34
Usnesení č. 106/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Počítač Office Pro 7000 midi 800997 2008 2008 27.742,- 0,Výrobní číslo: DA354997/0408
z vlastnictví příspěvkové organizace Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích,
příspěvková organizace, se sídlem Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, IČ: 00361224.
35
Usnesení č. 107/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Notebook DELL Latitude D620 DAR110052 2012 nezjištěno 29.172,15 0,Výrobní číslo: 4D0Z13J
z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká
Kamenice, Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 00412058
36
Usnesení č. 108/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
59

Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Notebook ACER P-2378 2011 2011 25.000,- 0,Výrobní číslo: PEW76
Notebook HP 7482 2007 2007 27.108,20 0,Výrobní číslo: NX7400
Dataprojektor HP vp6311 P-7174 2005 2005 26.583,50 0,Výrobní číslo: 050522-11
Zařízení pro internet P-1731 2003 2003 20.349,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zařízení pro internet P-1732 2003 2003 20.349,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava
Šmejkala, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44555512.
37
Usnesení č. 109/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
VISION geometrie 2790Z 1997 1997 420900,- 0,Výrobní číslo: 4D0Z13J
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Ruská 147, 405 02 Děčín
IV, IČ: 00556807
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Usnesení č. 110/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Notebook Fujitsu Siemens 3772 2006 2006 26.999,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední
odborná škola, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČ: 18383874
39
Usnesení č. 111/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
60

Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Pulsní oxymetr RAD-5 s alarmem DM06806 2016 2016 22.869,- 0,Výrobní číslo: N70464
Oxylátor EM-100 DM04360 2008 2008 29.975,- 0,Výrobní číslo: 108AF3301
Pulsní oxymetr BCI3402 Mini co DM04042 2004 2004 27.121,50 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Rám páteřní SCOOP Ferno 65 IM00010 1991 1991 20.550,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Lineární dávkovač Pilot A2 DM02592 2005 2005 26.451,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook Lenovo YOGA 2 Pro DM05804 2014 2014 36.862,66 0,Výrobní číslo: SYB05313588
Notebook Lenovo YOGA 2 Pro DM05806 2014 2014 36.862,67 0,Výrobní číslo: SYB05311215
Notebook Asus TP301UA DM06921 2016 2016 31.589,80 0,Výrobní číslo: G2N0CX0BF24107B
Monitor HP 4 hp DM01381 2012 2012 25.485,80 0,Výrobní číslo: CNB40501ZR
Analyzátor AKU – MOTOROLA DM00821 2007 2007 39.485,39 0,Výrobní číslo: nezjištěno
OXYLOG 2000 SRWF-0002 2005 2005 242.647,- 0,Výrobní číslo: SRWF-0002
z vlastnictví příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.
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Usnesení č. 112/37R/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 fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Terminál - výdej stravy VIS-Cygnus NIM0001 2012 2012 67.788,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Terminál-výdej stravy VIS-Cygnus NIM0002 2012 2012 67.788,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Vitrína pultová prosklená 2016/02356 2016 2016 101.530,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Vitrína chlazená CUBE HIM0226 2015 2015 46.993,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, Zátiší 177, 435 42
Litvínov - Janov, IČ: 49872541
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Usnesení č. 113/37R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Vana GK 01 240 2001 2001 180.005,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, Okružní 104,
435 13 Meziboří, IČ: 49872516
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Usnesení č. 114/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
OA – Škoda Fabia 12/6-77 2008 2008 331.500,- 0,Výrobní číslo:TMBGH25J083159664
SPZ: 5U4 4175, počet ujetých km: 263 072, objem motoru 1.198 cm3
Autofolie 22/5-3763 2009 2009 6.961,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
OA – Škoda Octavia 12/6-82 2009 2009 523.915,- 0,Výrobní číslo:TMBCE61Z798006942
SPZ: 5U4 5748, počet ujetých km: 304 841, objem motoru 1.968 cm3
HF sada Nokia 22/5-3643 2009 2009 10.533,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Loketní opěrka 22/5-5725 2012 2012 17.840,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Držák HF sady 22/5-6318 2014 2014 4.379,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
OA – Škoda Superb. 12/6-122 2015 2015 999.995,99 442.398,99
Výrobní číslo:TMBCE9NP4G7023436
SPZ: 8U7 4587, počet ujetých km: 152 319, objem motoru 1.984 cm3
Ofuky plexy sup 017084 2016 2016 1.225,72. 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zástěrky přední a zadní 017025 2016 2016 744,88 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zámek zpátečky Construct 22/5-7459 2016 2016. 9.519,55 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02. Ústí nad dlabem, IČ:
70892156
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B) souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
OA – Škoda Fabia 12/6-77 2008 2008 331.500,- 0,Výrobní číslo:TMBGH25J083159664
SPZ: 5U4 4175, počet ujetých km: 263 072, objem motoru 1.198 cm3
Autofolie 22/5-3763 2009 2009 6.961,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
OA – Škoda Octavia 12/6-82 2009 2009 523.915,- 0,Výrobní číslo:TMBCE61Z798006942
SPZ: 5U4 5748, počet ujetých km: 304 841, objem motoru 1.968 cm3
HF sada Nokia 22/5-3643 2009 2009 10.533,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Loketní opěrka 22/5-5725 2012 2012 17.840,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Držák HF sady 22/5-6318 2014 2014 4.379,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
OA – Škoda Superb. 12/6-122 2015 2015 999.995,99 442.398,99
Výrobní číslo:TMBCE9NP4G7023436
SPZ: 8U7 4587, počet ujetých km: 152 319, objem motoru 1.984 cm3
Ofuky plexy sup 017084 2016 2016 1.225,72. 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zástěrky přední a zadní 017025 2016 2016 744,88 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zámek zpátečky Construct 22/5-7459 2016 2016. 9.519,55 0,Výrobní číslo: nezjištěno
za kupní cenu dle odborného znaleckého posudku ve výši 368.400,- Kč včetně DPH,
autorizovanému autobazaru Auto ÚL, Havířská 373/25, 400 01. Ústí nad Labem.
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Usnesení č. 115/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3024/2021/LT) dle přílohy č. 15.1
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a městem Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, PSČ 411 18, Budyně
nad Ohří, IČ 00263427 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
pozemek p.č. 825 v k.ú. Břežany nad Ohří, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, vše zapsané na LV č. 314 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice. Stavbou bude dotčena silnice č. III/24613
a pozemek p.č. 827 v k.ú. Břežany nad Ohří, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, vše zapsané na LV č. 314 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice. Stavbou bude dotčena silnice č. II/246 pro účely realizace stavby
"Břežany nad Ohří - výstavba BUS zastávek a chodníků".
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
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jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 116/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3026/2021/LT)
dle přílohy č. 15.2 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace a městem Štětí, Mírové náměstí 163, PSČ 411 08,
Štětí, IČ 00264466 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
pozemek p.č. 302/10 v k.ú. Hněvice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
vše zapsané na LV č. 275 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice. Stavbou bude dotčena silnice č. III/24050
a pozemek p.č. 123/11 v k.ú. Hněvice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
vše zapsané na LV č. 275 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice. Stavbou bude dotčena silnice č. III/26119a pro účely realizace stavby "Štětí - reko
chodníku a BUS zastávky - Štětí-Hněvice, předmostí".
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 117/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2053/2021/CV) k pozemku p.č. 532,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,obec Pernštejn, k.ú.
Pernštejn, okres Chomutov, zapsanému na LV č. 852 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22310 a pozemku p.č. 923, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,obec Pernštejn, k.ú.
Černýš, zapsanému na LV č. 792 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1988 nacházející se na služebném pozemku ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405
02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost zavázaného strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 888-070/2021 ze dne 10.10.2020 a geometrického plánu č.
737-069/2021 ze dne 14.10.2021.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5.493,40 Kč včetně DPH na
základě výpočtu v protokolu ze dne 6.10.2021.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 118/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením dohody o zrušení věcného břemene zřízeného dle Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IX/2003/2018/CV ze dne 10.12.2018, s právními účinky zápisu do katastru
nemovitostí pod č.j. V-955/2019-503 ke dni 11.2.2019, kdy bylo ve prospěch pozemků p.č.
667/8, p.č. 3074/1 a p.č. 775/1, vše v k.ú. Spořice zřízeno věcné břemeno - právo zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav zařízení "plynovodní přípojka", na dobu neurčitou.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání dohody o zrušení věcného břemene, jejímž
předmětem je zrušení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 119/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3080/2021/LT) k pozemku p.č.
2071/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,obec Úštěk,
k.ú. Tetčiněves, okres Litoměřice, zapsanému na LV č. 378 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2609 a pozemku p.č. 1938/1, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,obec Úštěk, k.ú.
Tetčiněves, zapsanému na LV č. 378 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2609 nacházející se na služebném pozemku ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405
02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost zavázaného strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 242-1475/2021 ze dne 17.11.2021.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 24.079,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu
v protokolu ze dne 28.5.2013.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 120/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6078/2021/UL) k pozemku p.č. 60/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: 0,obec
Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny, zapsanému na LV č. 3194 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25316 nacházející se na služebném
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pozemku ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to
v rozsahu dle geometrického plánu č. 547-23737/2021 ze dne 16.8.2021.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 20.328,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu
v protokolu roku 2013.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 121/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2055/2021/CV) k pozemku p.č.
569/4, p.č. 680/95 a p.č. 745, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0,obec Louka u Litvínova, k.ú. Louka u Litvínova, zapsanému na LV č. 280 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2564
nacházející se na služebném pozemku ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného
břemene bude povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 618-005/2021 ze dne
6.9.2021.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 164.136,50 Kč včetně DPH na
základě výpočtu v protokolu ze dne 2.8.2018.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 122/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2057/2021/CV) k pozemku p.č. 1538,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná značka
geodetického bodu, obec Lom, k.ú. Lom u Mostu, zapsanému na LV č. 671 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/256 nacházející se na
služebném
pozemku
ve
prospěch
oprávněného:
***********************,
***********************************************************. Obsahem věcného
břemene bude povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2219-18286/2018 ze
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dne 4.2.2019.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5.602,50 Kč včetně DPH na
základě výpočtu
v protokolu ze dne 4.6.2018.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 123/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s návrhem Ředitelství silnic a dálnic ČR na budoucí darování (převod) nemovitých věcí z
vlastnictví Ústeckého kraje ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci
546/56, IČO: 65993390, a to úseku silnice II/613 a pozemků pod tímto úsekem silnice dle
situace v příloze č. 1.1 předloženého materiálu.
B) nesouhlasí
s návrhem Ředitelství silnic a dálnic ČR na budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí
Ústeckým krajem z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na
Pankráci 546/56, IČO: 65993390, a to úseku silnice I/30 a pozemků pod tímto úsekem silnice
dle situace v příloze č. 1.2 předloženého materiálu.
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Usnesení č. 124/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
seznam udělených souhlasů se zřizováním věcných břemen - služebností za 2. pol. r. 2021 dle
přílohy č. 6.1 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 125/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi Ústeckým krajem a statutárním
městem Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín I, IČO: 00261238, dle přílohy
č. 8.8. tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 126/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
nabídku pronájmu nebytových prostor od společnosti REKUL s.r.o., se sídlem: Velká
Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 09418351 ze dne 25. 11. 2021, a to:
- kancelářské prostory v 2.NP v budově č.p. 3122 na pozemku p.č. 2431/5 včetně parkovacích
stání v podzemním podlaží budovy,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, jednat o podmínkách prodeje
nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje, ve kterých se nachází kancelářské prostory
uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2022
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Usnesení č. 127/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 144/30R/2021 ze dne 10.11.2021, a to tak, že se ruší text:
s fyzickou likvidací a následným vyřazením
a nahrazuje se textem:
s prodejem
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Usnesení č. 128/37R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 111/31R/2021 ze dne 24.11. 2021, a to tak, že se ruší text:
na dobu neurčitou s platností od 1.1.2021.
a nahrazuje se textem:
na dobu neurčitou s platností od 1.4.2022.
Usnesení č. 129/37R/2022
17.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - I/2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Investiční záměry na akce:
1) Gymnázium Děčín - Výměna oken ve výši 11.651 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu.
2) Gymnázium, Teplice – oprava střechy budovy C ve výši 7 852 tis. Kč bez DPH dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu.
3) Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken a reko obvod.
pláště (vč. zateplení) všech pavilonů ve výši 36 548 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu.
4) ZZS ÚK - Přístavba objektu výjezdové základny Rumburk ve výši 14 926 tis. Kč bez DPH
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dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.
B) doporučuje
ZÚK schválit investiční záměry na akce:
1) Revitalizace areálu Speciální základní a Speciální mateřské školy, Teplice Trnovanská
1331 ve výši 112.525 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.
2) Cyklostezka Ohře ve výši 215 mil. Kč bez DPH dle přílohy č. 6 tohoto materiálu.
C) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegrovi předložit do ZÚK ke schválení investiční záměry na akce:
1) Revitalizace areálu Speciální základní a Speciální mateřské školy, Teplice Trnovanská
1331
2) Cyklostezka Ohře
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 130/37R/2022
17.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice – Revitalizace Domova
důchodců Dubí“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice – Revitalizace Domova
důchodců Dubí“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm.
b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
- termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
- základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
- profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“
- technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
stavebních prací 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením zadávacího
řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na novostavbu, rekonstrukci nebo
opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek.
Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 30 mil.
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Kč bez DPH. Minimálně jedna z předložených zakázek musí být na novostavbu, rekonstrukci
nebo opravu objektu občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství,
administrativu, zdravotnictví nebo kulturu.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny.);
- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
členů realizačního týmu, a to:
• pozice stavbyvedoucího (vedoucí realizačního týmu – osoba odpovědná) – autorizovaného
technika nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní
stavby (rozsah IP00, TP00, SP00), s minimální praxí v oboru 5 let
• pozice zástupce stavbyvedoucího (člen realizačního týmu – osoba odpovědná) autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v
oboru pozemní stavby (rozsah IP00, TP00, SP00), s minimální praxí v oboru 5 let
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli.
(Je třeba vždy u všech členů týmu výslovně uvést, že jde o osoby odpovědné za vedení
realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího
řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance
této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 zákona; tyto
osoby budou současně uvedeny i v textu smlouvy).
Jedna osoba nemůže plnit v týmu více než jednu roli.
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 158 odst. 1 a
ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů) odpovědných za realizaci příslušných stavebních prací, a to doložením:
stavbyvedoucí:
• osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo
hostující) v oboru pozemní stavby (rozsah IP00, TP00, SP00), vydaných ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
• profesního životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe (minimálně 5 let v oboru),
- seznam min. 3 realizovaných zakázek, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce nebo
oprava pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, finančního rozsahu, doby poskytnutí a
pozice, kterou zastával.
zástupce stavbyvedoucího:
• osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo
hostující) v oboru pozemní stavby (rozsah IP00, TP00, SP00), vydaných ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
• profesního životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe (minimálně 5 let v oboru)
- seznam min. 3 realizovaných zakázek, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce nebo
oprava pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, finančního rozsahu, doby poskytnutí a
pozice, kterou zastával.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona,
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
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122 odst. 3 zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 650 000 Kč (slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých).
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 1500052022, specifický symbol: IČO účastníka, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V
opačném případě bude peněžní jistoty vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení
§ 41 odst. 6 zákona.
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 28. 2. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení,
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 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
Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
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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. 131/37R/2022
17.3 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední škola
stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (truhlář)“ zadávané
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o zrušení obou dvou částí veřejné zakázky,
jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.
B) ukládá
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit další nezbytné úkony této
veřejné zakázky související se zrušením obou dvou částí zadávacího řízení.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 132/37R/2022
17.5 Změna smlouvy č. 17/SML2400/SOD/INV ze dne 22. 6. 2017 na plnění veřejné
zakázky na služby „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a
dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Nabídku na provedení prací od ARTECH spol. s r.o. z 13. 12. 2021 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě č. 17/SML2400/SOD/INV
ze dne 22. 6. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku na služby s názvem „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD
dodavatele ARTECH spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, doručovací adresa: Žižkova
152, 436 01 Litvínov, IČO: 250 24 671, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a
příkazní smlouva a dodatek č. 1 k původní smlouvě, o uzavření dodatku č. 2 k původní
Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě č. 17/SML2400/SOD/INV ze dne 22. 6. 2017 za níže
uvedených podmínek:
Původní cena dle SoD bez DPH: 2 855 800,00 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH: 3 445 018,00 KČ
Hodnota dodatku č. 1:
Dodatečné služby bez DPH: 243 000,00 Kč
Dodatečné služby včetně DPH: 294 030,00 Kč
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Konečná cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 3 098 800,00 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH: 3 739 048,00 Kč
Dodatek č. 2
Dle § 222 odst. 6 zákona:
Dodatečné služby bez DPH: 305.000,00 Kč
Dodatečné služby vč. DPH 369.050,00 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 3 403 800,00 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH: 4 108 098,00 Kč
2. o doplnění termínu plnění na základě dodatečných služeb dle § 222 odst. 6 zákona. Nejde o
nepovolenou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona. Dodatečné služby vyvolaly
nutnost stanovení dalšího dílčího termínu plnění přidané činnosti v délce 2 týdnů od nabytí
účinnosti smlouvy.
C) ukládá
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 2 k původní Smlouvě
o dílo a příkazní smlouvě k podpisu.
Termín: 28. 2. 2022
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní
Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě.
Termín: 15. 3. 2022
Usnesení č. 133/37R/2022
18.1 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 –
výzva pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
schválit Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji na období let 2022 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast zemědělství a rozvoje
venkova
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 28. 2. 2022
2. zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2022
Usnesení č. 134/37R/2022
18.2 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2022 až 2025 – výzva pro rok 2022
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
schválit Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu podpory rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast zemědělství a rozvoje
venkova
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 28. 2. 2022
2. zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2022
Usnesení č. 135/37R/2022
18.3 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2014 až 2020 – neposkytnutí schválených dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o neuzavření smlouvy a neposkytnutí schválené dotace žadateli dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
B) rozhoduje
1. o vypovězení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML1688/SoPD/ZPZ ve výši
19 010 Kč dle přílohy č. 3 tohoto materiálu příjemci dotace - ZO ČSOP 39/02 Klíny, Klíny
19, 436 01 Litvínov, na projekt „Technická samostatnost na Krušnohorských
managementech“, z důvodu nerealizování projektu ze strany žadatele.
2. o vypovězení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML1689/SoPD/ZPZ ve výši
19 010 Kč dle přílohy č. 5 tohoto materiálu příjemci dotace – Petr Klouček, Klíny 19, 436 01
Litvínov, na projekt „Zajištění techniky pro výrobu senáže na horské Ekofarmě Klíny“, z
důvodu nerealizování projektu ze strany žadatele.
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů rozhodnout o vypovězení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č.
21/SML1727/SoPD/ZPZ ve výši 257 160 Kč příjemci dotace – Antonín Štěpanovský,
Radešín 135, 411 19 Martiněves na projekt „Nákup stroje na zpracování půdy a
postřikovače“, dle přílohy č. 7 tohoto materiálu, z důvodu nerealizování projektu ze strany
žadatele.
D) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova
1. informovat pana Marcela Medunu, Hlavní 65,417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, o přijetí
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usnesení dle bodu A).
Termín: 16. 2. 2022
2. v návaznosti na bod B) tohoto materiálu zajistit doručení výpovědi smlouvy ZO ČSOP
39/02 Klíny, Klíny 19, 436 01 Litvínov a žadateli Petr Klouček, Klíny 19, 436 01 Litvínov
Termín: 16. 2. 2022
3. předložit návrh dle bodu C) tohoto materiálu k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 136/37R/2022
18.4 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 neposkytnutí schválených dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o neuzavření smlouvy a neposkytnutí schválené dotace dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova informovat pana Michala Kruťu, Na Výsluní 358/11, 418 01
Bílina, o přijetí usnesení dle bodu A).
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 137/37R/2022
19.1 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zodolnění
výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje – garážová vrata“ zadávané formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. podle ustanovení § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o vyloučení vybraného dodavatele Agrotree
s.r.o., Samota 1254, 33441 Dobřany – Dobřany, IČO: 07095856, když nesplnil povinnost
podle § 124 odst. 1 zákona
2. podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. b) zákona o zrušení zadávacího řízení, když zanikne
účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení
B) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, ve spolupráci s odborem investičním,
zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné zakázky související se zrušením zadávacího
řízení.
Termín: 15. 3. 2022
Usnesení č. 138/37R/2022
19.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zodolnění
výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje – garážová vrata II.“ formou otevřeného
řízení v nadlimitním režimu
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zodolnění
výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje - garážová vrata II.“ formou otevřeného řízení v
nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 60 %
termín realizace v týdnech od předání a převzetí místa plnění - váha 10 %
délka poskytované záruky v měsících (min. 24 měsíců, max. 120 měsíců) - váha 30 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, bude o pořadí účastníků na 1. - 2.
místě rozhodovat nejdelší poskytovaná záruka v měsících.
V případě, že dojde ke shodě i v délce poskytované záruky v měsících, rozhodne o pořadí
účastníků na 1. – 2. místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5
pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
min. 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a
to na dodávky garážových vrat, vč. jejich instalace v hodnotě, každé, min. 500 000,00 Kč bez
DPH
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné doklady k
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona.
5. o nepožadování jistoty dle § 41 zákona
B) jmenuje
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členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) 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.
D) pověřuje
Ing. Pavla Hajšmana, vedoucího odboru RR, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání hodnotící komise.
E) ukládá
1. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, podepsat Zadávací dokumentaci uvedenou
v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 2. 2022
2. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, předložit výsledek
vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli,
jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 5. 2022
Usnesení č. 139/37R/2022
19.3 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů navrhnout:
a) odvolání Davida Palána z funkce člena představenstva Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO
60279524
b) zvolení Marka Hartycha a Jiřího Škody zástupcem Ústeckého kraje v představenstvu
Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, IČO 60279524;
c) zvolení Evy Outlé zástupcem Ústeckého kraje v dozorčí radě Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO 60279524.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého
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kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 140/37R/2022
19.4 Rozdělení dotací - dotační program Obchůdek 2021+
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu;
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle ust. § 36 c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu;
2. rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu Obchůdek 2021+
(dále jen „Program“) příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru
uvedeného v příloze č. 2 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.085/10Z/2021 ze dne 1.
11. 2021, za podmínky předložení závěrečné zprávy, vyúčtování dotace a publicity projektu
dle Programu před uzavřením smlouvy;
3. rozhodnout o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 2
tohoto usnesení z důvodu vyčerpání celkových alokovaných prostředků Programu;
4. schválit časový rámec Programu pro období po rozhodnutí o poskytnutí dotací dle
Programu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, kterým bude nahrazen řádek 5 až 9 stávajícího
časového rámce Programu (část D.), a to z důvodu změny termínu rozhodnutí o poskytnutí
dotací z 24. 1. 2022 na 28. 2. 2022;
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, radnímu Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit návrh dle části B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého
kraje.
Termín: 28. 2. 2022
Usnesení č. 141/37R/2022
19.5 Projekty v oblasti energetických úspor pro Národní plán obnovy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s předložením žádostí o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí, výzva č.
12/2021, prioritní oblast 8. Energetické úspory, podoblast 8.1 Snížení energetické náročnosti
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie na realizaci projektů:
- OPŽP - SÚS ÚK – Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice
- OPŽP - Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p. o. – rekonstrukce budovy gymnázia
- OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, zateplení hlavního objektu DSP Skalice
- OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola Chomutov-areál Černovická 26
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- OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. Domov důchodců Libochovice.
B) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, Krajského úřadu Ústeckého
kraje, zabezpečit předložení žádostí o poskytnutí dotace dle bodu A) tohoto usnesení a v
případě poskytnutí podpory provést další nezbytné úkony v rozsahu plné moci dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
Termín: 30. 9. 2022
Usnesení č. 142/37R/2022
19.6 Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2021 – dodatky ke
smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora
komunitního života na venkově 2021 dle přílohy 1 tohoto materiálu;
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o uzavření dodatků k veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Podpora
komunitního života na venkově 2021, kterými se mění termín závazného časového ukazatele
realizace projektů, kdy dojde k posunutí termínu realizace a dokončení dílčích podpořených
projektů nejpozději do 30. 4. 2022 (původně k 31. 3. 2022) a na to navazující posunutí
termínu předložení dílčích závěrečných zpráv jednotlivými realizátory nejpozději do 31. 5.
2022 (původně k 30. 4. 2022) s těmito vybranými žadateli:
1. SERVISO, o.p.s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČO 254 57 799
2. MAS CÍNOVECKO o.p.s., Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1, IČO 286 71 643
3. MAS Labské skály z.s., Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČO 270 10 066
4. MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČO 269 83 303
5. MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., SNP 144, 431 44 Droužkovice, IČO 269 99 935
6. MAS České středohoří, z.s., Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice, IČO 270 36 952
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 28.2.2022
Usnesení č. 143/37R/2022
20.1 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Návrh na smír
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost doručenou Centrem sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace dle přílohy č.
1. tohoto materiálu.
B) souhlasí
s návrhem odpovědi pro ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu.
C) ukládá
Mgr. Tereze Benešové, pověřené vedením odboru kanceláře ředitele, informovat ředitele
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příspěvkové organizace o výsledku projednání dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Termín: 28.2.2022
Usnesení č. 144/37R/2022
20.2 Přehled řešených škodních událostí Škodní komise Krajského úřadu Ústeckého
kraje za II. pololetí roku 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o případech řešených Škodní komisí Krajského úřadu Ústeckého kraje v II. pololetí
roku 2021.
Usnesení č. 145/37R/2022
22.1 Příprava 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 2024
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o přípravě 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020
- 2024 dne 28. 2. 2022 od 10.00 hodin
B) schvaluje
1. upravený návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním
období 2020 - 2024 dne 28. 2. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním
období 2020 - 2024 dne 24. 1. 2022 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
Usnesení č. 146/37R/2022
22.2 Souhlas s vyvěšením tibetské vlajky
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vyvěšením tibetské vlajky dne 9. - 10.3.2022 na budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Seznam příloh:
bod 4.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 005/37R/2022 Statut Ceny hejtmana za
společenskou odpovědnost 2021

bod 4.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 005/37R/2022 Příručka pro účastníky 2021

bod 4.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 005/37R/2022 Dotazníky – pro firmy, pro neziskové
organizace, pro obce, pro
mikropodniky

bod 4.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 006/37R/2022 Nové znění Zásad s přijatými
změnami

bod 6.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 012/37R/2022 Dodatek č. 1

bod 7.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 017/37R/2022 Výzva pro rok 2022

bod 7.6 priloha 9.pdf

k usnesení č. 018/37R/2022 Dodatek č. 6

bod 7.7 priloha 8.pdf

k usnesení č. 019/37R/2022 Dodatek č. 5
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bod 8.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 027/37R/2022 Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j.
224/2002

bod 8.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 027/37R/2022 Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č. j.
239/2002

bod 8.2 priloha 5.pdf

k usnesení č. 027/37R/2022 Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j.
233/2002

bod 8.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 032/37R/2022 Vyhlášení dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti
prorodinných aktivit 2022“

bod 8.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 032/37R/2022 Vzor smlouvy

bod 8.7 priloha 3.pdf

k usnesení č. 032/37R/2022 Čestné prohlášení o bezdlužnosti

bod 8.7 priloha 4.pdf

k usnesení č. 032/37R/2022 . Čestné prohlášení k žádosti – místo
přílohy k soupisu projektů

bod 8.7 priloha 5.pdf

k usnesení č. 032/37R/2022 Rozpočet plánovaných nákladů

bod 8.7 priloha 6.pdf

k usnesení č. 032/37R/2022 Čestné prohlášení žadatele o podporu
v režimu de minimis

bod 8.7 priloha 7.pdf

k usnesení č. 032/37R/2022 Závěrečná zpráva a vyúčtování

bod 8.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 033/37R/2022 . Vyhlášení dotačního programu
Podpora rozvoje dobrovolnictví v
Ústeckém kraji

bod 8.8 priloha 2.pdf

k usnesení č. 033/37R/2022 Čestné prohlášení

bod 8.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 033/37R/2022 Čestné prohlášení de minimis

bod 8.8 priloha 4.pdf

k usnesení č. 033/37R/2022 Smlouva o poskytnutí dotace

bod 8.8 priloha 5.pdf

k usnesení č. 033/37R/2022 Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace

bod 9.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 034/37R/2022 Návrh dodatku č.
21/SML2371/SOPD/RR/01

bod 9.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 035/37R/2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace

bod 10.2 priloha 4.pdf

k usnesení č. 037/37R/2022 Návrh dodatku č.5

bod 11.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 041/37R/2022 Dotační program „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního
stavu obyvatel Ústeckého kraje“,
včetně příloh a) až d)

bod 11.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 042/37R/2022 Návrh dodatku č. 1 Memoranda o
spolupráci č. 19/SML0155/01 –
SoS/ZD

bod 11.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 043/37R/2022 Memorandum o spolupráci mezi
Ústeckým krajem, Statutárním
městem Ústí nad Labem a Krajskou
zdravotní, a.s.

bod 12.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 048/37R/2022 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině
školské rady č. j. ŠR 76/2005

bod 12.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 049/37R/2022 Změny v rejstříku škol a školských
zařízení
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bod 12.12 priloha 1.pdf

k usnesení č. 057/37R/2022 Přehled organizací žádajících o
souhlas s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací

bod 12.14 priloha 2.pdf

k usnesení č. 059/37R/2022 Náležitosti vyhlášení konkursního
řízení na obsazení pracovního místa
ředitele Gymnázia, Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvkové organizace

bod 14.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 066/37R/2022 Dotační program "Podpora přípravy
projektových záměrů v Ústeckém
kraji 2022"

bod 14.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 068/37R/2022 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č.
21/SML2667/SoPD/SPRP

bod 14.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 070/37R/2022 Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě

bod 16.1 priloha 2.2.pdf

k usnesení č. 083/37R/2022 smlouva

bod 16.1 priloha 2.4.pdf

k usnesení č. 084/37R/2022 smlouva

bod 16.1 priloha 15.1.pdf

k usnesení č. 115/37R/2022 Smlouva č. VIII/3024/2021/LT

bod 16.1 priloha 15.2.pdf

k usnesení č. 116/37R/2022 Smlouva č. VIII/3026/2021/LT

bod 16.1 priloha 6.1.pdf

k usnesení č. 124/37R/2022 seznam souhlasů

Bod 16.1 priloha 8.8.pdf

k usnesení č. 125/37R/2022 smlouva

Bod 18.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 133/37R/2022 Výzva pro rok 2022

bod 18.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 134/37R/2022 Výzva pro rok 2022

bod 19.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 140/37R/2022 Obchůdek 2021+ návrh na poskytnutí
dotací

bod 19.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 140/37R/2022 Obchůdek 2021+ návrh na
nevyhovění žádostem o dotaci

bod 19.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 140/37R/2022 Časový rámec Programu
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bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/37R/2022

Rada kvality České republik y

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

STATUT

Vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu

1. Poslání Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný
rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování
povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování
vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů
i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.
Posláním Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost
a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení
nezávislým hodnotitelem. Organizace tak získají objektivní pohled na úroveň svého plnění
společenské odpovědnosti a mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace.
Cena hejtmana za společenskou odpovědnost posiluje společenské povědomí o tom,
co společenská odpovědnost znamená a jaký má význam a smysl v praktickém životě.
2. Kategorie Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
Do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost se mohou přihlásit organizace, jejíchž hlavní
náplní činnosti je podnikání, veřejně prospěšné organizace1), organizace, jejichž hlavní náplní
činnosti není podnikání2) nebo organizace veřejného sektoru s právní osobností zapsané
ve veřejném rejstříku nebo v jiné evidenci podle zvláštního právního předpisu3) nebo její část (např.
odštěpný závod, závod zahraniční osoby nebo její odštěpný závod, pobočný spolek, organizační
jednotka zahraničního spolku, příspěvkové organizace), která má v České republice samostatnou
právní osobnost.
Cena hejtmana za společenskou odpovědnost se vyhlašuje v následujících kategoriích:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

velká organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s více než 250 zaměstnanci,
střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci,
malá organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 50 a méně zaměstnanci,
mikropodnik (malá organizace do max. 10 zaměstnanců, živnostníci, spolkaři, rodinné firmy)
organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní
činnosti není podnikání
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace,
jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci,
organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace,
jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s 50 a méně zaměstnanci,
obce s rozšířenou působností,
ostatní obce.

Za organizace veřejného sektoru se považují orgány veřejné moci založené, zřizované nebo
spravované státem a veřejnoprávní korporace poskytující veřejné služby financované z veřejných
prostředků bez ohledu na počet zaměstnanců; za financování z veřejných prostředků se nepovažuje
dotace, návratná finanční výpomoc nebo grant.
Do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášené dle bodu 6.3 se může organizace
přihlásit, pokud nebyla vyhlášena jako účastník s nejvyšším počtem dosažených bodů v jedné
z kategorií dle bodu 2.1 až 2.5 v poslední vyhlášené Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost.
1)

§ 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Například § 217 odst., 307 odst. 1, § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
3)
Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřeneckých
fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2)
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3. Poplatky
Účast v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost není zpoplatněna.
4. Přihlášení organizace do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
4.1 Organizace, která má zájem zúčastnit se Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, vyplní
přihlášku a dotazník. Přihláška a dotazník jsou k dispozici na internetových stránkách krajského
úřadu, pokud Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlašuje.
4.2 Organizace zašle vyplněnou přihlášku a dotazník krajskému úřadu, který Cenu hejtmana
za společenskou odpovědnost vyhlásí způsobem, který určí krajský úřad.
Poté, co krajský úřad obdrží vyplněnou přihlášku a dotazník, elektronicky potvrdí organizaci její
účast v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost. Potvrzením účasti v Ceně hejtmana
za společenskou odpovědnost se organizace stává jejím účastníkem.
4.3 Krajský úřad předá Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) seznam
účastníků v jednotlivých kategoriích uvedených v bodu 2. tohoto statutu a ke každému z nich
vyplněný dotazník. Způsob předání bude dohodnut mezi ministerstvem a krajským úřadem.
5. Hodnocení
Při hodnocení se postupuje dle metodiky, kterou zajišťuje ministerstvo.
Hodnocení zahrnuje
1)
zpracování informací uvedených v dotazníku,
2)
udělení počtu bodů,
3)
vyhotovení Hodnotící zprávy.
5.1 Dotazník je zaměřen především na informace související s činností účastníka v oblasti
regionální odpovědnosti, sociální odpovědnosti, ekonomické odpovědnosti a environmentální
odpovědnosti.
Hodnocení provede hodnotitel. Hodnotitelem se rozumí fyzická osoba, se kterou má ministerstvo
uzavřen smluvní vztah.
5.2 Hodnocení každé organizace provádí dva hodnotitelé. Hodnotí se každá odpověď uvedená
v dotazníku v rozsahu hodnotící škály 0 až 5 bodů. Výsledkem hodnocení je součet výsledků
hodnocení odpovědí za každou oblast.
5.3 Hodnotitelé zpracují výsledky hodnocení do Hodnotící zprávy. Hodnotící zprávu a dotazníky
předá hodnotitel ministerstvu. Způsob předání bude dohodnut mezi ministerstvem a hodnotitelem.
5.4 Ministerstvo předá krajskému úřadu Hodnotící zprávu. Způsob předání bude dohodnut mezi
ministerstvem a krajským úřadem.
6. Řízení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
6.1 Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je programem Rady kvality České republiky,
jejímž řízením je pověřeno ministerstvo.
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6.2 Vyhlašovatelem Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v rámci kraje4) je hejtman kraje.
V případě Hlavního města Prahy se za hejtmana považuje primátor hlavního města Prahy.
6.3 Cena hejtmana za společenskou odpovědnost se vyhlašuje po jejím ukončení. Nepředchází-li
vyhlášení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost ukončení předchozího ročníku, lze Cenu
hejtmana vyhlásit v období měsíce ledna až března roku, v němž je tato cena vyhlašována poprvé.
Vyhlášením je Cena hejtmana za společenskou odpovědnost zahájena. Krajský úřad informuje Radu
kvality České republiky o vyhlášení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost bez zbytečného
odkladu.
6.4 Součástí vyhlášení je informace o nejzazším termínu, do kterého se mohou organizace přihlásit
do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
je ukončena vyhlášením výsledků.
6.5 Rada kvality České republiky zajišťuje hodnocení v rámci Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost.
7. Rada pro hodnocení
7.1 Rada pro hodnocení má nejméně 5 členů nebo jiný vyšší lichý počet členů. Dva členové Rady
pro hodnocení jsou zástupci Rady kvality České republiky, které na žádost hejtmana kraje určí
předseda Rady kvality České republiky.
7.2 Členy Rady pro hodnocení jmenuje hejtman kraje. Činnost Rady pro hodnocení organizuje
fyzická osoba určená hejtmanem kraje.
7.3 Rada pro hodnocení ověřuje úplnost podkladů pro hodnocení, může kontrolovat dodržování
postupů pro hodnocení.
7.4 Rada pro hodnocení sestavuje konečné pořadí účastníků v Ceně hejtmana za společenskou
odpovědnost podle dosaženého počtu bodů a to v každé kategorii účastníků dle bodu 2.1 až 2.5
tohoto statutu. Pokud má Rada pro hodnocení důvodné pochybnosti o informacích uvedených
v dotazníku účastníka, nebo pokud má Rada pro hodnocení důvodné pochybnosti o tom, že se
dosažený počet bodů účastníka rozchází se skutečností, může u takového účastníka stanovit
umístění odlišně než na základě dosaženého počtu bodů. Rada pro hodnocení předá konečné pořadí
účastníků hejtmanovi kraje. Pokud Rada pro hodnocení stanoví umístění odlišné než na základě
dosaženého počtu bodů, předá hejtmanovi s konečným pořadím také odůvodnění změny pořadí
účastníků.
7.5 Za splnění podmínek podle bodu 7.5.1 může Rada pro hodnocení jednomu z účastníků udělit
„Zvláštní cenu Rady pro hodnocení“.
7.5.1 Zvláštní cena Rady pro hodnocení zohledňuje významné rysy společenské
odpovědnosti činnosti účastníka Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, které jsou dle
členů Rady pro hodnocení hodné zřetele přesto, že účastník nedosáhl v konečném pořadí dle
bodu 7.4 prvního, druhého nebo třetího nejvyššího počtu bodů v některé kategorii účastníků
dle bodu 2.1 až 2.5 tohoto statutu.
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7.5.2 Zvláštní cena Rady pro hodnocení nemá vliv na počet dosažených bodů dle bodu 5. 2
tohoto statutu a nemá vliv na konečné pořadí účastníků dle bodu 7.4 tohoto statutu.
7.6 Rada pro hodnocení vyřizuje oznámení a námitku o střetu zájmů dle bodu 10.2 a 10.3 tohoto
statutu.

8. Zveřejnění a vyhlášení výsledků Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
8.1 Výsledky Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost zveřejňuje hejtman kraje.
8.2 Zveřejnění výsledků obsahuje pořadí účastníků na prvních třech místech v každé kategorii
podle bodu 2.1 až 2.5 tohoto statutu. Ostatní účastníci jsou uváděni bez pořadí.
8.3 Hejtman kraje vyhlašuje v každé kategorii podle bodu 2.1 až 2.5 obvykle první tři účastníky,
nejméně však účastníka s nejvyšším počtem dosažených bodů. Hejtman vyhlašuje účastníka,
kterému byla udělena „Zvláštní cena Rady pro hodnocení“.
8.4 Hejtman kraje provádí vyhlašování dle bodu 8.3 v rámci slavnostního vyhlášení výsledků Ceny
hejtmana za společenskou odpovědnost. Vyhlášením výsledků je Cena hejtmana za společenskou
odpovědnost ukončena.
8.5 Hejtman kraje neposkytne ani nezveřejní výsledky dříve než v den, kdy provede vyhlášení dle
bodu 8.4.

9. Ochrana údajů
9.1 Všechny informace, které účastník poskytne v rámci Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost a také ty, které jsou uvedeny v Hodnotící zprávě, se považují za citlivé a třetí straně
mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem účastníka.
9.2 Hodnotitelé a členové Rady pro hodnocení jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích
uvedených v bodu 9.1 tohoto statutu, které se dozvěděli v rámci Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost.
9.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost mají i jiné osoby, které se při řízení, organizaci a zabezpečení
Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost dozvěděly informace uvedené v bodu 9.1 tohoto
statutu.
9.4 Hejtman kraje neposkytuje a nezveřejňuje citlivé informace. Za citlivé informace se považuje
 vyplněný dotazník a Hodnotící zpráva,


dosažený počet bodů v rámci hodnocení,



název účastníka, který z Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost odstoupil.

10. Střet zájmů
10.1 Každá osoba podílející se na činnostech spojených s Cenou hejtmana za společenskou
odpovědnost má povinnost vykonávat pravomoci jí svěřené tímto statutem nebo metodickými
pokyny tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi jejich osobními zájmy a nestranným výkonem
v mezích oprávnění svěřených jí tímto statutem nebo metodickými pokyny.
Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší osobě podílející se na činnostech spojených
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s Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost osobní výhodu nebo zamezuje případnému snížení
majetkového nebo jiného prospěchu. Osoba podílející se na činnostech spojených s Cenou
hejtmana za společenskou odpovědnost nesmí využít svého oprávnění nebo informací získaných při
výkonu oprávnění svěřených jí tímto statutem nebo metodickým pokynem k získání majetkového
nebo jiného prospěchu pro sebe nebo jinou osobu.
10.2 Dojde-li ke střetu zájmu osobního se zájmem na nestranném výkonu oprávnění v mezích
oprávnění svěřených tímto statutem nebo metodickými pokyny u osoby podílející se na činnostech
spojených s Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost, nesmí taková osoba upřednostnit
zájem osobní před nestranným výkonem oprávnění v mezích tohoto statutu nebo metodických
pokynů. Osoba podílející se na činnostech spojených s Cenou hejtmana za společenskou
odpovědnost, která se dozví o střetu zájmů osobního se zájmem na nestranném výkonu činností
spojených s Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost v mezích jí tímto statutem nebo
metodickými pokyny svěřených oprávnění, je povinna tuto skutečnost bezodkladně oznámit
hejtmanovi kraje. Jedná-li se o osoby, se kterými má ministerstvo uzavřený smluvní vztah nebo
osoby, kterých se takový smluvní vztah dotýká, hejtman kraje postoupí oznámení nebo námitku
o střetu zájmů ministerstvu. Tyto námitky vyřizuje ministerstvo. Ostatní námitky postoupí hejtman
kraje Radě pro hodnocení k vyřízení.
10.3 Námitku střetu zájmu osobního se zájmem na nestranném výkonu oprávnění v mezích
svěřených osobě podílející se na činnostech spojených s Cenou hejtmana za společenskou
odpovědnost může vznést také účastník. Námitka se podává hejtmanovi kraje. Jedná-li se o osoby,
se kterými má ministerstvo uzavřený smluvní vztah nebo osoby, kterých se takový smluvní vztah
dotýká, hejtman kraje postoupí oznámení nebo námitku o střetu zájmů ministerstvu. Tyto námitky
vyřizuje ministerstvo. Ostatní námitky postoupí hejtman kraje Radě pro hodnocení k vyřízení.
10.4 Oznámení a námitku o střetu zájmů dle bodu 10.2 a 10.3 vyřizuje Rada pro hodnocení
bezodkladně.
10.5 Pokud ministerstvo nebo hejtman kraje dojde k závěru, že lze důvodně předpokládat, že osoba
podílející se na realizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost má s ohledem na svůj poměr
k věci, k účastníkovi nebo jeho zástupcům takový zájem na výsledku hodnocení, pro nějž lze
pochybovat o její nestrannosti, zajistí, aby byla taková osoba ze všech těchto činností vyloučena.

4)

Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení)
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bod 4.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 005/37R/2022

Rada kvality České republik y

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

PŘÍRUČKA PRO ÚČASTNÍKY

Vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu

1. Poslání Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný
rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování
povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování
vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů
i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.
Posláním Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost
a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení
nezávislým hodnotitelem. Organizace tak získají objektivní pohled na úroveň svého plnění
společenské odpovědnosti a mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace.
Cena hejtmana za společenskou odpovědnost posiluje společenské povědomí o tom,
co společenská odpovědnost znamená a jaký má význam a smysl v praktickém životě.
2. Kategorie Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
Do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost se mohou přihlásit organizace, jejíchž hlavní
náplní činnosti je podnikání, veřejně prospěšné organizace1), organizace, jejichž hlavní náplní
činnosti není podnikání2) nebo organizace veřejného sektoru s právní osobností zapsané
ve veřejném rejstříku nebo v jiné evidenci podle zvláštního právního předpisu3) nebo její část (např.
odštěpný závod, závod zahraniční osoby nebo její odštěpný závod, pobočný spolek, organizační
jednotka zahraničního spolku, příspěvkové organizace), která má v České republice samostatnou
právní osobnost.
Cena hejtmana za společenskou odpovědnost se vyhlašuje v následujících kategoriích:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

velká organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s více než 250 zaměstnanci,
střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci,
malá organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 50 a méně zaměstnanci,
mikropodnik (malá organizace do max. 10 zaměstnanců, živnostníci, spolkaři, rodinné firmy)
organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní
činnosti není podnikání
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace,
jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci,
organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace,
jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s 50 a méně zaměstnanci,
obce s rozšířenou působností,
ostatní obce.

Za organizace veřejného sektoru se považují orgány veřejné moci založené, zřizované nebo
spravované státem a veřejnoprávní korporace poskytující veřejné služby financované z veřejných
prostředků bez ohledu na počet zaměstnanců; za financování z veřejných prostředků se nepovažuje
dotace, návratná finanční výpomoc nebo grant.
Do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášené dle bodu 6.3 se může organizace
přihlásit, pokud nebyla vyhlášena jako účastník s nejvyšším počtem dosažených bodů v jedné
z kategorií dle bodu 2.1 až 2.5 v poslední vyhlášené Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost.
1)

§ 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Například § 217 odst., 307 odst. 1, § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
3)
Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřeneckých
fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2)
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3. Poplatky
Účast v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost není zpoplatněna.
4. Přihlášení organizace do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
4.1 Organizace, která má zájem zúčastnit se Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, vyplní
přihlášku a dotazník. Přihláška a dotazník jsou k dispozici na internetových stránkách krajského
úřadu, pokud Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlašuje.
4.2 Organizace zašle vyplněnou přihlášku a dotazník krajskému úřadu, který Cenu hejtmana
za společenskou odpovědnost vyhlásí způsobem, který určí krajský úřad.
Poté, co krajský úřad obdrží vyplněnou přihlášku a dotazník, elektronicky potvrdí organizaci její
účast v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost. Potvrzením účasti v Ceně hejtmana
za společenskou odpovědnost se organizace stává jejím účastníkem.
4.3 Krajský úřad předá Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) seznam
účastníků v jednotlivých kategoriích uvedených v bodu 2. tohoto statutu a ke každému z nich
vyplněný dotazník. Způsob předání bude dohodnut mezi ministerstvem a krajským úřadem.
5. Hodnocení
Při hodnocení se postupuje dle metodiky, kterou zajišťuje ministerstvo.
Hodnocení zahrnuje
1)
zpracování informací uvedených v dotazníku,
2)
udělení počtu bodů,
3)
vyhotovení Hodnotící zprávy.
5.1 Dotazník je zaměřen především na informace související s činností účastníka v oblasti
regionální odpovědnosti, sociální odpovědnosti, ekonomické odpovědnosti a environmentální
odpovědnosti.
Hodnocení provede hodnotitel. Hodnotitelem se rozumí fyzická osoba, se kterou má ministerstvo
uzavřen smluvní vztah.
5.2 Hodnocení každé organizace provádí dva hodnotitelé. Hodnotí se každá odpověď uvedená
v dotazníku v rozsahu hodnotící škály 0 až 5 bodů. Výsledkem hodnocení je součet výsledků
hodnocení odpovědí za každou oblast.
5.3 Hodnotitelé zpracují výsledky hodnocení do Hodnotící zprávy. Hodnotící zprávu a dotazníky
předá hodnotitel ministerstvu. Způsob předání bude dohodnut mezi ministerstvem a hodnotitelem.
5.4 Ministerstvo předá krajskému úřadu Hodnotící zprávu. Způsob předání bude dohodnut mezi
ministerstvem a krajským úřadem.
6. Řízení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
6.1 Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je programem Rady kvality České republiky,
jejímž řízením je pověřeno ministerstvo.
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6.2 Vyhlašovatelem Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v rámci kraje4) je hejtman kraje.
V případě Hlavního města Prahy se za hejtmana považuje primátor hlavního města Prahy.
6.3 Cena hejtmana za společenskou odpovědnost se vyhlašuje po jejím ukončení. Nepředchází-li
vyhlášení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost ukončení předchozího ročníku, lze Cenu
hejtmana vyhlásit v období měsíce ledna až března roku, v němž je tato cena vyhlašována poprvé.
Vyhlášením je Cena hejtmana za společenskou odpovědnost zahájena. Krajský úřad informuje Radu
kvality České republiky o vyhlášení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost bez zbytečného
odkladu.
6.4 Součástí vyhlášení je informace o nejzazším termínu, do kterého se mohou organizace přihlásit
do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
je ukončena vyhlášením výsledků.
6.5 Rada kvality České republiky zajišťuje hodnocení v rámci Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost.
7. Rada pro hodnocení
7.1 Rada pro hodnocení má nejméně 5 členů nebo jiný vyšší lichý počet členů. Dva členové Rady
pro hodnocení jsou zástupci Rady kvality České republiky, které na žádost hejtmana kraje určí
předseda Rady kvality České republiky.
7.2 Členy Rady pro hodnocení jmenuje hejtman kraje. Činnost Rady pro hodnocení organizuje
fyzická osoba určená hejtmanem kraje.
7.3 Rada pro hodnocení ověřuje úplnost podkladů pro hodnocení, může kontrolovat dodržování
postupů pro hodnocení.
7.4 Rada pro hodnocení sestavuje konečné pořadí účastníků v Ceně hejtmana za společenskou
odpovědnost podle dosaženého počtu bodů a to v každé kategorii účastníků dle bodu 2.1 až 2.5
tohoto statutu. Pokud má Rada pro hodnocení důvodné pochybnosti o informacích uvedených
v dotazníku účastníka, nebo pokud má Rada pro hodnocení důvodné pochybnosti o tom, že se
dosažený počet bodů účastníka rozchází se skutečností, může u takového účastníka stanovit
umístění odlišně než na základě dosaženého počtu bodů. Rada pro hodnocení předá konečné pořadí
účastníků hejtmanovi kraje. Pokud Rada pro hodnocení stanoví umístění odlišné než na základě
dosaženého počtu bodů, předá hejtmanovi s konečným pořadím také odůvodnění změny pořadí
účastníků.
7.5 Za splnění podmínek podle bodu 7.5.1 může Rada pro hodnocení jednomu z účastníků udělit
„Zvláštní cenu Rady pro hodnocení“.
7.5.1 Zvláštní cena Rady pro hodnocení zohledňuje významné rysy společenské
odpovědnosti činnosti účastníka Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, které jsou dle
členů Rady pro hodnocení hodné zřetele přesto, že účastník nedosáhl v konečném pořadí dle
bodu 7.4 prvního, druhého nebo třetího nejvyššího počtu bodů v některé kategorii účastníků
dle bodu 2.1 až 2.5 tohoto statutu.
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7.5.2 Zvláštní cena Rady pro hodnocení nemá vliv na počet dosažených bodů dle bodu 5. 2
tohoto statutu a nemá vliv na konečné pořadí účastníků dle bodu 7.4 tohoto statutu.
7.6 Rada pro hodnocení vyřizuje oznámení a námitku o střetu zájmů dle bodu 10.2 a 10.3 tohoto
statutu.

8. Zveřejnění a vyhlášení výsledků Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
8.1 Výsledky Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost zveřejňuje hejtman kraje.
8.2 Zveřejnění výsledků obsahuje pořadí účastníků na prvních třech místech v každé kategorii
podle bodu 2.1 až 2.5 tohoto statutu. Ostatní účastníci jsou uváděni bez pořadí.
8.3 Hejtman kraje vyhlašuje v každé kategorii podle bodu 2.1 až 2.5 obvykle první tři účastníky,
nejméně však účastníka s nejvyšším počtem dosažených bodů. Hejtman vyhlašuje účastníka,
kterému byla udělena „Zvláštní cena Rady pro hodnocení“.
8.4 Hejtman kraje provádí vyhlašování dle bodu 8.3 v rámci slavnostního vyhlášení výsledků Ceny
hejtmana za společenskou odpovědnost. Vyhlášením výsledků je Cena hejtmana za společenskou
odpovědnost ukončena.
8.5 Hejtman kraje neposkytne ani nezveřejní výsledky dříve než v den, kdy provede vyhlášení dle
bodu 8.4.

9. Ochrana údajů
9.1 Všechny informace, které účastník poskytne v rámci Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost a také ty, které jsou uvedeny v Hodnotící zprávě, se považují za citlivé a třetí straně
mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem účastníka.
9.2 Hodnotitelé a členové Rady pro hodnocení jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích
uvedených v bodu 9.1 tohoto statutu, které se dozvěděli v rámci Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost.
9.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost mají i jiné osoby, které se při řízení, organizaci a zabezpečení
Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost dozvěděly informace uvedené v bodu 9.1 tohoto
statutu.
9.4 Hejtman kraje neposkytuje a nezveřejňuje citlivé informace. Za citlivé informace se považuje
 vyplněný dotazník a Hodnotící zpráva,


dosažený počet bodů v rámci hodnocení,



název účastníka, který z Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost odstoupil.

10. Střet zájmů
10.1 Každá osoba podílející se na činnostech spojených s Cenou hejtmana za společenskou
odpovědnost má povinnost vykonávat pravomoci jí svěřené tímto statutem nebo metodickými
pokyny tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi jejich osobními zájmy a nestranným výkonem
v mezích oprávnění svěřených jí tímto statutem nebo metodickými pokyny.
Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší osobě podílející se na činnostech spojených
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s Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost osobní výhodu nebo zamezuje případnému snížení
majetkového nebo jiného prospěchu. Osoba podílející se na činnostech spojených s Cenou
hejtmana za společenskou odpovědnost nesmí využít svého oprávnění nebo informací získaných při
výkonu oprávnění svěřených jí tímto statutem nebo metodickým pokynem k získání majetkového
nebo jiného prospěchu pro sebe nebo jinou osobu.
10.2 Dojde-li ke střetu zájmu osobního se zájmem na nestranném výkonu oprávnění v mezích
oprávnění svěřených tímto statutem nebo metodickými pokyny u osoby podílející se na činnostech
spojených s Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost, nesmí taková osoba upřednostnit
zájem osobní před nestranným výkonem oprávnění v mezích tohoto statutu nebo metodických
pokynů. Osoba podílející se na činnostech spojených s Cenou hejtmana za společenskou
odpovědnost, která se dozví o střetu zájmů osobního se zájmem na nestranném výkonu činností
spojených s Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost v mezích jí tímto statutem nebo
metodickými pokyny svěřených oprávnění, je povinna tuto skutečnost bezodkladně oznámit
hejtmanovi kraje. Jedná-li se o osoby, se kterými má ministerstvo uzavřený smluvní vztah nebo
osoby, kterých se takový smluvní vztah dotýká, hejtman kraje postoupí oznámení nebo námitku
o střetu zájmů ministerstvu. Tyto námitky vyřizuje ministerstvo. Ostatní námitky postoupí hejtman
kraje Radě pro hodnocení k vyřízení.
10.3 Námitku střetu zájmu osobního se zájmem na nestranném výkonu oprávnění v mezích
svěřených osobě podílející se na činnostech spojených s Cenou hejtmana za společenskou
odpovědnost může vznést také účastník. Námitka se podává hejtmanovi kraje. Jedná-li se o osoby,
se kterými má ministerstvo uzavřený smluvní vztah nebo osoby, kterých se takový smluvní vztah
dotýká, hejtman kraje postoupí oznámení nebo námitku o střetu zájmů ministerstvu. Tyto námitky
vyřizuje ministerstvo. Ostatní námitky postoupí hejtman kraje Radě pro hodnocení k vyřízení.
10.4 Oznámení a námitku o střetu zájmů dle bodu 10.2 a 10.3 vyřizuje Rada pro hodnocení
bezodkladně.
10.5 Pokud ministerstvo nebo hejtman kraje dojde k závěru, že lze důvodně předpokládat, že osoba
podílející se na realizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost má s ohledem na svůj poměr
k věci, k účastníkovi nebo jeho zástupcům takový zájem na výsledku hodnocení, pro nějž lze
pochybovat o její nestrannosti, zajistí, aby byla taková osoba ze všech těchto činností vyloučena.

4)

Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení)
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Cena hejtmana za společenskou
odpovědnost - dotazníky

Dotazník pro firmy

Regionální odpovědnost (Pomáháme rozvoji našeho regionu)
1 Jakými aktivitami přispíváte k rozvoji života občanů v našem kraji?(např. podporou školek, škol, kultury,
seniorů, handicapovaných, komunitního života, sportovních a dalších aktivit…)

Sociální odpovědnost (Jsme odpovědným a slušným zaměstnavatelem)
2 Jak zapojujete své zaměstnance do rozhodovacích procesů a zlepšování chodu vaší firmy? (např.
zlepšovací návrhy zaměstnanců, týmová práce, realizace interních projektů…)
3 Jak zjišťujete spokojenost svých zaměstnanců?
(např. průzkum spokojenosti, řízené rozhovory…)
4 Jaké poskytujete nefinanční benefity svým zaměstnancům?
5 Jak pečujete o odborný růst svých zaměstnanců nad rámec zákonných povinností?
(např. plány kariérního rozvoje, stáže, vzdělávání…)
6 Jak se zajímáte o své bývalé zaměstnance, kteří odešli do starobního/invalidního důchodu, rodiče na
rodičovské dovolené, dlouhodobě nemocné…?
7 Co děláte pro zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví svých zaměstnanců nad rámec platné
legislativy? (např. nepovinná školení k rizikům spojeným s prací, nepovinné očkování, ergonomický
nábytek, nářadí, uspořádání pracoviště, firemní tělocvična, nepovinné OOP, bezpečnostní kamerové
monitorovací systémy, automatické poplachové hlásiče, poskytování vitamínů a prevenčních programů…)
8 Jak se u vás prakticky projevuje dodržování rovných příležitostí pro vaše zaměstnance?
(např. dle věku, pohlaví, etnické příslušnosti, zdravotního stavu…)
9 Jak napomáháte (co děláte pro) vyvážení osobního a pracovního života u svých zaměstnanců?
(např. péče o děti zaměstnanců, flexibilní pracovní doba, práce z domova, firemní akce i pro rodinné
příslušníky zaměstnanců…)

Ekonomická odpovědnost (Prosazujeme poctivé a odpovědné podnikání)
10 Jak zvyšujete transparentnost řízení vaší organizace? (např. zveřejňování výroční zprávy, zveřejňování
informací o zakázkách, systém výběru dodavatelů, informace o působení firmy k široké veřejnosti,
uplatňování vlastního etického kodexu…)
11 Jak uplatňujete odpovědný přístup k Vašim zákazníkům?
(např. průzkum spokojenosti, zveřejňování referencí, vyřizování stížností, použití norem a jiných nástrojů
pro zvyšování kvality, péče o zákazníky…)
12 Jakými aktivitami rozvíjíte vlastní dlouhodobou prosperitu (ekonomickou udržitelnost)?
(např. úsporou nákladů, inovacemi…)
13 Jaká ocenění jste získali za své působení, činnost, projekty, rozvoj atd.?
(značky, ocenění, certifikáty…)

Environmentální odpovědnost (Chráníme a zlepšujeme životní prostředí)
14 Jaké aktivity, projekty v oblasti životního prostředí realizujete nebo podporujete ve vaší firmě nad rámec
povinné legislativy?
(např. zavádění ISO norem, nebo systému EMAS, environmentální audit, environmentální vzdělávání
zaměstnanců, hospodaření s energiemi a vodou, vzdělávací akce s tématikou ochrany životního prostředí,
aktivity s ekologickou tématikou pro děti, Den Země, podpora ekologického chování zaměstnanců…)
15 V jakém rozsahu využíváte recyklované materiály, výrobky šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné
zdroje energie?
16 Popište, jak se vaše aktivity související se snižováním zátěže na životní prostředí promítají do běžného
života široké veřejnosti a jakých úspěchů jste dosáhli?

Doplňkové otázky
17 Co vás motivuje k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti (proč to děláte)?
(např. je vyžadována občany, zaměstnanci, vlastníky, je to vlastní iniciativa…)

Dotazník pro neziskové organizace

Regionální odpovědnost (Pomáháme rozvoji našeho regionu)
1 Jakými aktivitami přispíváte k rozvoji života občanů v našem kraji? (např. podporou školek, škol,
kultury, seniorů, handicapovaných, komunitního života, sportovních a dalších aktivit…)
2 Jaké aktivity a projekty realizujete ve spolupráci se samosprávou, obcemi, krajem?

Sociální odpovědnost (Jsme odpovědným a slušným zaměstnavatelem)
4 Jak zapojujete své pracovníky do rozhodovacích procesů a zlepšování chodu vaší organizace?
(např. zlepšovací návrhy zaměstnanců, týmová práce, realizace interních projektů…)
5 Jak zjišťujete spokojenost svých pracovníků?
(např. průzkum spokojenosti, řízené rozhovory…)
6 Jaké poskytujete nefinanční benefity svým pracovníkům?
7 Jak pečujete o odborný růst svých pracovníků nad rámec zákonných povinností?
(např. plány kariérního rozvoje, stáže, vzdělávání…)
8 Jak se zajímáte o své bývalé pracovníky, kteří odešli do starobního/invalidního důchodu, rodiče na
rodičovské dovolené, dlouhodobě nemocné?
9 Co děláte pro zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví svých pracovníků nad rámec platné
legislativy? (např. nepovinná školení k rizikům spojeným s prací, nepovinné očkování, ergonomický
nábytek, nářadí, uspořádání pracoviště, firemní tělocvična, nepovinné OOP, bezpečnostní kamerové
monitorovací systémy, automatické poplachové hlásiče, poskytování vitamínů a prevenčních programů…)
10 Jak se u vás prakticky projevuje dodržování rovných příležitostí pro vaše pracovníky? (např. dle věku,
pohlaví, etnické příslušnosti, zdravotního stavu…)
11 Jak napomáháte (co děláte pro) vyvážení osobního a pracovního života u svých pracovníků?
(např. péče o děti pracovníků, flexibilní pracovní doba, práce z domova, firemní akce i pro rodinné
příslušníky pracovníků…)

Ekonomická odpovědnost (Prosazujeme poctivé a odpovědné podnikání)
12 Jak zvyšujete transparentnost řízení vaší organizace? (např. zveřejňování zprávy o plnění rozpočtů,
zveřejňování informací o veřejných zakázkách, uplatňování vlastního etického kodexu …)
13 Jak uplatňujete odpovědný přístup k Vašim klientům? (např. průzkum spokojenosti, poskytování
informací, vyřizování stížností, použití norem a jiných nástrojů pro zvyšování kvality, péče o klienty…)
14 Jaká ocenění jste získali za své působení, činnost, projekty, rozvoj atd.?
(značky, ocenění, certifikáty…)

Environmentální odpovědnost (Chráníme a zlepšujeme životní prostředí)
15 Jaké aktivity, projekty v oblasti životního prostředí realizujete nebo podporujete ve vaší organizaci nad
rámec povinné legislativy?
(např. zavádění ISO norem, nebo systému EMAS, environmentální audit, environmentální vzdělávání
pracovníků, hospodaření s energiemi a vodou, podpora ekologického chování pracovníků …)
16 V jakém rozsahu využíváte recyklované materiály, výrobky šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné
zdroje energie?
17 Jak zapojujete veřejnost (při jakých aktivitách) do ochrany a zlepšování životního prostředí ve vaší obci?
(např. vzdělávací akce, aktivity s ekologickou tématikou pro děti, Den Země, čištění a obnova přírody…)

Doplňkové otázky
18 Co vás motivuje k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti?
(např. je vyžadována občany, pracovníky, vlastníky, zřizovatelem, vlastní iniciativa…)

Dotazník pro obce

Sociální odpovědnost (Jsme odpovědným a slušným zaměstnavatelem)
1 Jak zapojujete své zaměstnance do rozhodovacích procesů a zlepšování chodu vašeho úřadu? (např.
zlepšovací návrhy zaměstnanců, týmová práce, realizace interních projektů…)
2 Jak zjišťujete spokojenost svých zaměstnanců?
(např. průzkum spokojenosti, řízené rozhovory…)
3 Jaké poskytujete nefinanční benefity svým zaměstnancům?
4 Jak pečujete o odborný růst svých zaměstnanců nad rámec zákonných povinností?
(např. plány kariérního rozvoje, stáže, vzdělávání…)
5 Jak se zajímáte o své bývalé zaměstnance, kteří odešli do starobního/invalidního důchodu, rodiče na
rodičovské dovolené, dlouhodobě nemocné…?
6 Co děláte pro zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví svých pracovníků nad rámec platné
legislativy? (např. nepovinná školení k rizikům spojeným s prací, nepovinné očkování, ergonomický nábytek,
nářadí, uspořádání pracoviště, firemní tělocvičnu, nepovinné OOP, bezpečnostní kamerové monitorovací
systémy, automatické poplachové hlásiče, poskytování vitamínů a prevenčních programů…)
7 Jak se u vás prakticky projevuje dodržování rovných příležitostí pro vaše pracovníky?
(např. dle věku, pohlaví, etnické příslušnosti, zdravotního stavu…)
8 Jak napomáháte (co děláte pro) vyvážení osobního a pracovního života u svých zaměstnanců?
(např. péče o děti zaměstnanců, flexibilní pracovní doba, práce z domova, firemní akce i pro rodinné
příslušníky zaměstnanců…)

Ekonomická odpovědnost (Prosazujeme odpovědné a poctivé řízení obce)
9 Jak zvyšujete transparentnost řízení úřadu? (např. zveřejňování zprávy o plnění rozpočtů, zveřejňování
informací o veřejných zakázkách, systém výběru dodavatelů, uplatňování vlastního etického kodexu …)
10 Jak uplatňujete odpovědný přístup k občanům?
(např. průzkum spokojenosti, snadný přístup k informacím, vyřizování stížností, zvyšování kvality péče o
občany, zapojení občanů do aktivit a rozhodování obce…)
11 Jakými aktivitami rozvíjíte dlouhodobou prosperitu obce?
(např. úsporou nákladů, inovacemi, rozvojem nových činností…)
12 Jaká ocenění získala vaše obec za své působení, činnost, projekty, rozvoj?
(ceny, značky, ocenění, certifikáty…)

Environmentální odpovědnost (Chráníme a zlepšujeme životní prostředí)
13 Jaké aktivity, projekty v oblasti životního prostředí realizujete nebo podporujete ve vaší obci nad rámec
povinné legislativy?
(např. zavádění ISO norem, nebo systému EMAS, environmentální audit, environmentální vzdělávání
zaměstnanců, hospodaření s energiemi a vodou, podpora ekologického chování zaměstnanců…)
14 V jakém rozsahu využíváte recyklované materiály, výrobky šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné
zdroje energie?
15 Jak zapojujete veřejnost (při jakých aktivitách) do ochrany a zlepšování životního prostředí ve vaší obci?
(např. vzdělávací akce, aktivity s ekologickou tématikou pro děti, Den Země, čištění obnova přírody…)

Doplňkové otázky
16 Co vás motivuje k realizaci aktivit společenské odpovědnosti?
(např. je vyžadována občany, zaměstnanci, vlastníky, zřizovatelem, vlastní iniciativa…)

Dotazník společenské odpovědnosti pro „mikropodnikatele“, živnostníky

Sociální odpovědnost (Podporuji lidi v obci nebo kraji, kde podnikám)
1 Jak přispíváte ke zlepšování života lidí ve Vaší obci nebo našem kraji? (např. podporou školky, školy,
kultury, seniorů, handicapovaných, nějakého spolku, sportovních a jiných dalších aktivit, jakkoliv jinak…)
2 Jak se konkrétně staráte o svůj odborný profesní růst, popřípadě o Vaše zaměstnance, kolegy, pokud
nějaké máte?
(např. kurzy, školení, stáže, vzdělávání… nad rámec zákonných povinností)

Ekonomická odpovědnost (Prosazuji poctivé a odpovědné podnikání)
3 Jak uplatňujete odpovědný přístup k Vašim zákazníkům? (např. průzkum spokojenosti, poskytování
pravdivých a úplných informací o Vaší činnosti, vyřizování stížností, jak popřípadě zvyšujete a garantujete
kvalitu svých služeb nebo výrobků…)
4 Jaká ocenění jste získali za svou práci, působení, činnost, projekty, rozvoj atd.?
(např. jakoukoliv značku, cenu, ocenění, certifikáty, osvědčení…)

Environmentální odpovědnost (Chráním a zlepšuji životní prostředí)
5 Jak podporujete v rámci svých možností zlepšování a ochranu životního prostředí ve Vaší obci, regionu?
(např. využívání recyklovaných materiálů, výrobků šetrných k životnímu prostředí, používání, zapojení se
nebo podpora vzdělávacích akcí, soutěží s ekologickou tématikou pro děti, čištění přírody, vysazování zeleně,
prostě cokoliv, co podle Vašeho názoru pomáhá chránit nebo zlepšovat životní prostředí)

Doplňkové otázky
6 Co vás motivuje k realizaci aktivit společenské odpovědnosti?
(např. je vyžadována občany, zaměstnanci, vlastníky, zřizovatelem, vlastní iniciativa…)
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Zásady
pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem
(dále jen „Zásady“)
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Část A
ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. I. Základní principy
1) Zásady upravují, v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o krajích“), a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 250/2000 Sb.“),
možnosti a postupy při poskytování podpor, tj. dotací a návratných finančních výpomocí (dále
také jako „NFV“). Na poskytnutí dotace nebo NFV není právní nárok.
2) Poskytování dotací a NFV Ústeckým krajem (dále také jako „Kraj“) je vedeno snahou
podporovat v rámci možností Kraje, v souladu s jeho prioritami, Programem rozvoje Ústeckého
kraje a v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a závaznými předpisy
Evropské unie (dále jako „EU“) upravujícími poskytování podpory1, všestranný rozvoj území
Kraje a uspokojování potřeb jeho občanů.
3) Podpora Kraje dle těchto Zásad je prováděna formou:
a) programových dotací (část B Zásad),
b) individuálních dotací (část C Zásad),
c) NFV (část D Zásad).
4) Za plnění povinností uložených platnými právními předpisy2 odpovídá příslušný odbor
Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále také jako „Příslušný odbor“).
5) Při poskytování dotací ať již z fondů zřízených Krajem, na základě zvláštního zákona3 či
z prostředků EU, se Zásady použijí pouze subsidiárně, pokud zvláštní pravidla poskytování
takových dotací nestanoví jinak.

Čl. II. Vymezení pojmů
Pro účely Zásad se rozumí:
1) Dotací peněžní prostředky poskytnuté Krajem (dále také jako ,,Poskytovatel“) na stanovený
účel. Dotací není příspěvek Kraje na provoz jím zřízené příspěvkové organizaci poskytovaný dle
§ 28 odst. 7 Zákona č. 250/2000 Sb.
1

Zejména Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24.
12. 2013, Nařízení komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU
č. L 352/9 dne 24. 12. 2013 a Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014.
2 Např. Zákon o krajích, Zákon č. 250/2000 Sb., evropské a komunitární právo, zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů.
3 Např. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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2) Dotačním programem souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu
určeného Poskytovatelem v Programu.
3) Programovou dotací Dotace na úhradu nákladů, nebo jejich části, na realizaci Projektu dle
žádosti podané na základě vyhlášeného Dotačního programu Kraje, o jejímž poskytnutí bylo
rozhodnuto příslušným orgánem Kraje po provedeném hodnocení.
4) Individuální dotací Dotace na úhradu nákladů, nebo jejich části, na účel (např. realizaci
Projektu) uvedený v žádosti podané bez vyhlášení Dotačního programu, o jejímž poskytnutí bylo
rozhodnuto příslušným orgánem Kraje po provedeném hodnocení.
5) NFV peněžní prostředky poskytnuté bezúročně Krajem právnické nebo fyzické osobě na
stanovený účel, které je jejich příjemce povinen vrátit Poskytovateli, tj. Kraji ve stanovené lhůtě.
NFV není návratná finanční výpomoc poskytovaná Krajem jím zřízené příspěvkové organizaci
dle § 34 odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb.
6) Příslušným odborem odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, na jehož rozpočtové položce jsou
prostředky určené na poskytnutí podpor a jehož zaměstnanec je k těmto prostředkům příkazcem
operací nebo odbor, na jehož rozpočtové položce sice finanční prostředky určené na poskytnutí
podpor nejsou, ale jeho zaměstnanec je na základě pověření ředitelem krajského úřadu příkazcem
operací k těmto prostředkům
7) Příjemcem dotace nebo NFV fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky uvedené v části
B, C, D Zásad.
8) Projektem zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku,
nebo časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby, uvedený
žadatelem o Dotaci v žádosti, který má být podpořen Dotací.
9) Podporou de minimis podpora malého rozsahu, kterou upravuje nařízení Komise (EU)
o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu „de minimis“. Jedná se
o podporu, která nepodléhá oznamovací povinnosti, a to:
a) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013,
b) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,
které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/9 dne 24. 12. 2013,
c) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a
akvakultury, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014.
Nařízení komise stanovují pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
pro poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy. Výše
podpory činí maximálně:
a) dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 - 20 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí
jednoletá účetní období v produkčním odvětví zemědělských produktů,
b) dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 - 30 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí účetní
období v odvětví rybolovu a akvakultury,
c) dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 - 100 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí
jednoletá účetní období v odvětví provozu silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo
200 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období v ostatních odvětvích.
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Podporu de minimis poskytnutou podle jiných nařízení o podpoře de minimis lze kumulovat až
do příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.
10) Podporou dotace, NFV nebo oba instrumenty společně, a to dle povahy a smyslu jejich použití.
11) Smlouvou o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouva uzavíraná s náležitostmi dle § 10a odst.
5 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb.

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

Část B
PROGRAMOVÉ DOTACE
Čl. IV. Základní ustanovení
1) Žadatelem o Programovou dotaci může být pouze:
a) obec v územním obvodu Kraje,
b) právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, tzn., že nemusí mít sídlo na území
Kraje, ale akce či projekt v Kraji realizuje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných
Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci Projektu
a nepůsobí jako prostředník.
2) Poskytnutí Programové dotace musí splňovat tyto podmínky:
a) soulad s veřejným zájmem,
b) rovnost, transparentnost a zákaz diskriminace,
c) hospodárnost, účelnost a efektivita,
d) součástí Dotačního programu jsou vždy hodnotící kritéria, na základě kterých bude o
přidělení Dotace rozhodováno.
3) Programové dotace jsou poskytovány zejména v rámci použití prostředků Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje (dále jen Fondy), a to na základě Dotačních programů schválených
5

Zastupitelstvem Kraje v souladu s jeho rozpočtem, který obsahuje konkrétní objem finančních
prostředků na jednotlivé oblasti Dotačních programů. Věcnou a finanční náplň jednotlivých
Dotačních programů navrhují Příslušné odbory v rámci rozpočtového procesu.

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

Čl. VI. Žádost o Programovou dotaci
1) Žádost musí obsahovat, alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o Dotaci, je-li žadatel
fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo,
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popř. obchodní firmu, sídlo a
identifikační číslo,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce Dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou,
 informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda
tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě
udělené plné moci,
 údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího
evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.) ve formě úplného výpisu
platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu (úplný výpis z evidence skutečných
majitelů lze nahradit výpisem částečným u právnických osob v právní formě
nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné společnosti, spolku,
pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní
nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č.
37/2021 Sb.); v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou,
doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence
obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence
neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným
majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční
evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí
statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva,
zakladatelská listina nebo stanovy,
 informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu
(podílem je myšlen obchodní podíl dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů,
g) uvedení přijatých podpor de minimis dle formuláře žádosti o Dotaci (ve formuláři
musí být zohledněny postupy umožňující vyhodnocení žadatele o Dotaci z pohledu
pravidla de minimis s informací, že za účelem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
bude požadováno prohlášení žadatele o Dotaci, ve kterém uvede, že ke dni uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace se změnily/nezměnily okolnosti týkající se žadatelem
o Dotaci přijatých podpor de minimis a jež žadatel o Dotaci uvedl ve formuláři
žádosti o Dotaci),
h) seznam případných příloh žádosti,
4

Dle § 10c Zákona č. 250/2000 Sb.
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i) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele o Dotaci, v případě
zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
2) Nedílnými přílohami k žádosti o Dotaci jsou:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o Dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací
listina), a to v kopii, a výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli dle
odst. 1 písm. f), druhá odrážka tohoto článku - netýká se obcí,
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o
Dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii,
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii,
d) čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu
e) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že


vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
 vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a
neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
a to v originále,
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro
trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, a to v originále,
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále,
i) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky
vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků; a to v originále,
j) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování
v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;
a to v originále,
k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník, a to v originále,
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l) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění Kraje s uvedením názvu Projektu, čísla Smlouvy o poskytnutí dotace a
uvedení finanční výše poskytnuté Dotace, včetně informace o případných dalších
žádostech týkajících se tohoto Projektu podaných Poskytovateli v daném
kalendářním roce, a to v originále,
m) Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále.
3) Seznam požadovaných dokladů (příloh) může být upřesněn v podmínkách vyhlášeného
Dotačního programu dle jeho konkrétní povahy.
4) Žadatel může předložit více žádostí o Dotaci v rámci jednoho Dotačního programu, vždy však
na odlišný Projekt. Počet žádostí o Dotaci podaných žadatelem v rámci jednoho Dotačního
programu je stanoven v podmínkách tohoto Dotačního programu
5) Žadatel doručuje žádost o Dotaci na předepsaných formulářích (včetně povinných příloh) osobně
nebo poštou, nebo do datové schránky Kraje, či prostřednictvím internetové aplikace
Poskytovatele, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do ePodatelny.
Poskytovatel může určit v Dotačním programu odlišné podmínky pro formu a doručování žádostí
a příloh.
6) Je-li žádost o Dotaci (v jednom vyhotovení) doručována poštou nebo osobně na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a) názvem Dotačního programu,
b) plným jménem (názvem) žadatele o Dotaci a jeho adresou (bydliště, sídlo, místo
podnikání)
c) textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem.
7) Žádost o Dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v odst. 5) a 6) tohoto článku (např.
faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné adresy,
nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti nejsou doručeny řádně nebo včas a
budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to možné).
8) Všechny došlé žádosti o Dotaci a jejich přílohy, s výjimkou žádostí dle odst. 7 tohoto článku, se
archivují Krajem a žadatelům o Dotaci se nevracejí. Kraj nehradí žadatelům náklady spojené se
zpracováním a předložením žádosti.
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Čl. VII. Projekt

1) Projekt musí být zpracován v souladu s podmínkami vyhlášeného Dotačního programu.
2) Projekt obsahuje tyto náležitosti:
a) název Projektu (stručný a výstižný),
b) cíl Projektu (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové
skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a Kraj),
c) územní působnost Projektu,
d) místo realizace Projektu,
e) popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele o Dotaci a jeho
okolí),
f) navrhovaný postup realizace Projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí
dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace),
g) časový plán předpokládaného postupu realizace Projektu zpracovaný do jednotlivých
etap,
h) požadovanou výši Dotace v Kč a zároveň v procentuálním podílu na celkových
plánovaných uznatelných nákladech Projektu, celkový rozpočet Projektu v členění na
neinvestiční a investiční náklady, zdroje financování Projektu,
i) souhlas se zařazením do databáze Kraje, prohlášení o souhlasu se zveřejněním
identifikačních údajů o osobě žadatele a výše poskytnuté Dotace na webových
stránkách Kraje.
3) Rozsah náležitostí Projektu může být ve vyhlášených podmínkách Dotačního programu upraven
dle jeho konkrétní povahy.

Čl. VIII. Podmínky pro poskytnutí Programové dotace a její použití

1) Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace
Projektu,
2) Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace.
3) Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace při dodržení závazných
ukazatelů.
4) Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen přijatou Dotaci
použít na financování Projektu schváleného Poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem,
na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
5) Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů Projektu. Procentuální podíl
Dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných
nákladů Projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem
dolů.
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6) Změny druhového členění rozpočtu Projektu podléhají předchozímu písemnému souhlasu
Příslušného odboru za předpokladu splnění následujících podmínek:
a) změna neovlivní celkové uznatelné náklady Projektu
b) změna nebude mít vliv na účel Projektu.
7) Změny týkající se termínů realizace Projektu, termínu doložení závěrečné zprávy včetně
vyúčtování a překročení výše závazného ukazatele podílu dotace na celkových uznatelných
nákladech, jsou řešeny uzavřením dodatku ke Smlouvě.
8) Je-li Příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude Dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
9) Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití Dotace v souladu
s předloženým rozpočtem Projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak
z hlediska nákladů projektu hrazených z Dotace, tak z hlediska celkových uznatelných
nákladů Projektu
10) Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný dle odst. 11)
tohoto článku, a splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl Příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním Projektu a v rámci
termínu realizace Projektu
c) byl uhrazen do konce termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví Příjemce
dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
11) Neuznatelný náklad je náklad na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákupy pozemků nebo budov,
e) ztráty z devizových kurzů,
f) pohoštění – rautové, cateringové, alkohol
g) uzavřené leasingové smlouvy,
h) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek),
vyjma oblasti sociálních věcí
k) další neuznatelné náklady stanovené konkrétním Dotačním programem
12) Dotace bude Příjemci dotace poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet
způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace (jednorázově nebo ve splátkách).
Příspěvkové organizaci obce je Dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího
zřizovatele v souladu s § 28 odst. 15 Zákona č. 250/2000 Sb.
13) Termín ukončení realizace Projektu bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace a stanoví se
pro Příjemce dotace jako závazný ukazatel.
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14) V případě, že se Projekt neuskuteční, je Příjemce dotace povinen obdržené peněžní prostředky
neprodleně vrátit Poskytovateli dle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace. Současně je povinen
předat Příslušnému odboru informaci o vrácení Dotace.

Čl. IX. Posouzení úplnosti žádostí, hodnocení žádostí, rozhodnutí o poskytnutí Programové
dotace
1) Rada Kraje jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení žádostí. Členové výběrové komise si ze
svého středu zvolí předsedu, popř. místopředsedu, jež jednání výběrové komise řídí. Působnost
výběrové komise může plnit příslušná komise Rady Kraje.
2) Řádně a včas doručené žádosti o Dotaci budou zpracovány Příslušným odborem, který zajistí
všechny administrativní postupy spojené s realizací Dotačního programu, zejména provede
kontrolu formální správnosti a zákonem a programem požadovaných náležitostí, a předloží
správné a úplné žádosti výběrové komisi včetně vyhodnocení, zda eventuálním poskytnutím
Dotace nebude porušeno pravidlo de minimis, příp. slučitelnost požadované Dotace s pravidly
veřejné podpory. K tomu provede kontrolu a vyhodnocení dosud Příjemci dotace poskytnutých
podpor de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis).
3) Pokud doručená žádost o Dotaci bude obsahovat formální nedostatky, Příslušný odbor požádá
v souladu s principem dobré správy žadatele o odstranění těchto nedostatků žádosti a stanoví mu
k tomu přiměřenou lhůtu. Za formální nedostatky se pro účely těchto Zásad považuje:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.
4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z
hodnocení bez dalšího vyřazena.
5) Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o Dotaci žadatele:
a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
b) vůči němuž či vůči některému podniku ze skupiny podniků, se kterými je žadatel
propojen, byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory, který dosud nebyl splacen,
c) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
e) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
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f) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje,
g) který obdržel v předchozím roce Dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14):
V případě, že se Projekt neuskuteční, je Příjemce dotace
povinen obdržené peněžní prostředky neprodleně vrátit Poskytovateli dle
podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace. Současně je povinen předat
Příslušnému odboru informaci o vrácení Dotace.
a dle čl. XIII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) Zásad (popř. tomuto odpovídajícím podmínkám Zásad
předešlých):
odst. 1) Závěrečnou zprávu je Příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po
ukončení realizace Projektu, v případě dotace na sociální služby pak do 5. února po
skončení roku, pro který byla dotace vyhlášena. V rámci závěrečné zprávy je
Příjemce dotace povinen předložit i finanční vypořádání Dotace. Pokud byl Projekt
realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, předloží Příjemce dotace
finanční vypořádání do 30 dnů od jejího uzavření.
odst. 2) Nevyčerpané finanční prostředky z Dotace Příjemce dotace poukáže
zpět Poskytovateli dle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace.
odst. 5) Finanční vypořádání Dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté
Dotace) musí obsahovat:
a) přehled všech nákladů a výnosů Projektu,
b) přehled nákladů Projektu hrazených z Dotace v členění dle
účelového určení,
c) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod
účelovým znakem), jestliže je Příjemce dotace povinen účetnictví
vést, jak z hlediska nákladů projektu hrazených z Dotace, tak
z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu
d) přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu
Poskytovatele,
e) další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních
prostředků od třetích osob (např. státní účelová dotace).
odst. 6) Pokud Příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu úplnou
závěrečnou zprávu dle stanovené struktury (tj. včetně finančního
vypořádání Dotace), ale do určeného termínu předložení závěrečné
zprávy doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, posoudí
Příslušný odbor důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu
pro předložení, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo Příjemci
dotace rozhodnutí doručeno, pokud toto nevylučují podmínky
Smlouvy o poskytnutí dotace. Jestliže Příjemce dotace ve stanoveném
náhradním termínu nepředloží úplnou závěrečnou zprávu Dotace,
nebo nevrátí nevyčerpané prostředky Dotace, jedná se o porušení
Smlouvy o poskytnutí dotace a Poskytovatel postupuje dle
příslušných ustanovení právních předpisů upravujících porušení
rozpočtové kázně a Smlouvy o poskytnutí dotace.
odst 7) V případě vykázání vyššího procentuálního podílu Dotace na
celkových uznatelných nákladech Projektu, stanoveného jako
závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl
Dotace překročen, vráceny způsobem uvedeným ve Smlouvě o
poskytnutí dotace
6) Žadatel o Dotaci může být pozván k projednání předložené žádosti o Dotaci.
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7) Výběrová komise hodnotí žádosti o Dotaci dle vyhlášených kritérií. Své stanovisko
k hodnoceným žádostem o Dotaci, včetně kompletního seznamu hodnocených Projektů
s doporučenou výší Dotace a odůvodněním neposkytnutí či doporučení na částečné poskytnutí
Dotace tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí Dotace bylo přezkoumatelné, předkládá
Radě Kraje.
8) O hodnocení žádostí výběrová komise vyhotovuje protokol, který podepisují všichni přítomní

členové výběrové komise.
9) Při stanovení kompetentního orgánu k rozhodování o poskytnutí Dotace a o uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace je určující částkou výše požadované Dotace v žádosti. O žádostech obcí
rozhoduje dle § 36 písm. d) Zákona o krajích vždy Zastupitelstvo Kraje. V ostatních případech
o žádostech do 200 000 Kč včetně v jednotlivém případě (tj. na jeden Projekt) rozhoduje dle §
59 odst. 2 písm. a) Zákona o krajích Rada Kraje. V případě více žádostí na tentýž Projekt se
částky sčítají. To platí i pro případ souběhu Programových a Individuálních dotací.
O žádostech nad 200 000 Kč v jednotlivém případě rozhoduje dle § 36 písm. c) zákona o krajích
Zastupitelstvo Kraje.
10) Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti, zajistí Příslušný odbor bez zbytečného odkladu po rozhodnutí
příslušného orgánu Kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění
žádosti. Důvody nevyhovění žádosti jsou uvedeny v usnesení příslušného orgánu Kraje, a to
buď v jeho textu, nebo příloze. Pokud o návrhu na poskytnutí Dotace příslušný orgán Kraje bez
dalšího nerozhodne, je důvodem tato skutečnost. Navrhne-li člen příslušného orgánu Kraje
neposkytnout Dotaci, je povinen toto odůvodnit pro případ, že by příslušný orgán Kraje jeho
návrh přijal.

Čl. X. Navýšení objemu peněžních prostředků v rámci Dotačního programu
1) Dojde-li v průběhu zveřejnění Dotačního programu na úřední desce po jeho schválení (min.
30denní zákonná lhůta) na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje k navýšení celkového objemu
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu, či bude
takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, uvede se taková informace včetně
příslušného rozhodnutí zastupitelstva kraje na úřední desce a webových stránkách v příslušné
složce Dotačního programu, aby všichni potenciální žadatelé o Dotaci byli o daném navýšení
informováni.
Obdobně bude postupováno v případě, kdy bude schváleno navýšení prostředků či bude takové
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí v době běhu lhůty pro předkládání žádostí. V
souvislosti se zveřejněním informace o již schváleném navýšení bude prodloužena lhůta pro
předkládání žádostí o délku původně stanovené lhůty. Prodloužení lhůty činí příslušný odbor a
tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako Dotační program.
2) Dojde-li v průběhu hodnocení žádostí ke schválení navýšení prostředků či bude takové navýšení
prostředků navrženo k rozhodnutí, promítne se příslušné navýšení do prováděného hodnocení
dle podmínek příslušného Dotačního programu (zvýšení výše doporučené Dotace, uspokojení
více žadatelů aj.). V případě, že o navýšení prostředků bude zastupitelstvo rozhodovat až po
ukončení hodnocení, je možné předložit návrh rozhodnutí o poskytnutí Dotace variantně pro
případ, že by navržené navýšení nebylo schváleno (varianta původní alokace, varianta
s navýšením).
3) Dojde-li k navýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci Dotačního programu až poté, co bylo
provedeno hodnocení žádostí, před rozhodnutím o poskytnutí Dotace v příslušném orgánu kraje,
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provede výběrová komise přehodnocení žádostí s ohledem na doporučené výše dotací. Lhůta
pro rozhodnutí o žádosti stanovená v Dotačním programu bude přiměřeně prodloužena.
Prodloužení lhůty činí příslušný odbor, tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako Dotační
program a jednotliví žadatelé o tom budou informováni.
4) Dotační program může obsahovat odchylnou speciální úpravu postupu při navýšení objemu
peněžních prostředků (vyhlášení další výzvy v rámci Dotačního programu, vyhlášení nového
Dotačního programu aj.).

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














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

b) Náležitosti vyplývající ze Zásad:





číslo uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace dle rejstříku evidence smluv,
forma Dotace (investiční/neinvestiční),
účelový znak Kraje (pokud byl přidělen) a povinnost uvádět jej na všech účetních
dokladech,
povinnost vedení odděleného účetnictví Projektu, jestliže je Příjemce dotace povinen
vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z Dotace, tak
z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu a dále označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Projekt je spolufinancován Krajem,
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závazné ukazatele, jimiž se má Příjemce dotace povinně řídit (zejména závazný
ukazatel finanční spoluúčasti stanovený jako maximální podíl Dotace na celkových
uznatelných nákladech Projektu),
termín realizace projektu,
povinnost zadávat veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy5,
ujednání o možnosti výpovědi, o výpovědní době a o možnosti zrušení Smlouvy o
poskytnutí dotace,
informaci o porušení rozpočtové kázně Příjemcem dotace a jejích důsledcích,
podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za které se uloží nižší
odvod za porušení rozpočtové kázně, včetně způsobu stanovení nižšího odvodu,
postupy při kontrole využití Dotace a závěrečného vyhodnocení a finančního
vypořádání Dotace,
odkaz na závaznost Zásad ve věcech neupravených,
informaci o povaze Dotace (nemá povahu veřejné podpory, slučitelnost, pravidlo de
minimis, vyrovnávací platba),
ujednání o publicitě,

2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je Příjemce dotace povinen neprodleně písemně
oznámit Poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným písemným
dodatkem k původní Smlouvě o poskytnutí dotace a rozhoduje o ní orgán Kraje, který rozhodl o
uzavření původní smlouvy. Výjimku mohou tvořit případy, kdy určité, ve Smlouvě o poskytnutí
dotace vymezené, záležitosti budou podléhat souhlasu Příslušného odboru s uvedením, že
v těchto případech není uzavírán dodatek k původní smlouvě.
3) Pokud je již v žádosti o Dotaci uveden předpokládaný vznik neuznatelného nákladu, bude ve
Smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno, že tento náklad nelze z Dotace uhradit a nelze ho zahrnout
do celkových uznatelných nákladů projektu.
4) Smlouva o poskytnutí dotace může obsahovat odlišné náležitosti podle podmínek jednotlivých
Dotačních programů, vždy však podstatné náležitosti smlouvy stanovené v odst. 1) písm. a)
tohoto článku. V případě odchylky od náležitostí nad rámec zákona uvedených v odst. 1 písm.
b) tohoto článku, je povinen Příslušný odbor v podkladovém materiálu pro rozhodování
příslušného orgánu Kraje o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na toto výslovně upozornit.
5) Pokud bude mít Dotace povahu podpory de minimis, je možno uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace pouze tehdy, pokud Příjemce dotace předloží při jejím uzavírání prohlášení dle těchto
Zásad.
6) V případech Smluv o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, uzavíraných s fyzickou osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti,
s obcí nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo
právnickou osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast,
Příslušný odbor zajistí uveřejnění6 Smlouvy o poskytnutí dotace na úřední desce poskytovatele
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i
případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Nebudou
zveřejňovány ty informace v rámci zveřejněných dokumentů, které jsou vyloučeny ze
zpřístupnění dle zvláštního právního předpisu7 a údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný
5

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle §10d odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb.
7
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
6
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předpis Evropské unie. U takto upravených dokumentů musí být uveden důvod vyloučení
zveřejnění těchto informací (vždy v závorce za anonymizovaným/nezveřejněným textem).
V případech ostatních Smluv o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, či přesahujících tuto částku
uzavřeným dodatkem, Příslušný odbor zajistí uveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace
prostřednictvím registru smluv postupem dle zvláštního zákona8 a příslušného vnitřního
předpisu9. Příslušný odbor zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána
příjemci do datové schránky či na e-mail.
7) V případě, že po uzavření smlouvy o poskytnutí Dotace bude příslušným odborem zjištěna

skutečnost, která je důvodem pro vypovězení smlouvy z důvodu nesouladu projektu, jeho
realizace či použití Dotace se Smlouvou o poskytnutí dotace, Dotačním programem, Zásadami
nebo právními předpisy, bude vyplacení dotace pozastaveno. O pozastavení vyplacení dotace a
jeho důvodech bude příslušný odbor informovat příjemce dotace neprodleně. Vyplacení dotace
může být pozastaveno nejdéle na 3 měsíce.

Čl. XII. Kontrola využití Dotace
1) Poskytování a čerpání Dotací dle těchto Zásad podléhají kontrole dle příslušných právních
předpisů.10
2) Kontrola probíhá v těchto stupních:
a) předběžná (před poskytnutím Dotace),
b) průběžná (faktická realizace Projektu),
c) následná včetně finančního vypořádání
3) Kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4) Zastupitelstvo Kraje provádí prostřednictvím Finančního výboru kontrolu využití Dotací
poskytnutých obcím z prostředků Kraje. Finanční výbor i kontrolní výbor mohou provádět i
kontroly využití ostatních poskytnutých Dotací11. Postup výborů při provádění kontroly upravuje
Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje.
5) Zjistí-li se neplnění rozhodnutí příslušného orgánu Kraje a podmínek Smlouvy o poskytnutí
dotace, Příslušný odbor, zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu se Smlouvou o
poskytnutí dotace a platnými právními předpisy.

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

Projektu, v případě dotace na sociální služby pak do 5. února po skončení roku, pro který byla
dotace vyhlášena. V rámci závěrečné zprávy je Příjemce dotace povinen předložit i finanční

8

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).
9
Směrnice S-04/2017, kterou se stanoví jednotný postup při evidenci a uveřejňování smluv v registru smluv.
10
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
11
§ 78 odst. 4 písm. a) c) a d) a odst. 5 Zákona o krajích.
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vypořádání Dotace. Pokud byl Projekt realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace,
předloží Příjemce dotace finanční vypořádání do 30 dnů od jejího uzavření.
2) Nevyčerpané finanční prostředky z Dotace Příjemce dotace poukáže zpět Poskytovateli dle

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

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

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

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

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

f) přehled všech nákladů a výnosů Projektu,
g) přehled nákladů Projektu hrazených z Dotace v členění dle účelového určení,
h) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže
je Příjemce dotace povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů projektu hrazených
z Dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu
i) přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu Poskytovatele,
j) další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků od třetích
osob (např. státní účelová dotace).
Vzor finančního vypořádání Dotace je součástí Dotačního programu.
6) Pokud Příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu úplnou závěrečnou zprávu dle

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

Projektu, stanoveného jako závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl
Dotace překročen, vráceny způsobem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí dotace.
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Čl. XIV. Porušení rozpočtové kázně, výzva k provedení opatření k nápravě, výzva k vrácení
Dotace
1) V případě, že příslušný odbor shledá u Příjemce dotace podezření na porušení rozpočtové
kázně, předá kompetentnímu správci daně (ekonomickému odboru) podnět k postupu dle § 22
Zákona č. 250/2000 Sb.
2) Ve Smlouvě o poskytnutí dotace lze z podmínek souvisejících s účelem, na nějž byly peněžní
prostředky poskytnuty, a které je Příjemce dotace povinen dodržet (podmínky dle §10a odst. 5
písm. i) Zákona č. 250/2000 Sb.), vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za
méně závažné, za které se uloží nižší odvod za porušení rozpočtové kázně. V případě, že
součástí poskytnuté Dotace jsou peněžní prostředky, které Poskytovatel obdržel z jiného
rozpočtu, nesmí být dané vymezení v rozporu s podmínkami, za kterých byly poskytovateli
Dotace peněžní prostředky poskytnuty.
3) Příslušný odbor písemně vyzve Příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím
stanovené lhůtě ne delší 15 dnů, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že Příjemce
dotace porušil méně závažnou podmínku, za níž byla Dotace poskytnuta a u níž Poskytovatel
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace
a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém Příjemce dotace provedl
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k provedení opatření
k nápravě části není pro příjemce dotace závazná.
4) Kompetentní správce daně písemně vyzve Příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve
stanovené lhůtě, zjistí-li na základě podnětu nebo kontroly, že Příjemce dotace porušil
povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní
prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta,
u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém Příjemce dotace vrátil
dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k vrácení dotace
nebo její části není pro příjemce dotace závazná.
5) Při porušení rozpočtové kázně, které Poskytovatel považuje za méně závažné, může být za
pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy stanoven v těchto
případech nižší odvod:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené Smlouvou o
poskytnutí dotace či dle odst. 6) čl. XIII. – výše odvodu činí až 5 %,
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené Smlouvou o
poskytnutí dotace či dle odst. 6) čl. XIII. – výše odvodu činí až 10 %,
c) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že Projekt je
spolufinancován Krajem – výše odvodu činí až 10 %,
d) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak (pokud byl
přidělen) – výše odvodu činí až 5 %,
e) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí až 5 %,
f) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či jiných
nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí až 5 %,
g) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“ na
stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční Dotace) – výše odvodu činí
až 5 %.
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6) Ve Smlouvě o poskytnutí dotace lze, s přihlédnutím k podmínkám konkrétního Dotačního
programu či poskytované Dotace, vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude považováno
za méně závažné.
7) O prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále bude rozhodováno v
souladu s § 22 odst. 14 Zákona č. 250/2000 Sb. a dle doporučeného sazebníku pro promíjení
odvodů. Rozhoduje tentýž orgán Kraje, který rozhodl o poskytnutí Dotace. Penále není
součástí odvodu.

Část C
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Čl. XV. Individuální dotace
1) Individuální dotace je určena pro Projekty, které nejsou v daném období podporovány žádným
z vyhlášených Dotačních programů. Individuální dotace mohou být poskytnuty také z Krajem
přijatých darů, nebude-li s dárcem dohodnuto jinak.
2) Žadatelem o Individuální dotaci může být pouze osoba uvedená v čl. IV. odst. 1 Zásad.
3) Žadatel o Individuální dotaci předkládá písemnou žádost obsahující náležitosti dle čl. VI. odst.
1) Zásad. V případě Individuální dotace se obdobně aplikují i ustanovení čl. VI. odst. 5) až 8)
Zásad upravující žádost o Programovou dotaci a její podání. Příslušný odbor může v případě
potřeby po žadateli požadovat i předložení některé z náležitostí dle čl. VI. odst. 2) a dle čl. VII.
odst. 2) Zásad. Pokud doručená žádost o Dotaci bude obsahovat formální nedostatky uvedené v
čl. IX. odst. 3) Zásad, Příslušný odbor požádá v souladu s principem dobré správy žadatele
o odstranění těchto nedostatků žádosti a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
4) Minimální výše poskytované Dotace u Individuální dotace není stanovena. Maximální výše
Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů Projektu. Další ustanovení čl. VIII. Zásad
upravující podmínky pro poskytnutí Programové dotace se aplikují obdobně.
5) Poskytnutí Individuální dotace musí být vždy v souladu s veřejným zájem a naplňovat kritéria
rovnosti, transparentnosti a zákazu diskriminace žadatelů o Dotaci. Pro hodnocení žádostí a
rozhodnutí o poskytnutí Individuální dotace se obdobně aplikují další ustanovení čl. IX. Zásad.
6) Na základě rozhodnutí příslušného orgánu Kraje o poskytnutí Individuální dotace uzavře Kraj
s Příjemcem dotace Smlouvu o poskytnutí dotace obsahující náležitosti dle čl. XI. těchto Zásad,
přičemž se obdobně aplikují i ostatní ustanovení téhož článku Zásad.
7) Žadatel o Dotaci musí být bez zbytečného odkladu informován o výsledku hodnocení podané
žádosti, včetně sdělení důvodu při nevyhovění žádosti, totožným způsobem dle čl. IX., odst. 11)
Zásad.
8) Ustanovení čl. XII., XIII. a XIV. upravující kontrolu využití Dotace, závěrečnou zprávu a
porušení rozpočtové kázně u Programových dotací se obdobně aplikují i v případě poskytování
Individuální dotace.
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Část D
NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC
Čl. XVI. Návratná finanční výpomoc
1) Žadatelem o NFV může být obec či jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba za podmínek
dle Zákona č. 250/2000 Sb.
2) V rámci rozhodování o poskytnutí NFV se přiměřeně použijí ustanovení části B) těchto Zásad.
Vedle náležitostí dle čl. XI. těchto Zásad obsahuje Smlouva o poskytnutí návratné finanční
výpomoci vždy též lhůtu pro navrácení peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek.

Část E
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. XVII. Závěrečná ustanovení
1) V odůvodněných případech může rozhodnout usnesením o výjimce z těchto Zásad ten orgán
Kraje, který je oprávněn rozhodnout o poskytnutí Dotace nebo NFV. Liší-li se schválené
podmínky konkrétního dotačního programu nebo Smlouvy o poskytnutí dotace od těchto Zásad,
jedná se o ustanovení speciální a mají přednost, a to i bez rozhodnutí o výjimce.
2) Tyto zásady se použijí na Dotační programy vyhlášené či žádosti o Individuální dotaci či NFV
podané po nabytí jejich účinnosti.
3) Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………….. ze dne 28.
2. 2022 a nahrazují Zásady schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/7Z/2021
ze dne 21. 6. 2021, které se tímto ruší.
4) Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 28. 2. 2022..

Ing. Jan Schiller, hejtman
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Ústecký kraj

-a-

RTC Real a.s.

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O REZERVACI POZEMKŮ
A
SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
Č. 20/SML/1145

(Pozemky v k.ú. Minice, Nehasice a Staňkovice u Žatce)

1

SMLUVNÍ STRANY
1.

Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Kraj“)
a
2.

RTC Real a.s.
Sídlo:
Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČO:
28226917
DIČ:
CZ28226917
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
B 13862. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří Přílohu č. 1 k tomuto dodatku
(„Zájemce“)
Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich
samostatně „Smluvní strana“.

1.

PREAMBULE

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2020 Smlouvu o rezervaci pozemků a
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 20/SML/1145, která
nabyla účinnosti dne 20. 4. 2020 („Smlouva“);

(b)

Smluvní strany mají společný zájem upravit některé podmínky a ustanovení
Smlouvy s tím, že i nadále platí, že:
(i)

Kraj je vlastníkem Pozemků (pojmy s velkým počátečním
písmenem mají význam podle Smlouvy);
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(ii)

Zájemce má v úmyslu si od Kraje v budoucnu koupit Pozemky
k prodeji a Předmět rezervace za účelem realizace Projektu, a to
na základě Kupní smlouvy; a

(iii)

po vydání Stavebního povolení má Zájemce v úmyslu získat do
vlastnictví od Kraje Předmět rezervace, který představuje
současně Pozemky k prodeji,

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě („Dodatek“).

2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1

Nestanoví-li tento Dodatek výslovně jinak, veškeré pojmy začínající velkými
písmeny mají význam definovaný ve Smlouvě.

2.2

Tento Dodatek mění Smlouvu pouze tam, jak je výslovně uvedeno níže. V ostatních
ustanoveních zůstává Smlouva v platnosti a účinnosti v jejím původním znění, tedy
před uzavřením tohoto Dodatku.

3.

ZMĚNY SMLOUVY

3.1

Čl. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
4.1

3.2

Zájemce se zavazuje za Rezervaci Předmětu rezervace uhradit Kraji
Rezervační poplatek ve výši ve výši 2,- Kč / m2 / rok, tedy celkovou částku
ve výši 331.594 Kč (slovy: tři sta třicet jedna tisíc pět set devadesát čtyři
korun českých) za rok, ke kterému bude připočtena DPH dle právní úpravy
platné ke dni vystavení daňového dokladu.

Čl. 4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
4.2

Rezervační poplatek za Rezervaci Předmětu rezervace bude hrazen
poměrnou částí ve výši 1/2 celoročního Rezervačního poplatku na bankovní
účet Kraje. Rezervační poplatek pro příslušný půlrok (tj. období od 1. ledna
do 30. června nebo od 1. července do 31. prosince příslušného roku) bude
splatný do patnácti dnů po uplynutí příslušného půlročního období.
V případě, že se Rezervace týká pouze části kalendářního půlročního období,
Rezervační poplatek bude splatný pouze pro takovou část kalendářního
půlročního období a bude stanoven jako násobek 1/365 ročního
Rezervačního poplatku a počtu dní Rezervace v tomto kalendářním půlroku.
Zájemce uhradí příslušnou část Rezervačního poplatku na základě řádného
daňového dokladu vystaveného Krajem, jehož datum splatnosti bude 15 dní
3

od vystavení. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené právní
úpravou platnou ke dni vystavení
3.3

Smlouva se doplňuje novým článkem 4.3 v následujícím znění:
4.3

3.4

Čl. 8.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
8.1

3.5

Pokud dojde k uzavření Kupní smlouvy způsobem a ve lhůtách uvedených
v části 7, článku 7.4 této Smlouvy, bude Zájemci - po povolení vkladu jeho
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této Smlouvy - poskytnuta
sleva ve výši poloviny rezervačního poplatku zvýšeného od účinnosti tohoto
Dodatku. Do 15 dnů od splnění podmínek pro slevu bude vystaven opravný
daňový doklad. Po potvrzení přijetí opravného daňového dokladu
Zájemcem bude sleva započtena na kupní cenu.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy
Smlouva nabude účinnosti, a končí dnem uzavření Kupní smlouvy dle
článku 7.4 této Smlouvy, nebo pokud Zájemce nepodá do 1 roku od
účinnosti Smlouvy žádost o vydání Rozhodnutí o umístění stavby na
příslušný stavební úřad, a to dnem uplynutí uvedené jednoroční lhůty.
Platnost této Smlouvy skončí však vždy nejpozději uplynutím tří let ode dne
její účinnosti, pokud do tohoto okamžiku nebudou splněny Podmínky dle čl.
7.4. V případě, že Podmínky budou splněny v době platnosti Smlouvy, avšak
k uzavření Kupní smlouvy nedojde do uplynutí tří let od účinnosti této
Smlouvy, prodlužuje se platnost Smlouvy do doby uzavření Kupní smlouvy,
nejdéle však o 90 dnů ode dne splnění Podmínek.

Čl. 4.1 Kupní smlouva v příloze č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
a) Kupní cena v plné výši 66.318.800,- Kč (slovy: šedesát šest milionů tři
sta osmnáct tisíc osm set Korun českých) + příslušná DPH budou
uhrazeny Prodávajícímu na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do
10 (slovy: deseti) pracovních dnů od zveřejnění této Smlouvy v registru
smluv.
b) Po povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této
Smlouvy bude poskytnuta sleva ve výši poloviny rezervačního poplatku,
tedy 1 Kč/1 m2 + příslušná DPH. Do 15 dnů od povolení vkladu bude
Prodávajícím vystaven opravný daňový doklad. Po potvrzení přijetí
opravného daňového dokladu Kupujícím bude sleva započtena na kupní
cenu.

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1

Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádných závazků ze Smlouvy (před
uzavřením Dodatku) a že ani jedna Smluvní strana neporušila žádné své povinnosti
podle Smlouvy (před uzavřením Dodatku).
4

4.2

Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zájemce
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 Kraj, který zároveň zajistí,
aby informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky
ID
a zároveň na e-mail

4.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

4.4

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.5

Tento Dodatek je podepsán ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy Kraj
obdrží 2 (dvě) a Zájemce 1 (jedno) jeho vyhotovení.

5.

SCHVÁLENÍ DODATKU ORGÁNY KRAJE

5.1

Kraj tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Rady Ústeckého kraje č.…………… ze dne …………… a usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………… ze dne …………… Dodatek byl
rovněž schválen Ministerstvem průmyslu a obchodu dne …………….

6.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly,
uzavírají jej ze své svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod
nátlakem.
[podpisy Smluvních stran následují na další stránce]

5

V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj

V Praze dne ………………….

_________________________
RTC Real a.s.

Příloha:
1.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku Zájemce
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VÝZVA
k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého
kraje na období let 2022 až 2025

pro rok 2022
1. Program:
Usnesením č. 014/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje znění
Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého
kraje na období let 2022 až 2025 (dále jen „Program“).
2. Administrátor Programu:
Odbor životního prostředí a zemědělství vyzývá žadatele o dotaci pro oblasti podpory vymezené v
Čl. 3 Programu
Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje
k podání žádostí o dotaci pro rok 2022 dle Čl. 6 Programu a na předepsaných elektronických
formulářích včetně povinných a nedílných příloh dle Čl. 2 odst. 5) a 6) Programu.
3. Lhůta pro podání žádostí:

od 26. 5. 2022 do 24. 6. 2022 (na podatelně KÚUK)
4. Předpokládané termíny schvalovacího řízení:
Odstranění vad žádostí na základě emailové zprávy
Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje
Projednání žádostí ve Výboru pro životní prostředí/Výboru
pro zemědělství a venkov ZÚK
Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

5. Předpokládaný objem finančních prostředků Programu:
3 000 000,00 Kč

do 8. 7. 2022
III. Q. 2022

III. Q. 2022

III. Q. 2022

Na základě stanoviska Ministerstva financí, č. j.: MF-32529/2021/1203-2 ze dne 15. 11. 2021, k
ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro doložení údajů o skutečném majiteli
právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze u zapsaných spolků nahradit
předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb.,
o evidenci skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 zákona č. 37/2021
Sb.
Tuto výzvu schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. xx/xxZ/2022 ze dne xx. xx. 2022.
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Bod 7.6 příloha 9

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML4450/06/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xxxxxx/2022

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Žalany
Sídlo/bydliště:
Pražská 93, 417 63 Žalany
Zastoupený:
Jindřichem Moukou, starostou obce Žalany
Kontaktní osoba: Jindřich Mouka, starosta obce
E-mail/telefon: starosta.zalany@volny.cz, 417 872 131
IČ:
00266655
DIČ:
CZ00266655
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 270389650/0300
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1, Článku II. odst. 3. a 4. Smlouvy o
poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 9. 2016 č. 110/31Z/2026, ve znění Dodatku č. 1,
o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 059/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, Dodatku
č. 2, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019,
Dodatku č. 3, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 035/27Z/2020 ze dne 9. 3.
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2020, Dodatku č. 4, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 026/3Z/2021 ze dne
25. 1. 2021 a Dodatku č. 5, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 011/11Z/2021
ze dne 13. 12. 2021, kterými bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Žalany z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Dostavba kanalizace Žalany“
(dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající Čl. I. odst. 1. Smlouvy nově zní:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 110/31Z/2016
ze dne 5. 9. 2016 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 5 391
100,- Kč (slovy: Pětmilionůtřistadevedesátjedentisícjednostokorun českých), která
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 6. 2022.
Stávající Čl. II. odst. 3. a 4. Smlouvy nově znějí:
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle čl. II odst. 7., nejpozději 30. 6. 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 úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 11.
7. 2016 do 30. 6. 2022 (účinnost uznatelných nákladů).

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2022 ze dne xx. xx. 2022.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA,
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
pro plnění úkolů v oblasti životního
prostředí, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Obec Žalany
Jindřich Mouka, starosta obce
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Simona Strnadová

referent ekonomického odboru

není požadován

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

usnesení č.:

xxx/xxZ/2021 ze dne xx.xx.2022
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Podpis

Dle SVR 2021-2025

bod 7.7 priloha 8.pdf k usnesení č. 019/37R/2022

bod 7.7 příloha 8

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3483/05/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Město Košťany
Sídlo:
Teplická 297, 417 23 Košťany
Zastoupený:
Tomášem Svádou, starostou města
Kontaktní osoba: Tomáš Sváda, starosta města
E-mail/telefon: svada@kostany.cz, 417 568 183
IČ (RČ):
00266400
DIČ:
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1060439319/0800
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1. a Článku II. odst. 6. a 7. Smlouvy
o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017, ve znění Dodatku č. 1,
o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019, dodatku
č. 2, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 027/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020,
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dodatku č. 3, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 032/3Z/2021 ze dne 25. 1.
2021 a dodatku č. 4 …. , kterými bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace městu Košťany
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace Košťany
– Hampuš, Zámeček“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající Čl. I. odst. 1. nově zní:
1.

Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 investiční dotaci ve
výši 4 999 893,00 Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátdevětosmsetdevadesáttři
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, za podmínky
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do data uvedeného v čl. II
odst. 3).

Stávající Čl. II. odst. 6. a 7. nově znějí:
6. Dotace bude poskytnuta ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů
(realizovaných částí) projektu v procentuální výši stanovené smlouvou dle Čl. II odst.
7. Smlouvy. Poslední splátka dotace bude ve výši rozdílu mezi částkou dotace již
vyplacenou a celkovou částkou poskytované dotace, při dodržení maximálního podílu
dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Položkový rozpis faktur musí
odpovídat plánovanému nákladovému rozpočtu.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 43,707 %, maximálně však do výše
přiznané dotace. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým
uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2022 ze dne xx. x. 2022.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA,
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
pro plnění úkolů v oblasti životního
prostředí, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Město Košťany
Tomáš Sváda
starosta města

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Simona Strnadová

referent ekonomického odboru

není požadován

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

usnesení č.:

xxx/xxZ/2022 ze dne xx. x. 2022.
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Podpis

bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 027/37R/2022

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č. J. 224/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov Brtníky, příspěvková organizace
se sídlem Brtníky č. p. 119, Staré Křečany, PSČ 407 60, IČO: 47274484
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 168/97R/2007 ze dne 14.11.2007 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/16R/2009 ze dne 6.5.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15.12.2014
a č.78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 018/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 085/29Z/2020 ze dne 20.4.2020 (dodatek č. 31),

Příloha č. 1
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 021/6Z/2021 ze dne 26.4.2021 (dodatek č. 32),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2022 ze dne 28. února 2022 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření - stavba:
Katastrální území: Brtníky
Parcela výměra
druh pozemku
způsob využití
St. 95
458 m2
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Brtníky, č. p. 281, občanská vybavenost
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 95

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 02. 2022
V Ústí nad Labem dne 28. 02. 2022

PaedDr. Jiří Kulhánek,
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 020/3R/2020 ze dne 9. 12. 2020

bod 8.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 027/37R/2022

Příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 38
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 239/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22, IČ: 63787911
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 210/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (příloha č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (příloha č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (příloha č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (příloha č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/110R/2012 ze dne 7.8.2012 a č. 32/113R/2012
ze dne 19.9.2012 (dodatek č. 26) s účinností k 1.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 89/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31),

Příloha č. 2
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2013 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 174/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. 78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 072/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 37),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2022 ze dne 28. února 2022 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název

na parcele

Háj u Duchcova

142/2

billboard

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 02. 2022
V Ústí nad Labem dne 28. 02. 2022

PaedDr. Jiří Kulhánek,
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 020/3R/2020 ze dne 9. 12. 2020

bod 8.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 027/37R/2022

Příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 233/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
se sídlem v Litvínově – Janově, Zátiší č. p. 177, PSČ 435 42, IČ: 49872541
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem v Mostě dne 6.12.1994,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 151/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 85/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. 78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 32),

Příloha č. 5
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2022 ze dne 28. února 2022 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Chudeřín u Litvínova
Parcela

výměra

druh pozemku

způsob využití

491
674 m2
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Chudeřín, č. p. 104, bytový dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: 491

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 02. 2022
V Ústí nad Labem dne 28. 02. 2022

PaedDr. Jiří Kulhánek,
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 020/3R/2020 ze dne 9. 12. 2020

bod 8.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/37R/2022

Příloha č. 1
Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“
1. Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“ (dále jen „Prorodinný
program“)
2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory
Prorodinný program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen „Zásady“) a je v souladu se Zásadami Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje. V souladu s výše uvedenými odkazy se jedná o podporu
prorodinných aktivit.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …./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 finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutí podpory dle Prorodinného programu je v souladu se strategickými
dokumenty Ústeckého kraje, tj. Koncepcí rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2022,
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 20222024 (Opatření 3.3.1 Podpora prorodinné politiky Ústeckého kraje a aktivit pro
seniory).
Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj.:
a) osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např.
kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.),
b) celoroční* volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem
prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora
činností mateřských, rodinných a komunitních center),
c) celoroční*1 aktivity na podporu mezigeneračního soužití
*za celoroční aktivitu je považována ta, která probíhá minimálně 1x za měsíc v
průběhu celého kalendářního roku
Z dotačního programu nebudou podporovány následující aktivity:
a) na podporu pečujících osob,
b) na podporu péče o děti v dětské skupině či v jiném kolektivním zařízení,
c) volnočasové aktivity zaměřené samostatně na jednotlivé členy rodiny
(volnočasové aktivity dětí, volnočasové aktivity matek či otců, volnočasové
aktivity seniorů apod.),
*za celoroční aktivitu je považována ta, která probíhá minimálně 1x za měsíc v průběhu celého kalendářního roku
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d)
e)
f)
g)

vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové a PC kurzy)
kulturní aktivity,
aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů,
činnosti a služby, které jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) aktivity, které jsou předmětem činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

-

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

-

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

-

osoby samostatně výdělečně činné.

Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace
jím poskytovaných aktivit na území Ústeckého kraje (dále též „ÚK“) alespoň
od 1. 1. 2020.
5. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
U hospodářské činnosti je podpora poskytována 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).“
U nehospodářské činnosti se poskytnutím dotace na základě této Smlouvy
poskytovatel podílí na financování nákladů nezbytných k zajištění poskytování
tzv. navazujících aktivit na sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“). Podpořená činnost poskytovatele sociálních služeb 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.
6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti
příjemce dotace
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Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na Prorodinný program činí 500.000,- Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 40 % z celkových uznatelných nákladů služeb
zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí nebo vlastní zdroje příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci
jiného dotačního programu ÚK nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci dotačního
programu je 30.000 Kč a maximální výše dotace je 60.000 Kč na jednu aktivitu.
Minimální výše dotace může být snížena s ohledem na počet žádostí/aktivit a
alokovaných prostředků.
Forma dotace: neinvestiční.
7. Termín vyhlášení
Dotační program bude vyhlášen 9. 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)
8. Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádostí je od 11. 04. 2022 do 25. 04. 2022
9. Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2022 musí být zpracována výlučně prostřednictvím
internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb, http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/,
včetně příloh žádosti, které budou naskenovány.
V případě, že žadatel není v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje registrován,
požádá o registraci na emailové adrese faistova.s@kr-ustecky.cz nebo
funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz. Registrace je zdarma. K podání žádosti je potřeba
certifikát a zaručený elektronický podpis.
Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v bodě 9. Vyhlášení, (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).
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb. Ústecký
kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti a předložením
žádosti.
Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
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doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském
oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem
žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči
žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních),
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory,
který dosud nebyl splacen, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele,
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to
v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se
považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu
a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných
závazků, a to v originále;
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné
vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty, a to v originále;
j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let
za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných
dalších žádostech týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném
kalendářním roce, a to v originále. V případě, že žádné projekty nerealizoval,
doloží čestným prohlášením (příloha č. 3);
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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). Úplný výpis z evidence skutečných
majitelů lze nahradit výpisem částečným u právnických osob v právní formě
nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné společnosti, spolku,
pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní
organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.
n) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.

10. Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Věcné hodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí
KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž žádosti o dotaci
posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být objektivní, doložitelný
a kvalitně zpracovaný.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, tj.: Zásadami
a specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení Prorodinného programu. Tyto
materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.
K věcnému hodnocení jsou postoupeny jen ty žádosti, které nebyly vyřazeny
z dotačního řízení pro formální nedostatky.
Alokovaná částka bude rozdělena alikvotně mezi aktivity, u kterých nebyly žádosti
vyřazeny z dotačního řízení pro formální nedostatky. Žadateli nebude na aktivitu
vyplacena vyšší dotace, než je požadovaná částka snížená o neuznatelné náklady.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný (viz níže),
a splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném
období realizace,
c) byl uhrazen do konce realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady,
e) náklad byl vynaložen v souladu s pravidly EU o veřejné podpoře.
Neuznatelný náklad je náklad na:
 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
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nákupy pozemků nebo budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady (rautové, catering, alkohol atp.),
nájemné s následnou koupí (leasing),
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,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,

Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu jednorázově
na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Příspěvkové organizaci obce je dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu
jejího zřizovatele v souladu s § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech.

11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu 27. 6. 2022. Po vydání
ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení.
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání
k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni o
postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.
Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:
a) nákladové rozpočty jednotlivých aktivit upravené na základě výše přiznané
dotace (Příloha č. 5)
b) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 6)
V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy shora uvedené doklady, nebude
s ním smlouva uzavřena.
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 odst. 11 čl. IX. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 6
400 02 Ústí nad Labem
6

Příloha č. 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Fünfkirchlerová, tel.: 475 657 590, e-mail: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz
Příloha č. 1 – Smlouva – VZOR
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – bezdlužnost – VZOR
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k žádosti (místo přílohy k soupisu projektů) - VZOR
Příloha č. 4 – Rozpočet plánovaných nákladů – VZOR
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – VZOR
Příloha č. 6 - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Příloha č. 2

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Fünfkirchlerová
E-mail/telefon: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz/475657590
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1630952/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ………. (výpis z veřejného / živnostenského rejstříku příjemce tvoří
přílohu č. 1 k této smlouvě)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování aktivit v programu
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 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. 008/7Z/2021
dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito
Zásadami.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci v souladu s usnesením …………
č. ….. ze dne …….neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ
(účelovým znakem) 00192, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
U hospodářské činnosti je podpora 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).“
U nehospodářské činnosti se poskytnutím dotace na základě této Smlouvy
poskytovatel podílí na financování nákladů nezbytných k zajištění poskytování tzv.
navazujících aktivit na sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“). Podpořená činnost poskytovatele sociálních služeb 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.
Článek II.
Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta za účelem realizace aktivity v rámci programu „Podpora
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“ dle poskytovatelem
odsouhlaseného Rozpočtu plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů. Rozpočet
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plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání této smlouvy. Dotace se poskytuje
v následujícím členění:
-

na aktivitu….. …….. Kč,

-

na aktivitu ….. …….. Kč.

V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný náklad
označují následující náklady:
Neuznatelný náklad je náklad na:











pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,

úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady (rautové, catering, alkohol atp.),
nájemné s následnou koupí (leasing),
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,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance
ve veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

Dále náklady na následující aktivity:
a) na podporu pečujících osob,
b) na podporu péče o děti v dětské skupině či v jiném kolektivním zařízení,
c) volnočasové aktivity zaměřené samostatně na jednotlivé členy rodiny (volnočasové
aktivity dětí, volnočasové aktivity matek či otců, volnočasové aktivity seniorů apod.),
d) vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové a PC kurzy)
e) kulturní aktivity
f) aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů
g) činnosti a služby, které jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
h) aktivity, které jsou předmětem činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
vznikl příjemci v přímé souvislosti s poskytováním aktivity ve schváleném období
realizace,
byl uhrazen do konce realizace aktivity,
byl vynaložen v souladu s pravidly EU o veřejné podpoře
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným čl. VIII Zásad po písemném souhlasu poskytovatele.
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3. Termínem ukončení realizace aktivity je 31. prosinec 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací aktivity a vzniklých v době
do 31. prosince 2022. Datem účinnosti uznatelných nákladů je 1. leden 2022.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech aktivity v maximální výši 40 %. Závazný finanční ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům aktivity za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování aktivity, pro který byla
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

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 se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem aktivity, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celé 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 dotace, a to do 30 dnů od
termínu ukončení realizace aktivity (článek II. odst. 4 této smlouvy). Pokud byla aktivita
realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli
finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního
vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních
dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

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

-

popis realizace aktivity,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy aktivity,

-

přínos aktivity pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení aktivity,
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-

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,

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele,

-

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

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.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořené aktivity.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované aktivity, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. čl. II
odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty,
a to současně s předložením závěrečné zprávy.

j)

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.

k) 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.
l)

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.
Alikvotní část se přitom počítá na jednotlivé měsíce poměrem dvanáctin.

m) 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.
n) 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.
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o) Zadávat veřejné zakázky v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek,
pokud se na něho vztahují.
p) Veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
q) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
r) 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.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
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. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.
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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
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. var. 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode
dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
var. 2 – Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na
e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
var. 3 – Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
5. 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)
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

Přílohy:
Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku příjemce (Výpis ze živnostenského rejstříku
příjemce, z ….. evidence)
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Příloha č. 3

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. 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:
-

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

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje v čl. VI., odst. 2, písm. k).

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

bod 8.7 priloha 5.pdf k usnesení č. 032/37R/2022

Příloha č. 5

Rozpočet plánovaných nákladů
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)
Název a číslo aktivity

Nákladová položka

1. Provozní náklady celkem

Náklady na rok
2019 (Kč)

Přidělená
dotace od
Ústeckého
kraje na rok
2019 (Kč)

Náklady
na rok
2020
(Kč)

Poznámka - slovní
Požadavek od
komentář (u
Ústeckého
položek, na které je
kraje na rok
žádána dotace
2020 (Kč)
kraje, nutno
vyplnit)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Nemateriálové náklady celkem

0

0

0

0

1.2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho:

1.1. Materiálové náklady celkem

Energie
z toho:

1.2.2

- potraviny
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové
náklady

- elektřina
- plyn
- vodné, stočné
- jiné
Opravy a udržování

Úprava rozpočtu
dle přidělené
dotace na rok 2020
(Kč)

z toho:

Příloha č. 5

1.2.3

- opravy a udržování budov
- opravy a udržování aut
- ostatní - konkretizujte
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Osobní náklady
celkem

0

0

0

0

2.1. Mzdové náklady

0

0

0

0

z toho:

Cestovné

1.2.4

- cestovné zaměstnanců
- cestovné klientů

z toho:

Ostatní služby

- telefony
- poštovné
- internet
- nájemné
- právní a ekonomické služby
- školení a vzdělávání
- pořízení DDNM do Kč 60
tis.
- jiné ostatní služby

z toho:

z toho:

1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte

- daně a poplatky
-

- hrubé mzdy
- OON na DPČ
- OON na DPP
- ostatní mzdové náklady

2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění

Příloha č. 5
2.3. Ostatní sociální náklady
Celkové náklady na realizaci aktivity

0

0

0

0
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Příloha č. 6

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. 7

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“

Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou aktivitu zvlášť

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

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

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

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

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

SML171234

Výše celkových nákladů projektu (Kč):

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

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

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

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

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

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“
Souhrnná tabulka

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“

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

Ukazatel

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé aktivity

Poskytnuto
k 31.12.2…

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

1

Skutečně
použito
k 31.12.2...

2
0

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0
0

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

Sestavil:
Datum a podpis:

vratka dotace

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“
Zdroje financování

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“

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

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé aktivity

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

0

Úhrady uživatelů

Fondy
zdravotních
pojišťoven

3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

0

6

0

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

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

7

8

0

0

Strukturáln
í fondy

Resorty
stání
správy

9

10
0

Jiné

11
0

0

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

Dotace Ústeckého kraje
Rozpočtová položka
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

dotace poskytnutá
Ústeckým krajem

Celkové náklady (Kč)
0

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

Místo a datum:

částka hrazená z dotace
Ústeckého kraje (Kč)

Vratka
(Kč)

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

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

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

bod 8.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 033/37R/2022

Příloha č. 1

Dotační program
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“
1. Název dotačního programu
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“
2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory
Dotační program je vyhlášen v souladu s čl. I. odst. 2) Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a dále
ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. h) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje pro oblast podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje.
V rámci dotačního programu budou podpořeny aktivity v oblasti činnosti
dobrovolnických center.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx.xx.xxxx
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
Úhrada nákladů na provoz dobrovolnických center působících v Ústeckém kraji
v souladu se Strategií podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022.
4. Důvody podpory stanoveného účelu
Synergická strategická podpora a posílení dobrovolnických center Ústeckého kraje v
období realizace národního projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem Koncepce
rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové
dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center (ESF OPZ a SR ČR).
Nedostatek finančních prostředků na profesionálního koordinátora, který zajišťuje
získávání dobrovolníků, jejich zaškolování, vysílání, administraci apod.
Program je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie podpory
rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022 (usnesením č. 141/31Z/2020 ze
dne 7. 9. 2020) a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
na období 2022-2024, konkrétně opatření č. 3.3.2 Podpora dobrovolnictví v Ústeckém
kraji.
5. Forma dotace
Dotace bude poskytnuta způsobilému žadateli na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s provozem dobrovolnického centra. Finanční částku obdrží podpořený
žadatel. Jeden žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o podporu projektu.
6. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise
(EU) č. č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
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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 500 000,- Kč.
Maximální výše dotace je pro jedno dobrovolnické centrum v rámci dotačního
programu 100 000,- Kč. V případě, že splní všechny podané žádosti o dotaci
podmínky dotačního programu, budou žádat o maximální podporu a zároveň
bude žadatelů více než 5, bude částka alikvotně rozdělena mezi žadatele.
Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů.

8. Okruh způsobilých žadatelů
Organizace, které jsou držiteli akreditace Ministerstva vnitra na základě zákona
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, působící v Ústeckém kraji alespoň od 1. 1. 2020
9. Termín vyhlášení – zveřejnění na úřední desce
09. 03. 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. 04. 2022 do 25. 04. 2022
11. Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v elektronickém formuláři
prostřednictvím internetové aplikace Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje a je
přílohou č. 1 tohoto vyhlášení. V případě, že žadatel není v Katalogu sociálních služeb
Ústeckého kraje registrován, požádá o registraci na emailové adrese faistova.s@krustecky.cz nebo funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz. Registrace je zdarma. K podání
žádosti je potřeba certifikát a zaručený elektronický podpis.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být podána nejpozději do 25. 04. 2022.
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Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v bodě 11. Vyhlášení, (např.
faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na
jiné adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti nejsou
doručeny řádně nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to možné).
Nedílné přílohy žádosti dle čl. VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském
oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem
žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči
žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních),
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory,
který dosud nebyl splacen, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele,
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to
v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
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
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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). Úplný výpis z evidence skutečných
majitelů lze nahradit výpisem částečným u právnických osob v právní formě
nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné společnosti, spolku,
pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní
organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.
n) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
o) počet dobrovolnických hodin v roce 2021 s uvedením organizací, ve kterých byly
hodiny zajištěny, včetně uvedení konkrétního počtu hodin u jednotlivých
organizací – volnou formou.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 1 tohoto programu a vzor čestného prohlášení
k podpoře de minimis je přílohou č. 2 programu.
12. Kritéria pro hodnocení žádostí:







podání žádosti v termínu stanoveným programem
podání žádosti na elektronickém formuláři včetně všech povinných příloh
žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů
žádost odpovídá účelu finanční podpory
žadatel vysílá dobrovolníky alespoň do dvou sociálních služeb, kde
dobrovolníci aktivně působí
žadatel zajistil alespoň 900 dobrovolnických hodin v roce 2021, které doloží
k žádosti o podporu. V případě, že více než 75% (tedy 675 hodin) bylo
provedeno v sociálních a zdravotních službách a jsou splněny všechny ostatní
podmínky pro přiznání dotace, bude žadateli přiznána dotace v plné výši dle
jeho žádosti (maximálně však 100 000 Kč). V případě, že žadatel zajistil méně,
než 75% v sociálních a zdravotních službách a zároveň jsou splněny všechny
ostatní podmínky pro přiznání dotace, bude žadateli přiznána dotace ve výši
poloviny žádosti (max. tedy 50 000 Kč). V případě, že bude více žadatelů
naplňovat stejné podmínky a bude jim vypočítána stejná výše podpory,
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alokace bude alikvotně rozdělena mezi žadatele, kteří splní veškeré podmínky
dané tímto vyhlášením.
V případě, že se nejedná o Regionální dobrovolnické centrum s celokrajskou
působností, výše osobních nákladů v projektu nesmí přesáhnout 50%
celkových nákladů projektu hrazených z této dotace.

13. Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
Posuzovány budou pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu,
na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají
okruhu stanovenému v účelu finanční podpory tohoto dotačního programu a byly
podány způsobilým žadatelem (viz odst. č. 3, 8 a 11 programu).
Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s provozem dobrovolnického
centra.
Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období
realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem
uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta,
s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy, nájemné, energie, telefon, internet,
které budou uhrazeny do 30. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí
dotace jinak
Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním činností dobrovolnického centra,
b) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,
jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000
Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady
příštích období a opravné položky provozních nákladů,
d) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na
tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na
penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní
pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
e) výdaje na finanční leasing,
f) daně a poplatky (včetně bankovních poplatků),
g) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
h) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní
výlohy, jakož i depozitní poplatky,
i) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
j) nákupy pozemků nebo budov,
5
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k) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
l) reprezentativní pohoštění,
m) výdaje, které nelze účetně doložit,
n) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykový, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů

14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu 27. 06. 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. 3 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání předloží příjemce
dotace společně se závěrečnou zprávou do 30 dnů od ukončení termínu realizace, tj.
do 30. 1. 2023. Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je přílohou č. 4 programu.
Dotace bude podpořenému subjektu poskytnuta formou bezhotovostního převodu
jednorázově na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 1030/ 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Fünfkirchlerová tel.: 475 657 590, e-mail: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení de minimis
Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
6
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Příloha č. 2

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

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
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Příloha č. 3

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

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

Sídlo/Adresa

1

IČ

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

1

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

Sídlo

IČ

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

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

Sídlo

IČ

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

Poskytovatel

Částka v Kč

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

3

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

2

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu 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.
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Příloha č. 4

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

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

„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Fünfkirchlerová
E-mail/telefon: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz/475657590
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1630952/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u
v živnostenském rejstříku u ……….

…………………,

oddíl

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na provoz dobrovolnického centra
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 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 č008/7Z/2021
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 provoz dobrovolnických center působících
v Ústeckém kraji v souladu se Strategií podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje
2021 – 2022.
4. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24.
12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uzvedl ve formuláři žádosti o dotaci
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše
uvedeného nařízení Evropské komise – dle přílohy č. 1 smlouvy.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předložené aktivity, tedy na provoz dobrovolnického centra působícího v Ústeckém kraji.
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. prosinec 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, kterým je úhrada nákladů na provoz
dobrovolnického centra. 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

strana 7 / 7

bod 8.8 priloha 5.pdf k usnesení č. 033/37R/2022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

"Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 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:

Příloha č. 5

Datum :

Zpracoval:

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

jméno a příjmení

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

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

Příloha č. 6

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

název a adresa organizace

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

SML 21/..

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

celkové roční náklady

částka dle smlouvy, účelový znak dle smlouvy

Popis realizace projektu, vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Splnění účelu projektu v termínu: nejpozději do 31. 12. 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 sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celý projekt/akci celkem

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

bod 9.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 034/37R/2022

Příloha č. 2

Číslo poskytovatele: 21/SML2371/SOPD/RR/01
Číslo příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

dodatek č. 1

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. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje
E-mail/telefon: 475 657 508, hajsman.p@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800
a
Příjemce: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Sídlo:
Zastoupený:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

Komenského 748/4 Předměstí, 412 01 Litoměřice
Luďkem Jirmanem, ředitelem
412 871 140
28750853
CZ28750853
Česká spořitelna, a.s.
4371364389/0800

Uvedené smluvní strany se dohodly na znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční
dotace, která byla uzavřena dne 7. 7. 2021.

strana 1 /2

Článek I.
1.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace se mění takto:
Článek II., nově zní:

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 7. 2022 (termín finančního ukončení
Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období
od 26. 5. 2021 do 31. 7. 2022.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace zůstávají beze změny.

Článek II.
1. Tento dodatek 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 nebo na email. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
……………… ze dne 28. 2. 2022.

V Litoměřicích dne

V Ústí nad Labem dne

………………………………………

………………………………………………

Příjemce
Destinační agentura České středohoří
Luděk Jirman, ředitel

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 1

Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel: Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje
E-mail/telefon: 475 657 508, hajsman.p@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu „Podpora činnosti destinačního managementu“
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. …………. ze dne ……………. (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá
v souladu s výše uvedenými Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Účel, na který je dotace určena, a výše dotace
1. Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ………….. ze dne ………….. poskytuje příjemci neinvestiční dotaci
ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) z Fondu Ústeckého kraje za
účelem realizace akce či činnosti uvedené v předložené žádosti „Podpora činnosti
destinačního managementu“ (dále jen„Projekt“).
2. Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Článek II.
Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů
Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2022 (termín finančního
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení
příjemcem v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Článek III.
Financování
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje předložené příjemcem.
2. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 100%. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu. Celková výše
dotace, kterou poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I.
smlouvy. Celkové plánované uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí dva milióny
Kč.
3. V případě vykázaného vyššího podílu dotace ve vztahu ke skutečným celkovým

uznatelným nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz. odst. 2 čl. III. smlouvy), je příjemce povinen prostředky, o které byl
dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na
účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty.
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4. Případné vykázání zisku v rámci Projektu (příjmy převyšující výdaje (náklady) projektu)

je důvodem pro vrácení dotace/ její části ve výši dle Čl. 4, odst. 4.11 Zásad.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných

nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH,
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez
DPH.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném období
realizace
- byl uhrazen v období realizace Projektu
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
-

jakékoliv provize pro příjemce dotace
odměna zpracovateli žádosti o příspěvek
daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet
manka, škody
sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať už jsou
sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
ztráty z devizových kurzů
nájemné s následnou koupí (leasing)
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu
výdaje nesouvisející s realizací projektu

6. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve výši 2 000 000,Kč.

Článek IV.
Povinnosti příjemce
Příjemce je povinen:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.
c) Spolupracovat s poskytovatelem dotace při realizaci projektu „Brána do Čech“,
včetně aktualizace v rámci turistického webového portálu www.branadocech.cz
d) Zveřejňovat při všech příležitostech, že činnost je podporována Ústeckým krajem
a uvádět turistické logo kraje – Brána do Čech na všech propagačních materiálech
souvisejících s podpořenou činností příjemce dotace.
e) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotací v odděleném účetnictví, vedeném v
souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého Projektu.
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f)
g)

h)

Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách v
platném a účinném znění.
Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen:
- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny,
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace,
- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele
Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné
vyúčtování) poskytnuté dotace na elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná
zpráva a finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty – Fond Ústeckého
kraje“, a to do 3 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku II.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy)
popis realizace Projektu
přínos Projektu
celkové zhodnocení Projektu
finanční vypořádání poskytnuté dotace
doložení splnění publicity dle čl. VII.

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
- přehled všech nákladů a výnosů Projektu
- přehled nákladů Projektu hrazených z dotace
- doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
a kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto
- dokladů
- kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu
- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)
- dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti s
Projektem dle zákona o veřejných zakázkách
- fotodokumentaci realizace Projektu
- účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu s
příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (pozn.: u investiční dotace)
- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje
i)
j)
k)

l)

Předložit poskytovateli na vyžádání zprávu o průběhu realizace Projektu.
Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor regionálního
rozvoje – oddělení cestovního ruchu o všech změnách, týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace podpořeného Projektu.
Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta,
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.
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Článek V.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V
případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem
ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou
– výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou
– výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí
3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí
6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10%.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb.
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně
lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení
rozpočtové kázně.
Článek VI.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi
příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
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vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
Článek VII.
Ostatní ujednání
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, nebude-li postupováno následujícím způsobem (i) Smlouva
bude včetně všech jejích dodatků v úplném znění uveřejněna Poskytovatelem
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.
2. Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád ze strany
poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele
provádět kontrolu čerpání a využití prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb., případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu. Příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z právních poměrů při
poskytnutí dotace dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR.
5. Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………… ze dne ………...
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru
smluv).

V ……………………. dne

V ………………………… dne

………………………………………

………………………………………………

Příjemce

Poskytovatel
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bod 10.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 037/37R/2022

bod 10.2 příloha č.4

bod 10.2 příloha č.4

bod 11.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 041/37R/2022

Dotační program
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“
1. Název dotačního programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje“
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 000/0Z/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 (dále jen „Zásady“).
2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.
Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území České
republiky s dopadem na obyvatele Ústeckého kraje v období od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2022:
- Okruh 1
Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, realizovaných nad
rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění, pro občany
s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém
kraji.
- Okruh 2
Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného
na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce
zranitelných skupin obyvatelstva, a to formou vzdělávací, přednáškovou a
edukační s důrazem na řešení, prevenci a intervenci následujících aktivit
na území Ústeckého kraje:
Správná výživa a stravovací návyky populace:


nutriční výchova, propagace změny stravovacích návyků, propagace
hlavních zásad správné výživy, aktivity zaměřené na pozitivní změny ve
společném stravování, zejména pak u dětí (vzorové jídelníčky a prezentace
jídel zdravé výživy ve školních jídelnách)

Dostatečná pohybová aktivita populace:


propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké
veřejnosti nebo u definovaných cílových skupin (předškolní a školní děti,
dospívající mládež, těhotné a kojící ženy, senioři)

Zvládání stresu a duševní zdraví:


propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav,
propagace duševní hygieny
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Zdravotně rizikové chování




informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním včetně
intervenčních aktivit
informovanost o zdravotních rizicích rizikového sexuální chování a z toho
plynoucí výskyt infekčních onemocnění - zvláště HIV/AIDS, virových
hepatitid a sexuálně přenosných nemocí
do účelu podpory nespadají certifikované programy dlouhodobé specifické
primární prevence a prevence rizikového chování s návazností na minimální
preventivní program škol, realizované ve školách a školských zařízení
v Ústeckém kraji

Vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví
a podporu screeningových programů


podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora
screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního
pojištění

Vzdělávací a přednášková činnost, edukační a intervenční aktivity, na které
je požadována dotace, nesmí obsahovat činnosti, jejichž realizace je v rozporu
se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
3. Okruh způsobilých žadatelů
- Okruh 1
Právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje
následující kritéria: má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané
formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou
na neurologická onemocnění na území České republiky pro obyvatele s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji.
Fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační
péče, a která absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění
k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje
léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá
o poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou
osobu a jinou osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba,
která je jejím zákonným zástupcem nebo soudem určený opatrovník.
- Okruh 2
Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické osoby,
obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické
osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané
obcí a Českou republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti
s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí
a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.
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4. Důvod podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu zlepšení nejzávažnějších identifikovaných
problémů zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje jako jednu z priorit
„Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji
na období 2015 – 2020“. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 029/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021 byla platnost strategie prodloužena do roku
2022.
5. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací výše uvedeného účelu podpory vzniklých v období
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
1 782 606 Kč na rok 2022
Na poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu není právní nárok. Peněžní
podpora bude poskytována do doby vyčerpání celkového objemu tohoto
dotačního programu.
7. Informace o povaze dotace
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L352/1 dne 24. 12. 2013. Dotace fyzickým
osobám v rámci Okruhu 1 nenaplňují znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie.
8. Maximální výše dotace
- Okruh 1
Na jednoho občana Ústeckého kraje (respektive rodné číslo) je stanovena
dotace ve výši max. 10 000 Kč. Konkrétní výše dotace bude vypočtena
z reálných uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Maximální podíl dotace kraje je v souladu se Zásadami 70 % z celkových
uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Minimální výše poskytované dotace pro žadatele není stanovena.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt, na který je požadována dotace, nesmí být podporován
z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
- Okruh 2
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu
je 10 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
na projekt/aktivitu je 250 000 Kč. Výše dotace bude ovlivněna kapacitou akce
(tj. počtem zúčastněných osob z cílové skupiny projektu/aktivity), přičemž výše
podpory na jednu osobu může dosáhnout maximálně 700 Kč.
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Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 70 % z celkových
uznatelných nákladů projektu/aktivity. Výjimku v mimořádných a odůvodněných
případech, osobní náklady do výše 100 % celkových uznatelných nákladů
projektu/aktivity, může na základě písemné žádosti schválit orgán kraje, který
o poskytnutí dotace rozhoduje.
V případě, že cílovou skupinou projektu/aktivity jsou děti, žáci a studenti, může
dotace tvořit maximálně 90 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých
v žádosti. Pro ostatní cílové skupiny může dotace tvořit maximálně 70 %
celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
-

Okruh 1 a 2

Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným
ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity. Celková
částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt/aktivita, na který je požadována dotace, nesmí být
podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
9. Termín vyhlášení
28. 2. 2022
10. Termín zveřejnění dotačního programu
11. 3. 2022
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení
ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 28. 2. 2022,
a to v termínu do 11. 3. 2022).
11. Lhůty pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích,
které jsou přílohou tohoto programu a podepsána oprávněným zástupcem
žadatele. Je-li podávána v listinné podobě, musí být zabezpečena proti
manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny v čl. VI.
bodu 2) Zásad a v bodu 18. tohoto programu a jsou uvedeny rovněž
ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí,
která je totožná pro oba okruhy stanovené podpory dotačního programu:
I)
II)
III)

od 11. 4. – 30. 4. 2022 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 1. – 31. 12. 2022,
od 1. 7. – 14. 7. 2022 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 7. – 31. 12. 2022, za předpokladu,
že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I),
od 1. 9. – 19. 9. 2022 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 9. – 31. 12. 2022, za předpokladu,
že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu
I) a II).
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Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat
na adresy:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 18. tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
12. Podmínky pro poskytnutí dotace
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly doručeny
ve lhůtě pro podání žádosti, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy, a které odpovídají účelu stanovenému okruhu podpory
dotačního programu (viz bod 2. tohoto programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po lhůtě
pro podání žádosti, nebudou posuzovány podle čl. IX. Zásad.
13. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti, termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný orgán Ústeckého kraje na nejbližším jednání po skončení lhůty
pro podání žádostí nejpozději však do 31. 12. 2021. Po vydání ověřeného
usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje budou zveřejněny výsledky
dotačního programu.
14. Konzultačního místo:
Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Krpešová, tel: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz
Adam Souček, tel: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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15. Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- Okruh 1:


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



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



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



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

- Okruh 2:











soulad projektu/aktivity s účelem stanovené podpory (tj. dotace není
určena např. na realizaci konkrétní pohybové či sportovní aktivity, přímou
terapeutickou činnost s pacientem apod.)
přínos realizace projektu/aktivity pro cílovou skupinu (vymezení cílové
skupiny, vazba na potřeby cílové skupiny),
oborově/tematicky významný projekt/aktivita,
správní regionální přesah projektu s přínosem a dopadem realizace
projektu pro občany Ústeckého kraje, tj. místo realizace projektu,
minimální dopad realizovaného projektu budou dva okresy Ústeckého
kraje (např. přednáška o významu zdravé výživy bude realizována
v mateřských školách v okresu Děčín a okresu Ústí n. L.)
kapacita projektu/aktivity je odvozena od počtu osob cílové skupiny
projektu/aktivity (např. v rámci vzdělávacího semináře určeného pro žáky
škol není cílovou skupinou učitelský doprovod žáků),
kvalita projektu (originalita, věcná a časová proveditelnost, personální
a technické zabezpečení, připravenost projektu k realizaci)
ekonomická přiměřenost (uznatelné a neuznatelné náklady dle čl. VIII.
bodu 10) a 11) Zásad, konkrétnost rozpočtu, adekvátnost položek
rozpočtu, zajištění vícezdrojového financování).

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

b)

c)
d)

e)
f)

doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list,
zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost),
a to v kopii;
čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady
projektu (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou variantu
formuláře);
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
 vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující,
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g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

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

n)

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

o)

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

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

q)

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

r)

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

s)

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

t)

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

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

Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestného prohlášení)
Rozpočet projektu/případu zajištění léčebné rehabilitace/aktivity
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE
Okruh:
Okruh 1 – Léčebné rehabilitace
Okruh 2 – Aktivity zaměřené na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Žadatel - identifikační údaje
Fyzická osoba

Právnická osoba

Jméno a příjmení:
Podnikající fyzická osoba:
Ano

Ne

Ano

Ne

DIČ:

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Adresa bydliště:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

Ano

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:
Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

č.o.:

Číslo účtu:
1/4

Ne

/
Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2022

Jméno a příjmení občana
Ústeckého kraje

Celkové náklady
léčebné rehabilitace
v roce 2022 (v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2022 (v Kč)

CELKEM:

0,00

0,00

Dotace
(v %)

1.

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

Telefon:

E-mail:
@

Adresa trvalého bydliště:
Okres:

Obec:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

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

Termín ukončení:

Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude rehabilitace realizována. Uveďte i dobu, v níž má být dosaženo účelu
poskytované dotace.
Zdůvodnění potřebnosti léčebné rehabilitace:
2/4

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

Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.

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

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

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

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

Datum vydání posudku:___________________

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

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

Právnická osoba

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

Ne

Osoba zastupující právnickou osobu (statutární orgán):
Jméno a příjmení (povinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

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.
Identifikace právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu:
1/5

Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše
podílu (%)
Registrace:
Dopňte ve tvaru: Číslo a datum registrace, vložka a název příslušného krajského soudu nebo jiného evidenčního
rejstříku, ve kterém jste zapsáni.

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

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

Jméno a příjmení občana
Ústeckého kraje

Celkové náklady
léčebné rehabilitace
v roce 2022 (v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2022 (v Kč)

CELKEM:

0,00

0,00

1.
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Dotace
(v %)

Požadavek č. 1
Jméno a příjmení občana Ústeckého kraje:

Datum narození:

Telefon:

E-mail:
@

Adresa trvalého bydliště:
Okres:

Obec:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

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

Termín ukončení:

Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude rehabilitace realizována. Uveďte i dobu, v níž má být dosaženo účelu
poskytované dotace.
Zdůvodnění potřebnosti léčebné rehabilitace:
Uveďte doplňující informace k čestnému prohlášení doloženému jako součást žádosti dle bodu 18. písm. n) nebo q)
Vyhlášení dotačního programu.
Další údaje o zajištění léčebné rehabilitace:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

Přílohy žádosti
1.

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

2.

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

3.

Doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
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4.

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

5.

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

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

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

8.

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

9.

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

10. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v kopii;
11. Čestné prohlášení, že potřebnost léčebné rehabilitační péče pro konkrétního občana s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji, je/byla indikována ošetřujícím lékařem, a to v originále;
12.

Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.
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Prohlášení a podpis
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů.
Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žadatele do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o
výši poskytnuté dotace na webových stránkách Ústeckého kraje. Současně žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v
této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt
z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V .......................... dne ..........................

(podpis / razítko)

5/5

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

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

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. f) až k) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (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 aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
če stn ě p roh la šu je , ž e
-

-

-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

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

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

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

čestně prohlašuje, že
-

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

V ……………………….. dne ………………

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

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

1

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

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

IČO/datum narození

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

IČO/datum
narození

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

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.uohs.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“).
4 Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
2

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
Sídlo/adresa
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

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:
a. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nebo dle
nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES
na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v €8

v Kč

Celkem
b. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, 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. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve smyslu
ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
5

6

7
8

Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014)
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.
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.

Příloha k žádosti o dotaci z programu
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1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
b) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, ve znění Nařízení Komise
(EU) č. 1923/2018 ze dne 7. prosince 2018 (dále také jen nařízení Komise (EU) č. 360/2012), o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
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;

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

se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas
uděluji správci a zpracovateli9, kterým je Ústecký kraj pro všechny údaje obsažené v tomto
prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

9

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

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

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

Právnická osoba

Jméno a příjmení:
Podnikající fyzická osoba:
Ano

Ne

Ano

Ne

DIČ:

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Adresa bydliště:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

Ano

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:
Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

č.o.:

Číslo účtu:
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Ne

/
Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2022

(v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2022 (v Kč)

0,00

0,00

Celkové náklady
Název aktivity projektu

aktivity v roce 2022

Dotace
(v %)

1.
CELKEM:

Popis aktivity č. 1
Název akce:

Zaměření projektu/aktivity:
Uveďte obecné zaměření projektu/aktivity.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/aktivita určen/a.
Počet účastníků aktivity v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná o opakující se aktivitu):
rok 2019:

rok 2020:

rok 2021:

Kapacita projektu/aktivity (plánovaný počet účastníků v roce 2022):
Místo realizace projektu/aktivity:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých bude projekt/aktivita realizován/a. Z místa realizace by mělo být
patrné, že je vhodné (svými podmínkami a zázemím) pro realizaci projektu/aktivity.
Popis realizace projektu/aktivity:
Stručně popište způsob realizace projektu/aktivity.
Personální zajištění projektu/aktivity:
Uveďte kdo nebo které organizace, se budou podílet na realizaci projektu/aktivity.
Časový rozsah realizace projektu/aktivity:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude projekt/aktivita realizován/a. Uveďte i dobu, v níž má být dosaženo účelu
poskytované dotace.
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Zdůvodnění potřebnosti projektu/aktivity:
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující potřebnost
projektu/aktivity (např. tématický rozvojový/strategický dokument kraje apod.)
Další údaje o projektu/aktivitě:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

Přílohy žádosti
1.

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

2.

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

3.

Doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;

4.

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

5.

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

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

Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí
jako prostředník, a to v originále;
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8.

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

9.

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

10.

Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.

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

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

Právnická osoba

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

Ne

Osoba zastupující právnickou osobu (statutární orgán):
Jméno a příjmení (povinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

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.
Identifikace právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu:
1/5

Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše
podílu (%)
Registrace:
Dopňte ve tvaru: Číslo a datum registrace, vložka a název příslušného krajského soudu nebo jiného evidenčního
rejstříku, ve kterém jste zapsáni.

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

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

(v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2022 (v Kč)

0,00

0,00

Celkové náklady
Název aktivity projektu

aktivity v roce 2022

1.
CELKEM:
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Dotace
(v %)

Popis aktivity č. 1
Název akce:

Zaměření projektu/aktivity:
Uveďte obecné zaměření projektu/aktivity.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/aktivita určen/a.
Počet účastníků aktivity v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná o opakující se aktivitu):
rok 2019:

rok 2020:

rok 2021:

Kapacita projektu/aktivity (plánovaný počet účastníků v roce 2022):
Místo realizace projektu/aktivity:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých bude projekt/aktivita realizován/a. Z místa realizace by mělo být
patrné, že je vhodné (svými podmínkami a zázemím) pro realizaci projektu/aktivity.
Popis realizace projektu/aktivity:
Stručně popište způsob realizace projektu/aktivity.
Personální zajištění projektu/aktivity:
Uveďte kdo nebo které organizace, se budou podílet na realizaci projektu/aktivity.
Časový rozsah realizace projektu/aktivity:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude projekt/aktivita realizován/a. Uveďte i dobu, v níž má být dosaženo účelu
poskytované dotace.
Zdůvodnění potřebnosti projektu/aktivity:
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující potřebnost
projektu/aktivity (např. tématický rozvojový/strategický dokument kraje apod.)
Další údaje o projektu/aktivitě:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

Přílohy žádosti
1.

Doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis
z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
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2.

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

3.

Doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;

4.

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

5.

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

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

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

8.

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

9.

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

10.

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
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů.
Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žadatele do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o
výši poskytnuté dotace na webových stránkách Ústeckého kraje. Současně žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v
této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt
z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V .......................... dne ..........................

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

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

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. f) až k) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (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 aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
če stn ě p roh la šu je , ž e
-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

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

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

1

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

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

IČO/datum narození

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

IČO/datum
narození

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

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.uohs.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“).
4 Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
2

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
Sídlo/adresa
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

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:
a. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nebo dle
nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES
na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v €8

v Kč

Celkem
b. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, 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. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve smyslu
ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
5

6

7
8

Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014)
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.
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
b) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, ve znění Nařízení Komise
(EU) č. 1923/2018 ze dne 7. prosince 2018 (dále také jen nařízení Komise (EU) č. 360/2012), o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
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;

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

se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas
uděluji správci a zpracovateli9, kterým je Ústecký kraj pro všechny údaje obsažené v tomto
prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

9

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

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

Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotacního programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje"
Okruh 1
Neinvestiční náklady projektu/aktivity (dle nákladových položek) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2022
(Vyplňuje se na všechny léčebné rehabilitace souhrnně)
Název a číslo projektu (požadavku):
Nákladová položka

z toho:

Celkové náklady na realizaci projektu *

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

Požadavek od Ústeckého
kraje na aktuální rok (Kč)

0,00 Kč

0,00 Kč

- ubytování

0

0

- stravování

0

0

- léčebná/rehabilitační péče (procedury aj.)

0

0

- ostatní náklady

0

0

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

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

Celkové náklady na realizaci projektu **

0,00 Kč

0,00 Kč

0

0

z toho:

- mzdové náklady

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

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

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

Plánované výnosy za
aktuální rok (Kč)

dotace Ústeckého kraje

0,00

úhrady od klientů/pacientů z Ústeckého kraje

0,00

zdravotní pojištovna

0,00

Ministerstvo zdravotnictví

0,00

jiný resort státní správy (uveďte jaký)

0,00

dotace - obce

0,00

dotace - ostatní kraje

0,00

sponzorské dary

0,00

jiné zdroje (uveďte)

0,00

Celkové zdroje finacování projektu

0 Kč

Vypracoval:
kontakt (telefon/e-mail):

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

rok

Jméno, příjmení

rok

Jméno, příjmení

rok

Okruh 2

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

Název a číslo projektu/aktivity:
Finanční zdroj

Skutečnost v roce *

Skutečnost v roce *

Plán na rok *

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….)
vlastní zdroje
Celkové náklady na realizaci
projektu/aktivity

0

0

0

*v celých Kč

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

Okruh 2

Název a číslo projektu/aktivity:
Nákladová položka

Provozní náklady celkem

Rozpočet projektu/aktivity (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 podle nákladových položek
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)
vyplňte
Přidělená dotace od
Požadavek od
Skutečné náklady za
Předpokládané
Ústeckého kraje na
Ústeckého kraje na
rok
náklady na rok
Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)
rok
rok
2021
2021
2022
2022
0
0
0
0
0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518

512

503

502

501

Materiálové náklady celkem

uveďte jaké….

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

- jiné ostatní služby
- školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem

uveďte jaké…
0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

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

Okruh 1 a 2

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

Č.j:

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

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

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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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. 0xx/xZ/2022 ze dne 28. 2. 2022 byl
schválen Program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“ (dále jen „Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto
Programem včetně jeho příloh.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých) (dále též „dotace“), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním
symbolem) 00432, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31. 12. 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) 00432, 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……...2022, vedené pod JID…………….
Dotace je sledována v účetnictví Ústeckého kraje pod přiděleným UZ (účelovým
znakem) 00432.

3.

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

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu
na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace fyzické osobě v rámci Okruhu 1:
Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
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Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávních celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého
projektu/aktivity
....................................,
dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
rozpočtu. Plánovaný rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených
příjemcem v projektu/aktivity je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace uvedené
v čl. I. odst. 2 smlouvy.
2. Změny v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu je možné provádět pouze za
předpokladu předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové uznatelné plánované náklady
projektu/aktivity a nebude mít žádný vliv na účel projektu/aktivity, na který je dotace
poskytnuta. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu/aktivity je termín 31. 12. 2022. Pro příjemce je
tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na uznatelné náklady přímo
související s financováním nákladů projektu/aktivity dle odst. 1 tohoto článku do doby
uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy a vzniklých v době od 1. 1. /1. 7. /1. 9. 2021 do 31.
12. 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/aktivity v období dle čl. II.
odst. 4 smlouvy,
- byl skutečně vynaložen, uhrazen nebo vnitropodnikově přeúčtován do termínu
ukončení realizace projektu/aktivity (viz čl. II. odst. 3 smlouvy) a zachycen
v účetnictví příjemce dotace, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný,
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady, jestliže je příjemce povinen
účetnictví vést.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

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

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

Příjmy projektu tvoří výnosy vzniklé v přímé souvislosti s projektem/aktivitou. Jedná se
především o:
- dotace od orgánů státní správy či subjektů samosprávy (ministerstva, obce, kraje),
- příjmy od úřadů práce, zdravotních pojišťoven, strukturálních fondů,
- zápisné, konferenční poplatky, členské úhrady, peněžní dary, příjmy z reklamy,
- výnosy z prodeje v rámci projektu (např. prodej publikací),
- výnosy z pronájmu aj.
Vlastní příspěvek (podíl) na financování projektu/akce není považován za příjem
projektu, ale je jedním z možných zdrojů financování projektu.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 20
dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu/aktivity v maximální výši 70 % pro Okruh 1 dotačního
programu/ 70 % nebo 90 % pro Okruh 2 dotačního programu. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu/aktivity za dodržení
druhového členění plánovaného rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu/aktivity, pro který byla
dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku
tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu
použitelnosti dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným rozpočtem projektu/aktivity, který je nedílnou součástí žádosti
o poskytnutí dotace, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
(jestliže je příjemce povinen účetnictví vést) a to jak z hlediska nákladů hrazených
z dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů celého projektu/aktivity, tzn. příjemce
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dotace je povinen vést související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou
k projektu/aktivitě odděleně od ostatních nákladů a výnosů.
5. Originály účetních dokladů týkající se projektu/aktivity označovat účelovým znakem
kraje 00432 a informací o tom, že „Projekt/aktivita je spolufinancován/a Ústeckým
krajem ve výši ……….., v souladu se smlouvou č. 22/SML………..
6. Na dobu minimálně dvou let ode dne ukončení realizace projektu/aktivity dle čl. II.
odst. 3 smlouvy zajistit udržitelnost projektu/aktivity. Po tuto dobu je příjemce povinen
zachovat výsledky projektu/aktivity (informační letáky, edukační materiály, pořízený
dlouhodobý majetek, atd.) včetně veškerých originálních dokumentů souvisejících
s projektem/aktivitou (tj. účetní písemnosti a prvotní doklady, aj.) v písemné nebo
elektronické podobě.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu/aktivity, včetně provedení vratky
nevyčerpaných prostředků dotace dle čl. III. odst. 12 smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných
důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce
prodloužen, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci dotace rozhodnutí
o prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy doručeno. Pokud byl
projekt/aktivita realizován/a před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva právnických a fyzických osob musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu/aktivity včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity,

-

přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu/aktivity,

-

finanční vypořádání dotace.

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

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

-

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

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

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

-

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

-

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

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

Aktuální ceník výkonů rehabilitačního zařízení,

-

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

8. Pro účely sledování uznatelných nákladů a nákladů hrazených z dotace v rámci
realizace projektu/aktivity z Okruhu 1, právnických osob, se má za to, že celý
seznam klientů uvedených v žádosti evidované čl. I. odst. 2 smlouvy, je jeden
projekt/jedna aktivita.
9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu/aktivity a v této souvislosti jim
umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace projektu/aktivity.
10. Neprodleně písemně informovat odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech
změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo
podpořeného projektu/aktivity nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku.
11. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace, s péčí
řádného hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit,
zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej
pronajmout či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti projektu/aktivity, bez
předchozího písemného souhlasu Ústeckého kraje.
12. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu
ke skutečným nákladům realizovaného projektu/aktivity, než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel (viz čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné
zprávy.
13. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
14. Vrátit poměrnou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že výše celkových příjmů včetně poskytnuté dotace převyšuje celkové
skutečné náklady (výdaje) na projekt/akci (zisk z projektu), současně s předložení
závěrečné zprávy. Poměrná část dotace odpovídá 70% / 90% vykázaného zisku,
maximálně však výši poskytnuté dotace. Tato povinnost neplatí v případě, že
vykázaný zisk je ve výši max. 3000 Kč.
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15. Vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta v případě, že
před zahájením realizace projektu/akce příjemce získal finanční prostředky ze
soukromých zdrojů určené na úhradu nákladů projektu, minimálně ve výši poskytnuté
dotace. Příjemce je povinen vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel finanční prostředky z jiných
zdrojů.
16. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu/aktivity poskytnuta, v případě, že se projekt/aktivita
neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
17. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků
z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
18. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
19. Zadávat
veřejné
zakázky
v souladu
se
zákonem
č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce
stal dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona
a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní
předpisy.
20. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato
až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli
poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle
názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
21. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto
smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může být
zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.

strana 7 / 10

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví ve znění čl. III odst. 4
smlouvy – výše odvodu činí 10 %.
f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu/aktivity
v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 20 %.
g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt/aktivita je spolufinancován/a Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se
projektu/aktivity účelový znak (00432) – výše odvodu činí 5 %.
i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod
ve výši
nejzávažnějšího
porušení
těchto
pravidel
u stejné
zakázky.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto
čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody
za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků
poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a
to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení
rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena
pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky
neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský
úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky
příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
strana 8 / 10

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

1. Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním
svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na
své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak
podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
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smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@.......
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru
smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.:
U smluv do 50 000,- Kč
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., nebo správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
(zastoupení na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 000/00R/202x ze dne xx.xx.202x)

Příjemce
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Okruh 1

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

0,70

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

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

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Okruh 1

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

0,70

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

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

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Okruh 1

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

0,70

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

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

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Okruh 1

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

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

úhrady účastníků

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

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

Nákladová položka

---

---

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Fyzické osoby
Náklady celkem
ubytování

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

stravování

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

léčebné/rehabilitační procedury

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní náklady (uveďte……)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Nákladová položka

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Právnické osoby
Náklady celkem
mzdové náklady

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

materiálové náklady

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pronájem/nájemné

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní náklady (uveďte……)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Celkový přehled výnosů projektu/aktivit

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

---

---

Částka

Částka

Částka

Okruh 1

dotace od Ústeckého kraje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

úhrady účastníků

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku

Celkový přehled nákladů projektu/aktivit
---

---

---

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

** Fyzické osoby
**
Nákladová položka

Náklady celkem

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

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

---

---

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

*** Právnické osoby
***

Nákladová položka

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

Poznámky:

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Okruh 1

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

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

Vratka celkem:

0,00

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

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

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

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

Okruh 2

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

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

#HODNOTA!

Okruh 2

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

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

#HODNOTA!

Okruh 2

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

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

#HODNOTA!

Okruh 2

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

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vlastní zdroje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

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

---

---

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Nákladová položka

potraviny

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

kancelářské potřeby

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pohonné hmoty

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 512) Cestovné **

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

telefony, poštovné, internet

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

občerstvení v rámci projektu/aktivity

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

nájemné /pronájem

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

propagace a reklama

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

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

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

školení a vzdělávání

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Hrubé mzdy

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Odvody sociální a zdravotní pojištění

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

OON (DPP, DPČ)

R
R
R

R
R
R

(ú 518) Ostatní služby, z toho:

Osobní náklady celkem**:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Okruh 2

Celkový přehled výnosů projektu/aktivity

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

---

---

Částka

Částka

Částka

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vlastní zdroje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Celkový přehled nákladů projektu/aktivity

Nákladová položka

---

---

---

Skutečně uhrazeno

Skutečně uhrazeno

Skutečně uhrazeno

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

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

Okruh 2

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

0

0

0

0,00

0,00

0,00

#HODNOTA!

#HODNOTA!

#HODNOTA!

#HODNOTA!

#HODNOTA!

#HODNOTA!

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

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

0,00

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

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

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

PRACOVNÍ VÝKAZ

UZ
Název projektu

00432
*uveďte název projektu/aktivity

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

2021

Druh pracovního poměru
Výše úvazku
Fond pracovní doby

-

Přehled odpracovaných hodin
Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Celkem
Dovolená
Termíny dovolené
Počet dní celkem
Počet hodin dovolené

Placená pracovní neschopnost
Termíny neschopnosti
Počet dní celkem
Počet hodin neschopnosti

Součet hodin souvisejících s projektem

0

Datum

Datum

Podpis pracovníka

Podpis nadřízeného pracovníka

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

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/aktivity
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/aktivity
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/aktivita
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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" na realizaci projektu:

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/aktivita
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 11.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 042/37R/2022

Dodatek č. 1
MEMORANDA O SPOLUPRÁCI
Zúčastněné strany:

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
se sídlem Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
IČO: 44555601
zastoupena
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550
zastoupená
MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou představenstva
a MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva

Preambule

Zúčastněné strany uzavřely dne 4. 4. 2019 Memorandum o spolupráci s přáním, aby
jejich úzká spolupráce a společné úsilí vedlo k rozvoji v oblasti vzájemných vztahů,
získávání, výměně a prohlubování zkušeností, znalostí a dovedností a zároveň i
k propojování jednotlivých kompetencí zúčastněných stran ve prospěch obyvatel
Ústeckého kraje, studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a
pacientů v celém Ústeckém kraji.
Článek I

V souvislosti s neustále vyvíjející se situací při spolupráci, se zúčastněné strany dohodly,
ve smyslu článku IV. Memoranda o spolupráci, o změně rozsahu spolupráce.
Zúčastněné strany se dohodly na následujícím znění článku III. Memoranda o spolupráci

„Zúčastněné strany budou v souvislosti s řešením nedostatku nelékařského zdravotnického
personálu v Ústeckém kraji společně usilovat o vybudování nového objektu pro Fakultu
zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v areálu Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Cílem této společné aktivity je
zlepšení podmínek pro přípravu a další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu a
posílení vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání i vědeckovýzkumných aktivit.

Krajská zdravotní, a.s. úplatně poskytne pro výstavbu tohoto objektu pozemky a bude vytvářet
vhodné podmínky pro realizaci této výstavby.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zajistí přípravu a realizaci výstavby,
včetně jejího financování, a zavazuje se přenést po dokončení výstavby do nového objektu
v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., činnost Fakulty
zdravotnických studií. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dále deklaruje
záměr v rámci nového objektu úzce spolupracovat s Krajskou zdravotní, a.s.
Ústecký kraj, jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., deklaruje záměr v souladu s právními
předpisy a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017, předložit k projednání
souhlas s úplatným převodem pozemků pro výstavbu nového objektu.
Krajská zdravotní, a.s., deklaruje zájem řešit současnou nevyhovující situaci s parkováním v
areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., která úzce souvisí
i s výstavbou nového objektu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, a zajistit přípravu a realizaci výstavby parkovacího domu v areálu Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Článek II

V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Memorandum o
spolupráci beze změn.
Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze
zúčastněných stran. Platnosti a účinnosti tento dodatek nabývá dnem jeho uzavření.
O uzavření tohoto dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením ……………………… ze dne ……………. .

V Ústí nad Labem, dne …………….

………….………………………………….
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem, dne …………….

…………….…………………………………
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
rektor Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem, dne …………….

V Ústí nad Labem, dne …………….

………….………………………………….
MUDr. Ondřej Štěrba
předseda představenstva
Krajské zdravotní, a.s.

……………………………………………….
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
místopředseda představenstva
Krajské zdravotní, a.s.

bod 11.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 043/37R/2022

Memorandum o spolupráci
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Strany memoranda:
1. Název: Ústecký kraj
Adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
IČO: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
2. Název: Statutární město Ústí nad Labem
Adresa: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČO: 000 81 531
3. Název: Krajská zdravotní, a.s.
Adresa: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
IČO: 254 88 627, DIČ CZ25488627
(společně dále jen „strany memoranda“)

Strany memoranda se dohodly na uzavření tohoto memoranda o spolupráci (dále jen
„memorandum“) za podmínek níže uvedených:

Preambule
Obchodní společnost Krajská zdravotní je akciová společnost, která prostřednictvím svých 7
nemocnic pokrývá valnou většinu lůžkové zdravotní péče poskytované v Ústeckém kraji.
Krajská zdravotní, a.s. je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v ČR, a zdravotní
péče, kterou poskytuje, odpovídá svou kvalitou nejmodernějším trendům v medicíně.
Krajská zdravotní, a.s. se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařského, ale i nelékařského
personálu (dále jen „zdravotničtí pracovníci“). S nedostatkem zdravotnických pracovníků se
však potýkají všichni poskytovatelé zdravotní péče na území České republiky, a tudíž si
zdravotničtí pracovníci mají možnost vybírat pro sebe lokality, které jsou pro ně mnohem
atraktivnější, než je lokalita Ústeckého kraje, která, dnes již zcela neoprávněně, je stále
vnímána, jako jedna z nejméně atraktivních lokalit pro běžný život.
Strany tohoto memoranda si tuto skutečnost uvědomují, jakož i potřebu situaci změnit
a spolupracovat na vytvoření podmínek, které by dokázaly zdravotnické pracovníky přesvědčit
o tom, že i lokalita Ústeckého kraje má těmto osobám co nabídnout, a přivést tak do tohoto
regionu zdravotnické pracovníky jako odborníky potřebné profese. Strany memoranda se
ztotožňují v názoru, že lokalita Ústeckého kraje může být v některých oblastech, jako je např.

otázka bydlení, mnohem atraktivnější, než je v jiných částech České republiky, a jsou ochotny
v této oblasti spolu aktivně spolupracovat.
V současné době je v České republice velkým problémem dostupnost bydlení, jakož i jeho cena,
tzn., že na realitním trhu není dostatek volných bytů nebo domů, a cena u těch, které jsou
nabízeny k prodeji, je nadhodnocená, tj. v dnešní době je vlastní bydlení cenově nedostupné již
i střední třídě obyvatelstva. Nespornou výhodou regionu Ústeckého kraje je, že v současné době
má stále poměrně dostatek volných bytů, a navíc cenově dostupných pro kategorii osob, které
Krajská zdravotní, a.s. potřebuje, přestože i zde se situace rychle mění a začíná se srovnávat
s celorepublikovým průměrem, neboť tento stav láká investory k nákupům nemovitostí pro
investiční bydlení. Je tedy pouze otázkou času, kdy se cenové rozdíly bytů a domů zcela
vyrovnají s celorepublikovým průměrem, a kdy i tato lokalita zaznamená převis poptávky nad
nabídkou volných nemovitostí určených k bydlení.
S určitou kapacitou volných bytů disponuje, případně bude disponovat, i Statutární město Ústí
nad Labem, které má zájem být v této oblasti nápomocné, a to i za podpory Ústeckého kraje.
Z výše uvedeného důvodu strany memoranda uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto
memorandum následujícího znění:

Čl. I
Rámec spolupráce
1. Strany memoranda před uzavřením tohoto memoranda bez jakýkoli výhrad a připomínek
prohlašují, že mají zájem na uzavření memoranda o spolupráci, které bude založeno na zásadě
ekvity, dobrovolnosti, vzájemné důvěře a bude výhodné a prospěšné pro všechny strany
memoranda a také pro zdravotnictví v Ústeckém kraji.
2. Strany memoranda se dohodly, že budou spolupracovat na tom, aby společně vytvořily
potřebné motivační podmínky zdravotnickým pracovníkům, a to stávajícím nebo nově
přicházejícím do Krajské zdravotní, a.s., s cílem jejich trvalé nebo dlouhodobé pracovní
stabilizace v Krajské zdravotní, a.s.
3. Předmětem této spolupráce bude řešení dočasného ubytování nebo dlouhodobého bydlení
pro zdravotnické pracovníky, kteří, buď již pracují v Krajské zdravotní, a.s. a nemají vlastní
bydlení nebo bydlí v nevyhovujících podmínkách, anebo pro nové zdravotnické pracovníky,
kteří by měli zájem v Krajské zdravotní, a.s. dlouhodobě nebo trvale pracovat, avšak nebydlí
v blízkém okolí, a jejich změna pracovního působiště by vyvolala i potřebu řešit jejich dočasné
ubytování nebo trvalé bydlení v ústeckém regionu.
4. Strany memoranda se dohodly na tom, že budou spolupracovat a vzájemně se operativně
informovat o potřebách Krajské zdravotní, a.s., jakož i o aktuálních možnostech Statutárního
města Ústí nad Labem poskytnout osobám, na jejichž pracovní stabilizaci má Krajská zdravotní,
a.s. zájem, dočasné nebo dlouhodobé bydlení v bytech, které jsou ve vlastnictví města.
5. Strany memoranda Krajská zdravotní, a.s. a Statutární město Ústí nad Labem budou obdobně
spolupracovat i v oblasti možného prodeje bytů zdravotnickým pracovníkům, anebo stavebních
pozemků určených pro bydlení, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. V jednotlivých konkrétních případech budou, na doporučení nebo vyjádření Krajské
zdravotní, a.s., uzavírány smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a zdravotnickým
pracovníkem, které budou upravovat podmínky jednotlivých případů, popř. budou uzavírány
smlouvy mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Statutárním městem Ústí nad Labem, jimiž budou
např. řešeny nájmy služebních bytů.
7. Statutární město Ústí nad Labem bude v budoucnu např. rekonstruovat nemovitosti na ulici
Hoření a na ulici Čelakovského, které budou sloužit k bydlení, a tímto nezávazně přislíbilo
zabývat se možným vyčleněním určité ubytovací kapacity právě pro potřeby Krajské zdravotní,
a.s.
8. Smluvní strany prohlašují, že vyvinou úsilí, pomoc a podporu pro získání investičních
prostředků z možných dotačních titulů potřebných pro rekonstrukci nemovitostí uvedených
v odstavci 7.
Čl. II.
Trvání memoranda
1. Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž nabývá platnosti a účinnosti dnem
jeho podpisu všemi smluvními stranami.
2. Kterákoliv ze stran memoranda může toto memorandum písemně vypovědět bez uvedení
důvodu, popř. může být toto memorandu ukončeno písemnou dohodou stran memoranda.
3. Výpovědní doba je 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne kalendářního
měsíce po měsíci, ve kterém zbývající strany memoranda obdrží výpověď.
4. Budou-li chtít zbývající strany memoranda pokračovat ve spolupráci, tuto skutečnost si
vzájemně sdělí prostým písemným oznámením, které musí být doručeno druhé straně
memoranda nejpozději den před ukončením platnosti memoranda. V opačném případě
memorandum pozbývá platnosti a v případě zájmu stran memoranda pokračovat ve spolupráci,
je zapotřebí uzavřít nové memorandum.

Čl. III.
Všeobecná ustanovení
1. Toto memorandum nezakládá žádné právo, povinnost či závazek z něj plynoucí pro strany

memoranda.
2. V případě neplatnosti některého ustanovení tohoto memoranda strany memoranda prohlašují,
že ve zbytku chtějí být i nadále vázáni tímto memorandem, a že neplatné ustanovení nahradí
novým, platným ustanovením, a to do třiceti (30) dnů od zjištění neplatnosti daného ustanovení.
3. Toto memorandum není považováno za závaznou dohodu a nevede ke vzniku právně
vymahatelných oprávnění nebo povinností. Naopak, toto memorandum je pouhým
konstatováním zájmu o spolupráci stran memoranda v oblasti vymezené v čl. I.
4. Ústecký kraj a Statutární město Ústí nad Labem podpoří Krajskou zdravotní, a.s. v této její
snaze i u ostatních spádových měst a obcí Ústeckého kraje, kde má Krajská zdravotní, a.s.

příslušné odštěpné závody, neboť i zde jsou personální kapacity Krajské zdravotní, a.s.,
dlouhodobě poddimenzované.
5. Naplňování tohoto Memoranda za Krajskou zdravotní, a.s., bude primárně v kompetenci
Úseku řízení lidských zdrojů ve spolupráci s Právním odborem. Za Statutární město Ústí nad
Labem pak odboru ODM.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Toto memorandum lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou
podepsány všemi stranami memoranda.
2. Strany tohoto memoranda berou na vědomí, že na memorandum nedopadá povinnost
uveřejnění v registru smluv ve smyslu 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.
3. Statuární město Ústí nad Labem potvrzuje, že uzavření memoranda bylo schváleno Radou
města usnesením č. 2395/100R/22 ze dne 17. 1. 2022.
4. Ústecký kraj potvrzuje, že uzavření memoranda bylo schváleno Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ………………………….….. ze dne ……………….…
5. Toto memorandum je vyhotoveno ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
strana memoranda obdrží po jednom stejnopisu.
6. Strany memoranda níže svými podpisy stvrzují, že toto memorandum uzavřely na základě
pravé a svobodné vůle prosté nátlaku, a že jej neuzavírají za nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Labem, dne……………………..

………………………………………
Za Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller

………………………………………
Za Krajskou zdravotní, a.s.
MUDr. Petr Malý, MBA

……………………………………….
Za Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
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č.j. ŠR 76/2005

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen zřizovatel)

DODATEK Č. 2
KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ č.j. ŠR 76/2005
ŠKOLSKÉ RADY

Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000
(dále jen školská rada)

ze dne 15.6.2005, usnesení č. 63/13R/2005 Rady Ústeckého kraje
dodatek č. 1 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 038/33R/2018 ze dne 24.1.2018
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. …/..R/2022 ze dne 9. února 2022 se výše
uvedená zřizovací listina mění takto:
2. Článek II. „Škola při které je školská rada zřízena“ po změně zní:
1. Název: Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace.
2. Sídlo: Mostecká 3000, 430 01 Chomutov.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 9. února 2022
V Ústí nad Labem dne 9. února 2022

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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Změny v rejstříku škol a školských zařízení

souhlasí
1. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
IČO: 47 274 719, Sídlo: T. G. Masaryka 580, Šluknov, PSČ: 407 77
se zvýšením kapacity oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, forma denní,
ze 120 na 150 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s nejbližší možnou účinností,
s výmazem oboru vzdělání 29-53-H/01 Pekař, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022
s výmazem oboru vzdělání 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí, forma denní, z rejstříku
škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 41-46-M/001 Lesnictví, forma dálková, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní činnost, forma
denní, z rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
2. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace
IČO: 00 082 571, Sídlo: Osvoboditelů 1/2, Lovosice, PSČ: 410 02
s výmazem oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
3. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
IČO: 46 773 495, Sídlo: Komenského 754/3 Litoměřice, PSČ: 412 01
s výmazem oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, forma denní, z rejstříku škol
a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, forma denní, z rejstříku škol
a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
4. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
IČO: 00 082 627, Sídlo: Keplerova 315/7, Krásné Březno, Ústí nad Labem, PSČ: 400 07
s výmazem oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, forma denní, z rejstříku škol
a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
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5. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
IČO: 18 380 824, Sídlo: Kpt. Jaroše 862, Podbořany, PSČ: 441 01
s výmazem oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 29-51-E/01 Potravinářská výroba, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s označením oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie, forma denní, jako dobíhající, v
rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
6. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
IČO: 49 872 427, Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20, Most, PSČ: 434 01
s výmazem oboru vzdělání 75-30-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství, forma dálková,
z rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, forma denní, z rejstříku
škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
IČO: 69 411 263, Sídlo: Neklanova 1806, Roudnice nad Labem, PSČ: 413 01
s označením oboru vzdělání 23-45-M/01 Dopravní prostředky, forma denní, jako dobíhající, v
rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
8. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
IČO: 41 324 641, Sídlo: Na Průhoně 4 800, Chomutov, PSČ: 430 03
s výmazem oboru vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 36-44-L/51 Stavební práce, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 36-67-E/01 Zednické práce, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, forma dálková, z rejstříku škol
a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
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9. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
IČO: 00 556 807, Sídlo: Ruská 147/46, Děčín IV - Podmokly, PSČ: 405 02
s označením oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, forma denní, jako
dobíhající, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s označením oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie, forma denní, jako dobíhající, v
rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
10. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO:18 385 061, Sídlo: Čelakovského 250/5, Krásné Březno, Ústí nad Labem, PSČ: 400 07
s výmazem oboru vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov, forma denní, z rejstříku
škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, forma dálková, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 66-53-H/01 Operátor skladování, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
11. Střední škola technických řemesel a lodní dopravy, Děčín VI, příspěvková organizace
IČO: 14 450 488, Sídlo: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, PSČ: 405 02
s výmazem oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
12. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvkovou organizaci,
IČO: 00 673 358, Sídlo: Palachova 700/35, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01
s výmazem oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, forma denní, z rejstříku
škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 53-41-N/ 21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, forma denní, z
rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
13. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf,
příspěvkovou organizaci
IČO: 18 383 874, Sídlo: Bratislavská 2166, Varnsdorf, PSČ: 407 47
s výmazem oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 69-41-L/01 Vlásenkář a maskér, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 82-51-H/05 Strojírenství, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022
s výmazem oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 82-41-M/04 Průmyslový design, forma denní, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
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bod 12.12 priloha 1.pdf k usnesení č. 057/37R/2022

bod 12.12 příloha 1

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

název organizace

účel přijetí daru

dárce

ve výši

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

na vybavení elektrodílen, pořízení měřících přístrojů a nářadí pro
odborný výcvik

150 000,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková
organizace, IČO: 61515876, sídlo: Tuchlov 47, Ohníč,
PSČ: 417 65

na jarní prázdniny - tábory pro děti

27 500,00

3. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70,
příspěvková organizace, IČO: 46071253, sídlo: Teplice,
Masarykova 1278/70, PSČ: 415 01

na realizaci LDT Mexiko

40 000,00

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

12 ks přepěťové ochrany pro odborný výcvik elektro oborů

23 429,47

2. Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava

3D tiskárna Original Prusa i3 MINI

nabytí majetku formou daru

Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO:
44555512, sídlo: Ústí nad Labem, Severní Terasa,
Stavbařů 2857/5, PSČ: 400 11

9 082,64

bod 12.14 priloha 2.pdf k usnesení č. 059/37R/2022

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

bod 12.14 příloha 2

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších
předpisů
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkové organizace
Předpoklady:
 odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
 prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou
kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 morální a občanská bezúhonnost,
 zdravotní způsobilost,
 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící
a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:
 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona
č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku
k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),
 doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé
pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a
skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
 strukturovaný profesní životopis,
 lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší
2 měsíců,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,
 koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky
v rozsahu max. 4 normostrany.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:
od 1. 7. 2022.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 31. 3. 2022 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku
označte „Konkurs: Gymnázium Ústí nad Labem - neotvírat“.
Informace o zpracování osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, IČO: 70892156) zpracovávat v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování
je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí
osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21
obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového
orgánu.

bod 14.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 066/37R/2022

Ústecký kraj
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …./…/2022 z dne 28. 2. 2022
vyhlašuje

DOTAČNÍ PROGRAM
„PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022“

I.

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU
Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022

II.

VYHLAŠOVATEL DOTAČNÍHO PROGRAMU
Ústecký kraj

III.

DEN ZVEŘEJNĚNÍ
14. 3. 2022

IV.

V.

VYMEZENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VŮČI ZÁSADÁM REGIONÁLNÍHO PODPŮRNÉHO
FONDU ÚSTECKÉHO KRAJE A ZÁSADÁM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH
FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ÚSTECKÝM KRAJEM
1)

Tento dotační program (dále jen „DP“) se řídí Zásadami Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje a subsidiárně též Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“).

2)

V souladu s článkem 3 odst. 1 písm. g) a h) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje je účelem DP podporovat rozvoj území Ústeckého kraje a uspokojovat potřeby jeho
občanů a to v oblastech rozvoje venkovských obcí a podpory a propagace aktivit a projektů na
území Ústeckého kraje.

POJMY
1)

POSKYTOVATEL DOTACE – Pro účely tohoto DP se poskytovatelem dotace rozumí Ústecký kraj.

2)

ADMINISTRÁTOR DOTAČNÍHO PROGRAMU – Pro účely tohoto DP se administrátorem
dotačního programu rozumí Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

3)

DOTACE – Pro účely tohoto DP se dotací rozumí peněžní prostředky poskytnuté
z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na stanovený účel.
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4)

ŽÁDOST O DOTACI – Pro účely tohoto DP se žádostí o dotaci rozumí vyplněný předepsaný
formulář žádosti o dotaci, včetně příloh.

5)

OPRAVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI – Pro účely tohoto DP se oprávněným žadatelem
o dotaci rozumí obec do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje

6)

PROJEKT – Pro účely tohoto DP se projektem rozumí plán časově ohraničených aktivit
realizovaných v rámci činnosti žadatele o dotaci/příjemce dotace, na které je požadována
dotace.

7)

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU – Pro účely tohoto DP se termínem zahájení
realizace projektu rozumí přesné datum (den, měsíc, rok), kdy je zahájena fyzická
a finanční realizace aktivit, které jsou předmětem projektu. Realizace projektu může být
zahájena nejdříve v den vyhlášení dotačního programu tj.: 14. 3. 2022.

8)

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU – Pro účely tohoto DP se termínem ukončení
realizace projektu rozumí přesné datum (den, měsíc, rok), kdy je ukončena fyzická realizace
projektu (tj. jsou ukončeny všechny aktivity, které jsou předmětem projektu) a jsou ukončeny
všechny finanční operace spojené s realizací projektu (tj. jsou uhrazeny všechny náklady
vzniklé v rámci projektu, všechny práce, dodávky, služby atd. a jsou řádně vyfakturovány,
uhrazeny a zaúčtovány). Termín ukončení realizace projektu je uveden ve smlouvě
o poskytnutí dotace a je stanoven jako závazný časový ukazatel.

9)

ZÁVAZNÝ ČASOVÝ UKAZATEL – Pro účely tohoto DP se závazným časovým ukazatelem rozumí
termín ukončení realizace projektu, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace, je
stanoven jako maximální (tj. fyzická a finanční realizace projektu nesmí být ukončena později
než v daném termínu). Změna závazného časového ukazatele je podstatnou změnou, která
podléhá souhlasu poskytovatele dotace a vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí
dotace.

10)

ZÁVAZNÝ FINANČNÍ UKAZATEL – Pro účely tohoto DP se závazným finančním ukazatelem
rozumí procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Procentuální
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech je stanoven jako maximální, stanoví se
u
každého
projektu
individuálně
a
je
uveden
ve
smlouvě
o poskytnutí dotace. Maximální výše závazného finančního ukazatele je 70 %
z celkových uznatelných nákladů projektu. Změna závazného finančního ukazatele je
podstatnou změnou, která podléhá souhlasu poskytovatele dotace a vyžaduje uzavření
dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

11)

UZNATELNÝ NÁKLAD PROJEKTU - Pro účely tohoto DP se uznatelným nákladem rozumí
náklad, vynaložený na účel stanovený v projektu v rámci období stanoveného ve smlouvě
o poskytnutí dotace, který je v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Podrobnou
charakteristiku
uznatelných
nákladů
vymezuje
článek
XIII.
tohoto
DP.
V rozpočtu projektu mohou být uvedeny pouze uznatelné náklady.

12)

NEUZNATELNÝ NÁKLAD PROJEKTU - Pro účely tohoto DP se neuznatelným nákladem rozumí
náklad, který nemůže být financován v rámci tohoto DP, v souladu s článkem XIV. tohoto DP.
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VI.

13)

PŘÍJEMCE DOTACE - Pro účely tohoto DP se příjemcem dotace rozumí oprávněný žadatel
o dotaci, který splnil podmínky tohoto DP a se kterým poskytovatel dotace uzavřel smlouvu
o poskytnutí dotace.

14)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE – Pro účely tohoto DP se smlouvou o poskytnutí dotace
rozumí veřejnoprávní smlouva uzavíraná v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

15)

UDRŽITELNOST – Pro účely tohoto DP se udržitelností rozumí období, po které je příjemce
dotace
povinen
zachovat
výstupy
projektu.
Podmínky
udržitelnosti
a povinnosti příjemce jsou podrobně vymezeny ve článku XVIII. tohoto DP.

ÚČEL PODPORY
1) Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje při přípravě
odborné dokumentace uvedené v odst. 2 tohoto článku, která bude sloužit pro předložení do
národních a evropských dotačních programů.
2) Dotaci lze použít za účelem zpracování:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

VII.

Energetického auditu,
Projektové dokumentace,
Hydrogeologického průzkumu (posudek),
Geologický průzkum,
Odborné studie (např. územní, technické, regulační),
Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních
programů

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU
1)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora vypracování odborné dokumentace obcí na
území Ústeckého kraje do 5000 obyvatel, která bude sloužit k realizování záměrů a řešení ve
veřejném zájmu a podpoří plánování a projektovou přípravu obcí.

2)

Zvýšit úspěšnost žadatelů při předkládání projektových žádostí do národních a evropských
dotačních programů.
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VIII.

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH KRAJEM NA
STANOVENÝ ÚČEL, ZMĚNA ALOKACE
1)

4 000 000 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2022 prostřednictvím Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje, který se řídí Zásadami schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

2)

a. Dojde-li v průběhu uveřejnění dotačního programu na úřední desce po jeho schválení (min.
30denní zákonná lhůta) na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje k navýšení stanoveného
celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu stanoveného
účelu, či bude takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, uvede se taková informace
včetně příslušného rozhodnutí zastupitelstva kraje na úřední desce a webových stránkách
v příslušné složce programu, aby všichni potencionální žadatelé o dotaci byli o daném navýšení
informováni.
Shodně bude postupováno v případě, kdy bude schváleno navýšení prostředků či bude takové
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí v době běhu lhůty pro předkládání žádostí.
V souvislosti se zveřejněním informace o již schváleném navýšení bude prodloužena lhůta pro
předkládání žádostí o délku původně stanovené lhůty. Prodloužení lhůty činí odbor podpory
podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje a tato skutečnost bude
zveřejněna stejným způsobem jako dotační program.
b. Dojde-li v průběhu hodnocení žádostí ke schválení navýšení prostředků či bude takové
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, promítne se příslušné navýšení do prováděného
hodnocení (uspokojení více žadatelů). V případě, že o navýšení prostředků bude zastupitelstvo
rozhodovat až po ukončení hodnocení, je možné předložit návrh rozhodnut o poskytování
dotace variantně pro případ, že by navržené navýšení nebylo schváleno (varianta původní
alokace, varianta s navýšením).
c. Dojde-li ke zvýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci dotačního programu až poté, co bylo
provedeno hodnocení žádostí, před rozhodnutím o poskytnutí dotace v příslušném orgánu kraje,
provede výběrová komise přehodnocení žádostí s ohledem na doporučené výše dotací. Lhůta
pro rozhodnutí o žádosti stanovená v dotačním programu bude přiměřeně prodloužena a tato
skutečnost bude zveřejněna stejným způsobem jako dotační program a jednotliví žadatelé o tom
budou informování. Prodloužení lhůty činí odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

IX.

FORMA DOTACE
1)

Investiční dotace – dotace na úhradu nákladů projektu, který splňuje definici dlouhodobého
hmotného či nehmotného majetku a jsou uznatelnými náklady ve smyslu článku XIII. tohoto DP.

2)

Neinvestiční dotace – dotace na úhradu nákladů projektu, které nesplňují podmínku v bodě
1) tohoto článku a jsou uznatelnými náklady dle smyslu článku XIII. tohoto DP.
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3)

X.

Dotace – dotace na úhradu nákladů projektu, které splňují podmínku v bodě 1) a 2) tohoto
článku a jedná se o dotaci na úhradu nákladů investičního i neinvestičního charakteru.

ZPŮSOBILÝ ŽADATEL O DOTACI
Příjemcem dotace může být pouze obec do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje.

XI.

XII.

TERMÍN A DÉLKA REALIZACE PROJEKTU
1)

Termín realizace projektu bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a je stanoven jako
závazný časový ukazatel.

2)

Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve v den vyhlášení dotačního programu
tj.: 14. března 2022 a je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace.

3)

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2023. Do tohoto data musí být
ukončena fyzická realizace projektu (tj. jsou ukončeny všechny aktivity, které jsou předmětem
projektu) a veškeré finanční operace spojené s realizací projektu (tj. jsou uhrazeny všechny
náklady vzniklé v rámci projektu, všechny práce, dodávky, služby atd. jsou řádně vyfakturovány,
uhrazeny a zaúčtovány). Prodloužení délky realizace projektu je podstatnou změnou, která
vyžaduje změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhá předchozímu souhlasu poskytovatele
dotace. V případě vyhovění žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke smlouvě
o poskytnutí dotace.

VÝŠE DOTACE A PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
1)

Minimální výše dotace na jeden projekt činní 50 000 Kč.

2)

Maximální výše dotace na jeden projekt činní 200 000 Kč.

3)

Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu.

4)

Pokud je obsahem projektu zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci národních
a evropských dotačních programů, může na tuto položku rozpočtu příjemce dotace použít dotaci
ve výši maximálně 50 000 Kč.

5)

Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným finančním ukazatelem
v rámci celkových uznatelných výdajů projektu. Závazný ukazatel je stanoven u každého projektu
individuálně, vychází z údajů uvedených v žádosti o dotaci a je uveden ve smlouvě o poskytnutí
dotace.

6)

V případě, že závazný finanční ukazatel bude překročen (podíl dotace na celkových uznatelných
nákladech bude vyšší, než uvádí smlouvy o poskytnutí dotace), musí příjemce dotace část
dotace, o kterou je tento ukazatel překročen, vrátit zpět na účet poskytovatele dle podmínek
uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace.
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7)

XIII.

Zvýšení závazného finančního ukazatele, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace, je
podstatnou změnou, která vyžaduje změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhá předchozímu
souhlasu
poskytovatele
dotace.
V odůvodněných
případech
lze
požádat
o zvýšení závazného finančního ukazatele, o kterém rozhoduje na základě písemné žádosti
poskytovatel dotace. V případě vyhovění žádosti je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke
smlouvě o poskytnutí dotace.

UZNATELNÉ NÁKLADY
1)

Uznatelnými náklady jsou pouze náklady na služby vedoucí k vypracování odborné
dokumentace dle čl. VI. Účel podpory.

2)

Uznatelný náklad projektu je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci projektu a splňuje
následující charakteristiky:
a. byl vynaložen v souladu s obecně závaznými právními normami a vyhovuje zásadám
efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b. je uveden v rozpočtu projektu,
c. byl uhrazen v termínu realizace projektu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace,
d. vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu a v rámci termínu jeho
realizace uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace.

3)

XIV.

Je skutečně vynaložený, prokazatelně uhrazený a zachycený v účetnictví, identifikovatelný,
ověřitelný a podložený prvotními účetními doklady.

4)

V rozpočtu projektu musí být uvedeny pouze uznatelné náklady.

5)

Celkové uznatelné náklady jsou souhrnnou sumou nákladů (tj. náklady hrazené z dotace
+ náklady hrazené z vlastních zdrojů žadatele o dotaci/příjemce dotace), které příjemce
vynaloží na realizaci projektu, a které splňují podmínky uvedené v tomto bodě. Veškeré celkové
uznatelné náklady projektu podléhají kontrole dle článku XVII. tohoto DP.

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
1)

Neuznatelným nákladem projektu je náklad na:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
uzavřené leasingové smlouvy,
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,
6

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
r.
s.
t.

XV.

mzdy včetně odvodů a ostatní výdaje na zaměstnance,
nákup zboží (tj. hmotný statek určený k prodej,
nákup dopravních prostředků,
operativní leasing,
pojištění,
splátky půjček a úvěrů, výdaje na záruky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní
a správní poplatky,
úhradu zálohových plateb bez doložení konečného vyúčtování,
úhradu DPH, pokud je žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně,
přípravu a zpracování projektové žádosti související s tímto projektem,
výdaje spojené s administrací projektu,
režijní a provozní výdaje.

2)

Není povolena duplicitní úhrada stejných nákladů z různých finančních zdrojů.

3)

Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

4)

Na poskytnutí dotace z tohoto programu není právní nárok (§ 10a, odst. 2 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

5)

Dotace bude vyplacena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace, a to bezprostředně na bankovní účet příjemce dotace. Pokud je příjemce
plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném
správcem daně příjemce.

6)

V případě, že projekt nebude realizován, je příjemce dotace povinen obdržené finanční
prostředky vrátit poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE
1)

Příjemce dotace je povinen použít přijatou dotaci na financování projektu schváleného
poskytovatelem dotace, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.

2)

Příjemce dotace je povinen dotaci použít jen k účelu danému ve smlouvě o poskytnutí dotace,
při dodržení závazných ukazatelů, termín zahájení a ukončení realizace projektu a ostatních
ujednání smlouvy o poskytnutí dotace.

3)

Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu se schváleným
rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví nebo v daňové evidenci,
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu.

4)

Příjemce je povinen poskytovateli předložit závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
dotace do 1 měsíce od termínu ukončení realizace projektu, který je uveden ve smlouvě
o poskytnutí dotace. Podmínky zpracování a předložení závěrečné zprávy se řídí článkem XII.
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Zásad. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace se předkládá na předepsaném formuláři,
ve strojově vyplněné podobě (ne ručně). Formulář je k dispozici na webových stránkách
Ústeckého kraje DOTACE https://www.kr-ustecky.cz/dotace.

XVI.

5)

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen poukázat zpět poskytovateli
dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.

6)

Porušení rozpočtové kázně při využívání a čerpání dotace je definováno v článku XIII. Zásad.
Pokud se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně, bude poskytovatel dotace
postupovat dle tohoto článku, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.

7)

Příjemce musí dodržovat pravidla publicity projektu v souladu s podmínkami smlouvy
o poskytnutí dotace.

ZMĚNY V PROJEKTU
1)

V průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti, rozpočtu
a podmínek stanovených ve smlouvě, proto je v odůvodněných případech možné realizovat:
a. nepodstatné změny,
b. podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy.

2)

Všechny změny musí být pro projekt nezbytné, efektivní a nesmí mít vliv na účel projektu.

3)

Nepodstatné změny nepodléhají předchozímu souhlasu administrátora dotačního programu
nebo poskytovatele, ale příjemce je povinen o nich administrátora informovat nebo je zohlednit
ve finančním vypořádání dotace, jsou to zejména:
a. změna kontaktních údajů příjemce dotace (jméno, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního
účtu apod.),
b. změna osoby odpovědné za realizaci projektu nebo změna statutárního zástupce,
c. změna jednotkové a celkové ceny rozpočtové položky, ceny musí být i nadále v místě a čase
obvyklé,
d. změna výše dotace použité na úhradu investičních a neinvestičních nákladů.
Uvedené změny v tomto článku je příjemce dotace povinen neprodleně, nejpozději však do 7
kalendářních dnů od jejich vzniku, oznámit administrátorovi dotačního programu, a to
prostřednictvím datové schránky nebo emailem na emailovou adresu kontaktních osob.

4)

Podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají předchozímu
souhlasu poskytovatele, jsou zejména:
a. změna závazného časového ukazatele (termínu ukončení realizace projektu),
b. zvýšení závazného finančního ukazatele oproti výši uvedené ve
o poskytnutí dotace,
c. změna názvu projektu,
d. další změny dle Zásad.
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smlouvě

XVII.

KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE
1)

Kontrola využití dotace podléhá zákonu č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, déle
zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a podmínkách
č. XI. Zásad.

2)

Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele dotace provádět kontrolu
čerpání a využití dotace v návaznosti na rozpočet projektu. Kontrolu provádí pověření
zaměstnanci Ústeckého kraje.

XVIII. UDRŽITELNOST PROJEKTU
1)

Udržitelnost projektu je období, po které je příjemce dotace povinen informovat administrátora
dotace o výsledcích projektu /např. zda si podal žádost o dotaci do národních či evropských
programů/.
Udržitelnost
projektu
je
stanovena
na
24 měsíců od termínu ukončení realizace projektu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace.

2)

Formulář zprávy o zajištění udržitelnosti projektu je k dispozici na webových stánkách Ústeckého
kraje v sekci Dotace – „Podpora přípravy projektových záměru v Ústeckém kraji 2022“.

3)

Písemná zpráva o zajištění udržitelnosti projektu bude podávána poskytovateli 1x ročně po dobu
2 let počínaje rokem následujícím po termínu ukončení realizace projektu. Příjemce je povinen
předložit poskytovateli první písemnou zprávu o zajištění udržitelnosti projektu do posledního
dne
13.
měsíce
následujícího
po
termínu
ukončení
realizace
projektu
a druhou písemnou zprávu o zajištění udržitelnosti projektu do posledního dne 25. měsíce
následujícího po termínu ukončení realizace projektu. Příjemce doručí zprávu o zajištění
udržitelnosti projektu osobně nebo poštou či prostřednictvím datové schránky Ústeckého kraje,
nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem od Elektronické podatelny ÚK
epodatelna@kr-ustecky.cz. V případě doručení poštou je rozhodující datum razítka podatelny
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

4)

Náklady vzniklé a uhrazené v době udržitelnosti projektu nejsou uznatelnými náklady projektu.

5)

Příjemce dotace je v době udržitelnosti dále povinen:
a. neprodleně, nejdéle však do 7 pracovních dnů, informovat administrátora dotačního
programu o skutečnostech, které mají vliv na udržitelnost projektu,
b. umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu dle článku XVII. tohoto
DP.
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XIX.

SMLOUVA
1) Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace uzavře poskytovatel
dotace s příjemcem písemnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce povinen neprodleně, nejpozději však do
7 kalendářních dnů, písemně oznámit poskytovateli.
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého
kraje Dotace - „Podpora přípravy projektových záměru v Ústeckém kraji 2022“.

XX.

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
1) Příjem elektronických žádostí s následným doručením písemností bude zahájen dne 13. dubna
2022 a ukončen 13. června 2022. Žadatel doručí vyplněnou žádost včetně povinných příloh
nejpozději do 10 pracovních dnů od vyplnění elektronické žádosti. Doručit žádost lze
prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, kurýrem,
poštou či osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
2) Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.

XXI.

PRAVIDLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
1) Žádost o poskytnutí dotace (dále „žádost“) se předkládá prostřednictvím on-line formuláře, který
je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky/ v sekci DOTACE.
2) Žádost a její přílohy se doručují v jednom vyhotovení. Musí být vyplněny úplně, strojově a na
předepsaných formulářích. Ručně vyplněná žádost nebude přijata.
3) Podepsaná písemná verze žádosti se všemi povinnými přílohami musí být doručena
prostřednictvím pošty, kurýrem, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, osobně na
podatelnu nebo prostřednictvím datové schránky /ID datové schránky KÚÚK: t9zbsva/.
4) Je-li žádost o dotaci doručována poštou, kurýrem či osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje musí být v zalepené obálce označené:
a. Adresou poskytovatele/administrátora:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
b. plným názvem a adresou žadatele
c. název dotačního programu: „PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM
KRAJI 2022“
d. textem „NEOTVÍRAT“.
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5) Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
6) Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v tomto článku /např. faxem nebo
e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné adresy
nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podávání žádosti, nejsou doručeny řádně nebo včas.
7) Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy se archivují poskytovatelem dotace a žadatelům se
nevracejí. Poskytovatel dotace nehradí žadatelům náhrady spojené s vypracováním
a předložením žádosti.

XXII.

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
1) Povinnými přílohami k žádosti o dotaci jsou:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) nebo o vedení účtu
žadatele/příjemce a jeho čísle, a to v kopii,
Čestné prohlášení,
Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de-minimis,
Kopii dokladu o volbě nebo jmenování statuárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem
subjektu navenek,
Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře,
Schválení podání žádosti Zastupitelstvem obce.

2) Administrátor dotace si může vyžádat další přílohy např. doklad o vlastnictví nemovitosti – výpis
z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt bude
týkat.

XXIII. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE, KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ, ROZHODNUTÍ O
POSKYTNUTÍ / NEPOSKYTNUTÍ DOTACE
1)
a.
b.

Proces hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích:
posouzení oprávněnosti žadatele o dotaci a kontrola formálních náležitostí žádostí
a povinných příloh,
hodnocení žádostí dle hodnotících kritérií.

2) Řádně a včas doručené žádosti budou posuzovány administrátorem programu. Nejprve bude
provedena kontrola oprávněnosti žadatele o dotaci, jedná se o kontrolu formální správnosti žádosti,
doložení povinných příloh a zákonem a programem požadovaných náležitostí.
3) Pokud doručená žádost o dotaci nebo její přílohy budou obsahovat formální nedostatky, administrátor
dotačního programu vyzve žadatele v souladu s principem dobré správy k odstranění těchto
nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Žadatel je povinen nedostatky odstranit v termínu
stanoveném administrátorem.
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4) Doplněné či opravené dokumenty se doručují osobně, poštou, do datové schránky nebo emailem se
zaručeným elektronickým podpisem.
5) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti nebo jejích příloh neodstraní, nebude
tato žádost postoupena do hodnocení žádostí dle hodnotících kritérií.
6) Do procesu hodnocení žádostí podle hodnotících kritérií budou zařazeny pouze správné a úplné žádosti
oprávněných žadatelů.
7) Hodnocení žádostí podle hodnotících kritérií bude provádět hodnotící komise. Hodnotící komisi
jmenuje Rada Ústeckého kraje.
8) Žádosti projednává a o poskytnutí či neposkytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na
základě podkladů zpracovaných hodnotící komisí.
9) Hodnotící kritéria jsou stanovena následovně:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Počet obyvatel obce,
Historie čerpání dotace žadatelem z národních a evropských programů,
Schválený Strategický plán rozvoje obce,
Návaznost realizace projektu na schválený Strategický plán rozvoje obce,
Potřebnost,
Účelnost.

V případě shodného hodnocení je pro určení pořadí žádostí rozhodující datum a čas doručení žádosti.

XXIV. LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTECH
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech je nejpozději do 31. 10. 2022.

XXV.

DORUČENÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY A FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1) Vyplněná a podepsaná závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace se všemi povinnými přílohami
musí být doručena po ukončení realizace akce nejpozději do 31. 12. 2023 v listinné podobě nebo
elektronicky.
2) V listinné podobě lze závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace se všemi povinnými přílohami
v zalepené obálce doručit prostřednictvím pošty, osobně či kurýrem v úředních hodinách na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zalepenou obálku je třeba označit:
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a. Adresou poskytovatele:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor podnikání, inovací a transformace
Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem
b. názvem programu: „PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022“
c. plným názvem a adresou žadatele
d. textem "Neotvírat – Závěrečná zpráva“.
3) Elektronicky lze Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace se všemi povinnými přílohami zaslat
do datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje, ID datové schránky: t9zbsva.

XXVI. KONTAKTNÍ OSOBY
Bc. Radka Maierová, tel.:475 657 678, email: maierova.r@kr-ustecky.cz, Ing. Petr Donát,
tel.: 475 657 987, e-mail: donat.p@kr-ustecky.cz; Bc. Michaela Janatková, tel.: 475 657 572,
e-mail: janatkova.m@kr-ustecky.cz; Bc. Eva Lívařová, tel.:475 657 417, livarova.e@kr-ustecky.cz, Mgr.
Zita Rosinová, tel.: 475 657 978, e-mail: rosinova.z@kr-ustecky.cz, Ing. Michaela Čuříková,
475 657 536, email: curikova.m@kr-ustecky.cz

PŘEHLED TERMÍNŮ
vyhlášení dotačního programu
zahájení příjmu žádostí, viz. čl. XXI odst. 1
ukončení příjmu žádostí viz. čl. XXI odst. 1
lhůta pro rozhodnutí o žádostech
zaslání dotace na účet žadatele

14. března 2022
13. dubna 2022
13. června 2022
31. října 2022
30 dní od podpisu smlouvy
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Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022

Název projektu:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Příjemce dotace, IČO:
Výše celkových nákladů projektu dle čl.III (v Kč):
Výše přidělené dotace dle čl. I smlouvy (v Kč):
Závazný ukazatel dle čl. III smlouvy (%):
Podrobný popis realizovaných aktivit vč. termínů realizace:

Výstupy projektu:

V jakém národním či evropském dotačním programu bude odborná dokumentace použite:

Celkové zhodnocení:

Publicita dle smlouvy:

Realizace veřejné zakázky

ANO

NE

V případě, že byla realizována veřejná zakázka, VYPLŇTE tabulku "Veřejné zakázky," která bude po podepsání
statutárním zástupcem přílohou této "Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace"
V opačném případě tabulku "Veřejné zakázky " nevyplňujte!!

Celkový přehled příjmů projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Vlastní zdroje

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu

Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel

Účel platby

Celkem

Částka v Kč
plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkový přehled financování
Celkové příjmy:

0,00 Kč

Celkové výdaje:

0,00 Kč

Výdaje hrazené z dotace:

0,00 Kč
#DĚLENÍ_NULOU!

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

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

0,00 Kč

Celkem vráceno
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:
Datum :

Povinné přílohy:
1. Doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)

Podpis (statutárního zástupce):

2. Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu vč. dokladů o provedených platbách (kopie výpisu z účtu nebo
výdajový pokladní doklad)
3. Fotodokumentace projektu na CD, pokud byla povinnost ji pořídit
4. V případě investiční dotace účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu s příslušnou
vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
5. V případě realizace veřejné zakázky přiložte vyplňenou tabulku "Veřejné zakázky" a kopii celé dokumentace k řízení.
6. Doklady o splnění publicity (např. fotodokumentace, plakáty, letáky aj.)
7. Pokud je výstupem projektu projektová dokumetace, doloží jí příjemce v elektronické podobě např. na CD nebo USB
flash disku

bod 14.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 068/37R/2022

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML2667/01/SoPD/PIT
JID:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ
NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřený 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.“)
(dále jen „dodatek“)

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

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje
Ing. Denisa Kleinová
kleinova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 597
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5989532/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
České vysoké učení technické v Praze
Sídlo:
Zastoupený:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 - Dejvice
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., děkan Fakulty dopravní Českého vysokého
učení technického v Praze
Kontaktní osoba:
Ing. Ondřej Piksa, Manažer laboratoře vizualizace a simulace
Email/telefon:
piksaond@fd.cvut.cz / 724 417 770
IČ:
68407700
DIČ:
CZ68407700
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-10038061/0710
Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 6
(výpis z rejstříku příjemce je povinnou přílohou žádosti o dotaci).
(dále jen „příjemce“)
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I.
Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen
„smlouva“), evidovanou pod číslem 21/SML2667/SoPD/SPRP, uzavřenou na základě
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 048/23R/2021 ze dne 4. 8. 2021. Na základě Žádosti
o podstatnou změnu, kterou poskytovatel obdržel od příjemce dne 2. 12. 2021, z důvodu
časové prodlevy při podpisu smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
V souladu s čl. VII. odst. 1 smlouvy se obě strany dohodly na změně čl. II. odst. 3 smlouvy
takto:
Článek II.
Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob poskytnutí
dotace
3. Termín realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

Článek VII.
Ostatní ujednání
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení
obdrží příjemce a 1 vyhotovení obdrží poskytovatel.
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, 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:
piksaond@fd.cvut.cz.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č. XXX/XXR/2022 ze dne 9. 2. 2022.
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller,
hejtman kraje

Příjemce
České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.,
děkan Fakulty dopravní Českého vysokého
učení technického v Praze
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sds

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Denisa Kleinová

referent odboru PIT

Vedoucí odboru

Ing. Iva Tomešová

vedoucí odboru PIT

Číslo příslibu / správce rozpočtu

21/RP071019

odbor EK

21/RP071020

Právně posouzeno

dle vzorové smlouvy

Zveřejněno v registru smluv

Ing. Denisa Kleinová

Podpis

referent odboru PIT

ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení RÚK č. 081/31R/2021 ze dne 24. 11. 2021

sds

sds d

Výstupní kontrola smluvní dokumentace za OLZPPP:

bod 14.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 070/37R/2022

Číslo smlouvy: 20/SML5556/01/OS/PIT

Rámcová dohoda
uzavřená podle ustanovení § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a dle ustanovení § 131 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“)

Dodatek č. 1
(dále jen“Dodatek“)
Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jan Schiller, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
4177102/0800

Kontaktní osoby:

Ing. Radovan Novák, vedoucí oddělení LZPP, novak.r@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Řeháková Krákorová, MBA, rehakova.m@kr-ustecky.cz,
475 657 374, 774 067 077
Bc. Nikola Suchá, sucha.n@kr-ustecky.cz, 475 657 360, 770 165 423

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Iva Tomešová, vedoucí Odboru podpory podnikání, inovací a
transformace

(dále jen „Příjemce“)
a
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Statutární Zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Milan Šlejtr, ředitel
06231292
CZ06231292
7475762/0800
Jiří Novotný
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Telefon, fax:
E-mail:
(dále jen „Partner“)

778 111 838
novotny.j@ds-uk.cz

uzavřely dne 3. 9. 2020 Rámcovou dohodu na poskytování služby „Doprava cílové skupiny“ v rámci
projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP A2), reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377, evidovanou pod číslem 20/SML5556-OS/SPRP (dále jen
„Dohoda“).
I.
V souladu s Článkem 8. Ostatní ujednání, bod 8.3 této Dohody se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedeného odstavce 1.4, článku 1. Předmět smlouvy a odstavců 4.4 a 4.5 Článku 4. Cena plnění:
1.Předmět smlouvy
1.4 Poskytovatel zajistí na každý pracovní den po dobu trvání RD dva autobusy s kapacitou minimálně
50 cestujících. Dále poskytovatel zajistí na vyžádání další autobus s kapacitou minimálně 50
cestujících a autobus s kapacitou alespoň 40 míst do vzdálenosti 50 km, o potřebě takového
autobusu bude vždy informován alespoň 10 kalendářních dní před realizací.
4. Cena plnění
4.4 Jednotková cena za plnění bez DPH, které je předmětem této smlouvy, činí:
Cena 38 Kč bez DPH za 1 ujetý km.
Cena 45,98 Kč s DPH 21 % za 1 ujetý km.
Dojezdové (nájezdové) kilometry budou účtovány stejnou sazbou.
Cena za čekání nebude účtována z důvodu značného finančního objemu plnění této smlouvy
(množstevní výhoda).
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem.
4.5 Celková cena poskytovaných služeb na základě této Rámcové dohody nepřesáhne částku
10 800 000 Kč s DPH 21%, 8 925 620 bez DPH. Cena za plnění dle této smlouvy je cenou
maximální a nemusí být zcela vyčerpána.
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II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy specifikované v článku I. tohoto Dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden
exemplář.
3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je změněná Příloha č. 2 Smlouvy (Rozpočet partnera).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Partner prohlašuje, že byl seznámen
se všemi závaznými dokumenty týkající se realizace Projektu včetně závazných směrnic Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
5.

Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Partner
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v 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 Příjemce,
který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Partnerovi do datové
schránky ID dqtu9y9 / na e-mail: novotny@ds-uk.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho
uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, vyjma změny čl. 1, odst. 1.4 smlouvy,
která je účinná ode dne 1.3.2022.

6.

Tento Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. ………………………………..
ze dne ……………………………..

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednavatele ……………………………………

Za poskytovatele …………………………………….

Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Ing. Milan Šlejtr, ředitel
Dopravní společnosti Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
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Datum

Zpracovatel

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Michaela
Řeháková Krákorová
MBA

referent odboru PIT

Vedoucí odboru

Ing. Iva Tomešová

Číslo příslibu / správce rozpočtu

22/RP070134-6 /
Strnadová Simona

Právně posouzeno
Zveřejněno v registru smluv

Podpis

vedoucí odboru PIT

Odbor EK

Dle vzorové smlouvy
Bc. Nikola Suchá

referent odboru PIT

ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení RÚK č. 006.1/54R/2018, ze dne 10. 12. 2018
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bod 16.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 083/37R/2022

bod 16.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 084/37R/2022

bod 16.1 priloha 15.1.pdf k usnesení č. 115/37R/2022

bod 16.1 priloha 15.2.pdf k usnesení č. 116/37R/2022

bod 16.1 priloha 6.1.pdf k usnesení č. 124/37R/2022

Seznam souhlasů: věcná břemena ‐ služebnosti za 2. pol. r. 2021
Název stavby

Specifikace stavby

Oprávněný

Dotčené nemovitosti

Souhlas ze dne

1. DC‐DC 6, ppč. 1943, přípojka kNN

Výstavba energetického
rozvodného zařízení

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035

p.p.č. 1942, k. ú. Podmokly

12.08.2021

2. REKO MS Děčín – Čsl. armády +2

Rekonstrukce stávajícího
plynovodu ‐ přípojky plynu

GasNet, s. r. o., IČO: 27295567

p.p.č. 406, k. ú. Děčín

13.08.2021

3. 0486/21 ČDT, Žitenická, Litoměřice, OK

Uložení kabelového
komunikačního vedení

CETIN a.s., IČO: 04084063

p.p.č. 3886/12
k. ú. Litoměřice

29.09.2021

4. UL‐Krásné Březno, výměna kVN 22 kN

Přeložka kabelového vedení
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035
do nové trasy

p.p.č. 472/39, 559/1, 559/2,
559/3, 559/4, 559/5, 559/7,
559/14, 567/2, 582/3, 583/1,
k. ú. Krásné Březno

04.10.2021

5.

LT_Liběšice, ppč. 7/5 ‐ rozšíření kNN (IV‐ Rozšíření kNN ‐ uložení
12‐4021416)
kabelu do země

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035

p.p.č. 109/1
k. ú. Liběšice u Litoměřic

04.10.2021

6.

CC INTERNET ‐ Optická síť FTTx ‐ Centrum Pokládka HDPE trubek pro
III
optickou síť

CC INTERNET s.r.o., IČO: 28721021

p.p.č. 2969
k. ú. Chomutov I

20.10.2021

7.

Upgrade metalických kabelů na optiku,
ul. Poštovní 415 Varnsdorf

CETIN a. s., IČO: 04084063

č.p. 415 na p.p.č. 1583,
k. ú. Varnsdorf

29.11.2021

Optická přípojka a vnitřní
rozvody
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Bod 16.1 priloha 8.8.pdf k usnesení č. 125/37R/2022

22/SML………/OS/MAJ

Smlouva o vypořádání závazků
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, mezi těmito smluvními stranami:
Dárce:
Statutární město Děčín
Sídlo:
Zastoupené:
IČO:
DIČ:
E-mail/telefon:
Zástupce pro věcná jednání:
Datová schránka:
(dále jen „dárce“)

Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Ing. Jiřím Andělem, CSc., primátorem města
00261238
CZ00261238
urad@mmdecin.cz
…..
x9hbpfn

a
Obdarovaný:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
ID Datové schránky

:
:
:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
t9zbsva

(dále jen „obdarovaný“)
(společně jen jako „smluvní strany“)
I.
Popis skutkového stavu
1.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 Darovací smlouvu (č. Obdarovaného
19/SML3859/2019/DSN/MAJ, č. Dárce 2019-0995/OMH), jejímž předmětem byl převod
nemovitých věcí, pozemků pod komunikací „Cyklostezka Ploučnice“ Dárcem Obdarovanému.
Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 046/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019.

2.

Obě smluvní strany jsou povinnými subjekty pro zveřejňování v registru smluv dle
smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1 tohoto článku a mají povinnost uzavřenou
smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že je jim známo, že zveřejnění smlouvy
uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy v registru smluv pod ID 10357864 je s
ohledem na dodatečně zjištěné systémové vady uveřejněných metadat, z hlediska
data uzavření této smlouvy a ceny či hodnoty předmětu smlouvy, které již nebylo
možné v zákonné lhůtě odstranit, neplatné a do okamžiku sjednání této smlouvy
nedošlo k platnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru
smluv a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4.

Von.

V zájmu zachování právní jistoty obou smluvních stran, úpravy vzájemných práv a
povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, a s ohledem na skutečnost, že
obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím

22/SML………/OS/MAJ
obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku
neplatného uveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou
smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.
II.
Práva a závazky smluvních stran
1.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a
povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem
původně sjednané darovací smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od
data jejího uzavření.

2.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně žádné
nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných
závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4.

Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle
smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně
k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv
v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.
III.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.

Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý
s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

3.

Dárce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Statutárního města Děčín usnesením č. ……………….. ze dne …………………….

4.

Obdarovaný tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ……………….. ze dne
…………………….

Příloha č. 1
Smlouva č. Dárce 2019-0995/OMH, č. Obdarovaného 19/SML3859/2019/DSN/MAJ ze dne 17.
12. 20219 s nabytím platnosti k 18. 12. 2019.
V Děčíně dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….
Dárce

………………………………………………
Obdarovaný
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Von.

Bod 18.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 133/37R/2022

bod 18.1 priloha 1

VÝZVA
k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro
oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025

pro rok 2022
1. Program:
Usnesením č. 090/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje znění
Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (dále jen
„Program“).
2. Administrátor Programu:
Odbor životního prostředí a zemědělství vyzývá žadatele o dotaci pro oblasti podpory vymezené v
Čl. 3 Programu
1)
2)
3)
5)

Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje
Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje
Podpora včelařů na území Ústeckého kraje
Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje

k podání žádostí o dotaci pro rok 2022 dle Čl. 6 Programu a na předepsaných elektronických
formulářích včetně povinných a nedílných příloh dle Čl. 2 odst. 5) a 6) Programu, předepsaných pro
jednotlivé oblasti podpory.
3. Lhůta pro podání žádostí:

od 31. 3. 2022 do 29. 4. 2022 (na podatelně KÚUK)
4. Předpokládané termíny schvalovacího řízení:
Odstranění vad žádostí na základě emailové zprávy
Projednání žádostí ve výběrové komisi jmenované RÚK

do 13. 5. 2022
23. 5. – 31. 5. 2022

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje

II. Q. 2022

Projednání žádostí ve Výboru pro životní prostředí/Výboru
pro zemědělství a venkov ZÚK

II. Q. 2022

Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

II. Q. 2022

5. Předpokládaný objem finančních prostředků Programu:
3 400 000,00 Kč

6. Pro rok 2022 nelze žádat o podporu v rámci Podpory rybářství a rybníkářství na území
Ústeckého kraje.
7. V rámci dotačního programu Podpory včelařů na území Ústeckého kraje se v roce 2022
neposkytují finanční prostředky na technickou podporu vymezenou NAŘÍZENÍM VLÁDY
197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005, příloha 2 - Seznam zařízení, prostředků a druhů
kočovných zařízení.
Na základě stanoviska Ministerstva financí, č. j.: MF-32529/2021/1203-2 ze dne 15. 11. 2021, k
ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro doložení údajů o skutečném majiteli
právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze u zapsaných spolků nahradit
předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb.,
o evidenci skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 zákona č. 37/2021
Sb.
Tuto výzvu schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. xx/xxZ/2022 ze dne 28. 2. 2022.

bod 18.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 134/37R/2022

Bod 18.2 priloha 1

VÝZVA
k podání žádostí o dotaci z Programu podpory rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období
let 2022 až 2025

pro rok 2022
1. Program:
Usnesením č. 089/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje znění
Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období
let 2022 až 2025 (dále jen „Program“).
2. Administrátor Programu:
Odbor životního prostředí a zemědělství vyzývá žadatele o dotaci pro oblasti podpory vymezené v
Čl. 4 odst. 2 Programu
1) Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se
zemědělskou prvovýrobou,
2) Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů
a jejich uváděním na trh.
k podání žádostí o dotaci pro rok 2022 dle Čl. 6 Programu a na předepsaných elektronických
formulářích včetně povinných a nedílných příloh dle Čl. 2 odst. 4) a 5) Programu.
3. Lhůta pro podání žádostí:

od 31. 3. 2022 do 29. 4. 2022 (na podatelně KÚUK)
4. Předpokládané termíny schvalovacího řízení:
Odstranění vad žádostí na základě emailové zprávy
Projednání žádostí ve výběrové komisi jmenované RÚK

do 13. 5. 2022
23. 5. – 31. 5. 2022

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje

II. Q. 2022

Projednání žádostí ve Výboru pro životní prostředí/Výboru
pro zemědělství a venkov ZÚK

II. Q. 2022

Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

II. Q. 2022

5. Předpokládaný objem finančních prostředků Programu:
3 600 000,00 Kč
Na základě stanoviska Ministerstva financí, č.j.: MF-32529/2021/1203-2 ze dne 15. 11. 2021,
k ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro doložení údajů o skutečném majiteli
právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze u zapsaných spolků nahradit předložení

úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
Tuto výzvu schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. xx/xxZ/2022 ze dne 28. 2. 2022.

bod 19.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 140/37R/2022
Příjemce dotace

JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085

Účel projektu - podpora prodejny

Počet obyvatel obce

Datum podání Poskytovaná částka

Maximální % podíl dotace na
celkových uznatelných nákladech
podpořené činnosti

Soulad dotace s
pravidlem de minimis

Termín ukončení projektu

Termín udržitelnosti projektu

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Nová Ves

105

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Klůček

113

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Podbořanský Rohozec

119

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Blšany (Soběchleby)

129

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Toužetín

131

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku - Deštnice

132

17.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku - Vinařice

149

17.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Antonie Ketnerová,
41108 Štětí, IČ: 76120015
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
Thi Hai Nguyen,
43981 Kryry, IČ:
27983307

Prodejna Antonie Ketnerová - Malešov

156

20.12.2021

55718

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Lipenec

157

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna Thi Hai Nguyen - Lišany

163

16.12.2021

98525

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Thi Thu Nguyen,

Prodejna Thi Thu Nguyen - Vrbno nad Lesy

170

16.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Pátek nad Ohří

190

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna Thi Thanh Tung Pham

191

15.12.2021

94829

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna LEKIRA s. r. o. - Libědice

200

20.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Kryry (Strojetice)

205

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna Trung Dung Nguyen - Drahobuz

210

17.12.2021

50428

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Velemyšleves

213

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

215

13.12.2021

58768

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

219

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku,
Tyršova 213, 26901 Rakovník, IČ: 00031844
JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku,
Tyršova 213, 26901 Rakovník, IČ: 00031844

44001 Peruc, IČ: 27327710
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
Thi Thang Tung Pham,
41501 Bžany, IČ:
05633010
LEKIRA s. r. o., Račetice 152, 43801 Račetice,
IČ: 07786689
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
Trung Dung Nguyen,
18000 Praha
8, IČ: 88208036
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
Eva Machová,

Prodejna Eva Machová - Pnětluky
44001 Louny, IČ: 47786493
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
Podbořanech - Hřivčice
IČ: 00032085

Thi Trang Pham,
41133 Prackovice
n.L, IČ: 05632552
Manh Ha Tran,
,
40331 Ústí n.L., IČ: 86707612
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
Obec Úpohlavy, Úpohlavy 61, 41002, IČ:
00554588
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku,
Tyršova 213, 26901 Rakovník, IČ: 00031844
Tung Trieu Le,
41002, IČ: 27281205
Thi Luyen Nguyen,
41702 Dubí Běhánky,
IČ: 27264629
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
Obec Chbany, Chbany 19, 43157 Chbany, IČ:
00261882
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085

Prodejna Thi Trang Pham - Litochovice nad
Labem

225

15.12.2021

98469

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna Manh Ha Tran - Telnice

231

07.12.2021

93282

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Blšany u Loun

239

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Lipno

252

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna Obec Úpohlavy - Úpohlavy

252

20.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Libořice

253

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku - Blažim

254

17.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna Trung Trieu Lé - Slatina

255

07.12.2021

84000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna Thi Luyen Nguyen - Měrunice

256

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Vršovice

261

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Očihov

279

15.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejny obec Chbany - Chbany

302

10.12.2021

100000

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Hříškov

308

15.12.2021

65981

70% Ano

31.10.2021

31.10.2022

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech - Hříškov - dotace byla snížena z důvodu vyčerpání celkových alokovaných prostředků v souladu se zásadami Programu, částí F. bodu 9. písmena k), kde je stanoveno, že rozhodl-li vyhlašovatel o částce nižší, než žadatel požadoval, má
se za to, že žádosti o dotaci bylo vyhověno, byť byla poskytnutá částka nižší.

bod 19.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 140/37R/2022

Název příjemce
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech, Masarykovo
náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
Dihn Chuc Cao,

Účel projektu - podpora prodejny
Počet obyvatel obce Datum podání
Požadovaná částka
Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
309
15.12.2021
100000
Podbořanech - Nepomyšl

Prodejna Dinh Chuc Cao - Holedeč

328

10.12.2021

90170

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku - Chlumčany

354

17.12.2021

100000

Prodejna Van Giap Nguyen - Keblice

367

16.12.2021

57983

Prodejna Lekira s.r.o. - Račetice

383

20.12.2021

100000

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku - Havraň

385

17.12.2021

100000

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Jimlín (Zeměchy)

396

15.12.2021

100000

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech - Smolnice

401

15.12.2021

100000

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku - Blatno

405

17.12.2021

100000

43801 Žatec, IČ: 26860139
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku, Tyršova 213, 26901
Rakovník, IČ: 00031844
Van Giap Nguyen,
41501 Dubí, IČ: 27334333
LEKIRA s. r. o., Račetice 152,
43801 Račetice, IČ: 07786689
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku, Tyršova 213, 26901
Rakovník, IČ: 00031844
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech, Masarykovo
náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech, Masarykovo
náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku, Tyršova 213, 26901
Rakovník, IČ: 00031844

Nguyen Tuan Anh,

Prodejna Nguyen Tuan Anh - Veltěže

412

15.12.2021

80654

41701 Dubí, IČ:
27352161
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku, Tyršova 213, 26901
Rakovník, IČ: 00031844
Van Truong Nguyen,

Prodejna JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku - Ročov

433

17.12.2021

100000

Prodejna Van Truong Nguyen - Slavětín

439

16.12.2021

73640

Slavětín, IČ: 74861204
Van Hoang Quách,

Prodejna Van Hoang Quách - Chotěšov

461

20.12.2021

100000

41201 Třebušín, IČ:
28682572
Huu Huong Ta,

Prodejna Huu Huong Ta - Bechlín

493

17.12.2021

100000

Prodejna Van Luan Nguyen Libochovany

517

20.12.2021

100000

27201 Kladno, IČ:
28683765
Xuan Chien Bui,
Prodejna Xuan Chien Bui - Terezín
43926
(České Kopisty)
Libčeves, IČ: 27314383

520

20.12.2021

100000

Anh Dau Khieu,

527

20.12.2021

100000

43909

41108
Bechlín, IČ: 02621584
Van Luan Nguyen,

41101 Žalhostice, IČ: 28687981

Prodejna Anh Dau Khieu - Žalhostice

Miroslava Vernerová,

Prodejna Miroslava Vernerová - Mnetěš

538

08.12.2021

94742

Prodejna Xuan Dieu Nguyen - Libkovice
pod Řípem

539

17.12.2021

63500

Prodejna KN Potraviny s. r. o. - Zálezly

545

15.12.2021

82292

Prodejna Van Van Bui - Libčeves

574

17.12.2021

100000

Prodejna Van Le Nguyen - Sulejovice

819

15.12.2021

61495

41301, IČ: 14835444
Xuan Dieu Nguyen,
40502 Děčín, IČ:
06815600
KN Potraviny s. r. o., Bžany 63,
41501 Teplice, IČ: 01854151
Van Van Bui,
43926
Libčeves, IČ: 68441894
Van Le Nguyen,
41111
Sulejovice, IČ: 05632889
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D. ČASOVÝ RÁMEC PROGRAMU
Schválení Programu Zastupitelstvem ÚK
Vyhlášení a zveřejnění programu
Lhůta pro podání žádosti
Hodnocení a výběr žádostí
Projednání Radou Ústeckého kraje
Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí
podpory
Zveřejnění výsledků
Podpis smlouvy
Předložení závěrečných zpráv na podatelnu

01. 11. 2021
05. 11. 2021
06. 12. 2021 - 20. 12. 2021 do 12:00
21. 12. 2021 - 06. 01. 2022
09. 02. 2022
28. 02. 2022
04. 03. 2022
07. 03. 2022 - 18. 03. 2022
07. 03. 2022 - 18. 03. 2022

