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

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 13. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného
dne 28.02.2022 od 10:05 hodin do 16:31 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/13Z/2022
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období v tomto složení:
1. Mgr. Pavla Tomášová (ANO) - předsedkyně
2. Lukáš Ryšavý (Piráti) – člen
3. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí - člen

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/13Z/2022
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období:
1. Mgr. Jana Paparegu (LEPŠÍ SEVER)
2. Mgr. Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj)
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/13Z/2022
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 13. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/13Z/2022
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020:
1. Usnesení ZÚK č. 059/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z VI. volebního období
2020 – 2024:
2. Usnesení ZÚK č. 011/11Z/2021 z 13.12.2021 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Žalany
3. Usnesení ZÚK č. 012/11Z/2021 z 13.12.2021 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Srbice
4. Usnesení ZÚK č. 013/11Z/2021 z 13.12.2021 C)1. Poskytnutí finanční podpory z Fondu
vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále také jako „FVHŽP ÚK“) v
roce 2021
5. Usnesení ZÚK č. 014/11Z/2021 z 13.12.2021 Program pro rozvoj ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025
6. Usnesení ZÚK č. 015/11Z/2021 z 13.12.2021 B)1. Schválení Krajské koncepce
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji
7. Usnesení ZÚK č. 016/11Z/2021 z 13.12.2021 C)1. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 5. výzva
8. Usnesení ZÚK č. 017/11Z/2021 z 13.12.2021 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Libotenice – změna smluvního ujednání
9. Usnesení ZÚK č. 018/11Z/2021 z 13.12.2021 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
10. Usnesení ZÚK č. 034/11Z/2021 z 13.12.2021 Program na záchranu a obnovu drobných
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památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 – odmítnutí
dotace
11. Usnesení ZÚK č. 089/11Z/2021 z 13.12.2021 Program podpory rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/13Z/2022
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 16. 12. 2021 do 26. 1. 2022.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/13Z/2022
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele JUDr. Jiřího Holuba o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti
s přijetím preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného
novým koronavirem SARS-CoV-2.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/13Z/2022
6.1 Úprava Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

3

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/13Z/2022
6.2 Poskytnutí finanční dotace z daru společnosti NET4GAS, s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace , dle vzoru
uvedeném ve Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě
předložené žádosti uvedené v příloze 2 tohoto materiálu s žadatelem:
1. Obec Obrnice
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČO:00266116
částka: 100.000,- Kč
projekt: Očkování proti COVID-19 v Obrnicích
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/13Z/2022
6.3 Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, o schválení „Statutu Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok
2021“ dle příloh 1 až 3 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/13Z/2022
6.4 Finanční dar KŘ PČR ÚK, KŘ HZS ÚK a SDHČMS - krajské sdružení hasičů
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků ve výši 3.800.000,- Kč a to
následovně: 1.500.000,- Kč pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické nám.
899/9, 401 79 Ústí nad Labem, IČO: 75151537, 2.000.000,- Kč pro Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70886300, 300.000,- Kč pro
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje,
Vaníčkova 29, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 71173811.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/13Z/2022
6.5 Finanční dar Krajské zdravotní a.s. - kompenzace nákladů pandemie COVID - 19
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí finančních prostředků ve výši 3.000.000,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. e)
"Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého
kraje" Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, IČO: 25488627 na uhrazení nákladů spojených s nákupem přístrojů HFNO pro
hospitalizované na JIP v důsledku COVID-19 a o uzavření Darovací smlouvy dle přílohy č. 2,
předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/13Z/2022
6.6 Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje - humanitární
pomoc pro obec Lobendava na odstraňování následků živelné události
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 o uzavření darovací
smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/13Z/2022
6.7 Souhrnná informace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok
2021 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění
pozdějších předpisů, souhrnnou informaci o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého
kraje za rok 2021 a návrh aktivit v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2022, a to dle přílohy
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č. 1 – 7 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/13Z/2022
6.8 Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na
humanitární pomoc pro Ukrajinu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) prohlašuje
že Ústecký kraj:
1) ostře odsuzuje vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu;
2) vyjadřuje plnou solidaritu Ukrajině a jejímu lidu;
3) deklaruje svoji připravenost spolupracovat s vládou České republiky na řešení případné
migrační krize za účelem pomoci lidem, kteří budou nuceni opustit své domovy;
4) deklaruje svoji připravenost poskytnout maximální administrativní podporu občanům
Ukrajiny, kteří se aktuálně nacházejí na území Ústeckého kraje.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje organizaci
Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2 - Vinohrady, Šafaříkova 635/24, PSČ 12000, IČ: 257 55 277 ve
výši 10.000.000,- Kč na humanitární pomoc Ukrajině.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/13Z/2022
7.1 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo 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.
B) rozhoduje
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,
C) volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
a) Zdeňku Adamcovou, ************************************************,
b) Ivanu Březinovou, ***********************************************,
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c) Janu Drexlerovou, ***************************************************,
d) Janu Novotnou, **************************************************,
e) Tomáše Vostárka, *****************************************************,
f) Ludmilu Zdvíhalovou, ***********************************************,
g)
Irenu
Chvojkovou,
***********************************************************,
h) Janu Musilovou, *************************************************,
i)
Blanku
Jaegerovou,
*********************************************************,
D) ukládá
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 C) tohoto
usnesení.
Termín: 11. 3. 2022

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/13Z/2022
7.2 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
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/13Z/2022
8.1 Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – vymezení koridoru
pro nové železniční spojení Praha – Drážďany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením Ing. Martina Švehlíka, Ředitele odboru přípravy VRT, Správa železnic na
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

7

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/13Z/2022
8.1 Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – vymezení koridoru
pro nové železniční spojení Praha – Drážďany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o pořízení aZÚR ÚK a jejím obsahu v souladu s § 42a stavebního zákona zkráceným
postupem dle § 42a odst. 1 stavebního zákona pro oprávněného investora a podmínilo její
zpracování úplnou úhradou nákladů navrhovatelem, ve smyslu § 42a odst. 6, § 45 odst. 2 a §
71 odst. 7 stavebního zákona. Obsahem aktualizace ZÚR ÚK bude na základě prověření
předložených variant vymezení návrhového koridoru pro vysokorychlostní trať RS4 na území
Ústeckého kraje v úseku od hranice kraje Středočeského a Ústeckého u obce Mnetěš přes Ústí
nad Labem ke státní hranici CZ/SRN.
B) podmiňuje
prověření předložených variant současným posouzením koridoru územní rezervy VRT - ZR1
z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, které bude nedílnou součástí návrhu aZÚR ÚK.
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit pořízení aZÚR ÚK zkráceným
postupem dle § 42a stavebního zákona pro oprávněného investora Správu železnic, s. o.,
Praha, dle § 42a odst. 2 stavebního zákona.
Termín: 31. 12. 2023
Hlasování:

pro:

29

proti:

0

zdržel se:

23

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/13Z/2022
8.2 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/13Z/2022
8.3 SPZ Triangle – uzavření Dodatku č. 1 k rezervační smlouvě se spol. RTC Real a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k rezervační smlouvě dle bodu B) tohoto
usnesení.
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 20/SML1145 se společností RTC Real a.s., IČO: 28226917, se sídlem
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Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/13Z/2022
9.1 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – obec Kyškovice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v důvodové zprávě tohoto materiálu a žádosti obce Kyškovice o změnu
rozpočtu ze dne 2. 3. 2021 a změnu projektu ze dne 29. 9. 2021 dle příloh č. 4 a 5 tohoto
materiálu;
B) rozhoduje
o nevyhovění žádosti obce Kyškovice o změnu rozpočtu projektu ze dne 2. 3. 2021 dle
přílohy č. 4 tohoto materiálu, neboť je požadováno převedení dotačních prostředků z položky
„prodloužení vodovodního řadu“, která nebyla předmětem žádosti o dotaci ze dne 19. 8. 2019
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu;
C) rozhoduje
o nevyhovění žádosti obce Kyškovice o změnu projektu ze dne 29. 9. 2021 dle přílohy č. 5
tohoto materiálu, neboť změna spočívá v poskytnutí dotace na stavbu „prodloužení
vodovodního řadu“, která nebyla předmětem žádosti o dotaci ze dne 19. 8. 2019 dle přílohy č.
2 tohoto materiálu, a na stavbu propojovacího a výtlačného vodovodního řadu, která je v
rozporu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje;
D) rozhoduje
o vypovězení Smlouvy o poskytnutí dotace č. 20/SML1164/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení uzavřené s příjemcem obec Kyškovice na projekt „Vodojem Kyškovice“, a to na
základě čl. V. odst. 1 citované smlouvy z důvodu rozporu projektu s Programem na podporu
vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“), který je
dle Preambule citované smlouvy pro příjemce závazný. Projekt nesplňuje podmínku dle Čl. 3
odstavec 9) Programu, neboť není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje.
E) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
sdělit obci Kyškovice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle
bodu B) a C) tohoto usnesení a zajistit doručení výpovědi dle bodu D) tohoto usnesení obci
Kyškovice.
Termín: 31. 3. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.2, 9.4 - 9.7
Usnesení č. 022/13Z/2022
9

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

9.2 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Obec Žalany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere 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;
B) rozhoduje
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.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. Sdělit obci Žalany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 3. 2022
2. V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 3. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.2, 9.4 - 9.7
Usnesení č. 023/13Z/2022
9.4 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
město Košťany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti města Košťany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle
předloženého materiálu;
B) rozhoduje
v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SOPD/ZPZ,
uzavřené s městem Košťany, IČ: 00266400, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení;
C) bere na vědomí
informaci o žádosti města Košťany o změnu závazného finančního 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;
D) mění
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
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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;
E) mění
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;
F) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3483/SOPD/ZPZ dle přílohy č. 8 tohoto usnesení;
G) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. sdělit městu Košťany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem;
Termín: 31. 3. 2022
2. v návaznosti na bod A), B), C), D), E) a F) zajistit administraci dodatků.
Termín: 31. 3. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.2, 9.4 - 9.7
Usnesení č. 024/13Z/2022
9.5 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
město Úštěk
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti města Úštěk o změnu termínu ukončení realizace projektu dle
předloženého materiálu;
B) rozhoduje
v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření
Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML2691, uzavřené s městem
Úštěk, IČ: 00264571, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. Sdělit městu Úštěk rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 3. 2022
2. V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
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Termín: 31. 3. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.2, 9.4 - 9.7
Usnesení č. 025/13Z/2022
9.6 Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území
Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 – výzva pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
Zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.2, 9.4 - 9.7
Usnesení č. 026/13Z/2022
9.7 Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – obec Hrobce – změna smluvního
ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Hrobce o prodloužení termínu ukončení projektu „Kompostování v
obci Hrobce 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č.
20/SML5737/02/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Hrobce, Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce, IČ
00263664, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. sdělit obci Hrobce rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení,
Termín: 31. 3. 2022
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
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tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 3. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.2, 9.4 - 9.7
Usnesení č. 027/13Z/2022
10.1 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
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.7
Usnesení č. 028/13Z/2022
10.2 Výroční zpráva Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje za rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Výroční zprávu o činnosti Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje za rok 2021, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.
B) ukládá
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PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Výroční zprávu
o činnosti Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje za rok 2022.
Termín: 28.2.2023
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.7
Usnesení č. 029/13Z/2022
10.3 Uzavření podlicenční smlouvy s Jihomoravským krajem pro provedení Auditů
Family Friendly Community
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření podlicenční smlouvy s Jihomoravským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít podlicenční smlouvu s
Jihomoravským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 3. 2022
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.7
Usnesení č. 030/13Z/2022
10.4 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“ –
vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022
dle přílohy č. 1 – 7 tohoto usnesení.
B) ukládá
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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.7
Usnesení č. 031/13Z/2022
10.5 Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“ –
vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“ dle
přílohy č. 1 – 5 tohoto usnesení.
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“
Termín: do 9. 3. 2022.

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.7
Usnesení č. 032/13Z/2022
10.6 Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na
Území Ústeckého kraje 2022“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na
území Ústeckého kraje 2022“ dle příloh č. 1, 3–8 tohoto usnesení,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje
2022“ v termínu do 11. 3. 2022.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.7
Usnesení č. 033/13Z/2022
10.7 Financování sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria 2022 – 2. část
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
1. o poskytnutí části dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí části neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci
rozpočtového provizoria dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
2. o neposkytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb uvedených v příloze č. 3 tohoto
usnesení,
B) schvaluje
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí části neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
v rámci rozpočtového provizoria dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
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úkony k uzavření dodatků ke Smlouvám s podpořenými poskytovateli sociálních služeb.
Termín: do 8. 4. 2022
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.7
Usnesení č. 034/13Z/2022
11.1 Žádost o prodloužení projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v
destinaci České středohoří“
Zastupitelstvo 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) rozhoduje
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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/13Z/2022
11.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje maximální výše poskytnutého příspěvku (bod 4.6) a procentuální podíl osobních
nákladů z celkových uznatelných nákladů (bod 4.7),
B) rozhoduje
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%
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• 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%
• 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.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/13Z/2022
12.1 Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – návratná finanční výpomoc
Zastupitelstvo 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) rozhoduje
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 rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 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, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31.3.2022
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.5
Usnesení č. 037/13Z/2022
12.2 Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2022 –
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny
17

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o přidělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v
Ústeckém kraji na rok 2022 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.3 tohoto
usnesení, 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;
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;
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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, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12. 2022
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.5
Usnesení č. 038/13Z/2022
12.3 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2021 – odmítnutí poskytnuté
neinvestiční dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost Města Litvínov o ukončení smlouvy č. 21/SML2833/KP/SoPD ze dne 6.12.2021 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o ukončení smlouvy č. 21/SML2833/KP/SoPD ze dne 6.12.2021.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31.03.2022
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.5
Usnesení č. 039/13Z/2022
12.4 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021
– dodatky ke smlouvám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Žádost pana Miloše Dempíra a pana Vladimíra Přibyla dle přílohy č. 1 a 3 tohoto materiálu.
B) rozhoduje
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O uzavření dodatků dle přílohy č. 2 a 4 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31.03.2022
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.5
Usnesení č. 040/13Z/2022
12.5 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 – žádost o ukončení smlouvy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost Města Třebenice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o ukončení smlouvy č. 21/SML2847/SoPD/KP ze dne 22.10.2021.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci
části B) tohoto usnesení.
Termín: 31.03.2022
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.5
Usnesení č. 041/13Z/2022
13.1 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. 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.
20

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.
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. dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.5
Usnesení č. 042/13Z/2022
13.2 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) následující výjimku z Článku VIII. bod 5) Zásad pro
dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“
Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl
dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných
nákladů projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny
směrem dolů.
2. dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ dle přílohy č. 2 tohoto
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usnesení
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.5
Usnesení č. 043/13Z/2022
13.3 Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ –
vyhlášení 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ dle přílohy č. 2
tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.5
Usnesení č. 044/13Z/2022
13.4 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
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.5
Usnesení č. 045/13Z/2022
13.5 Výzva Ústeckého kraje k Ministerstvu zdravotnictví ČR ke změně zákona č.
378/2007 Sb., o léčivech
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere 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)
B) ukládá
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
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přípravků vázaných na recept dle přílohy č. 2 a 3. předloženého materiálu
Termín: 18. 3. 2022

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.5
Usnesení č. 046/13Z/2022
14.1 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, 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 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/13Z/2022
14.2 Žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje za odbor SMT
pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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.
Hlasování:

pro:

46

proti:

1

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/13Z/2022
14.3 Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2022 v Olomouckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, která se uzavírá podle
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§ 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.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 049/13Z/2022
14.4 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené
působnosti – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/13Z/2022
15.1 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o změně zřizovací listiny: č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění
změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837 dodatkem
č. 77 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/13Z/2022
15.2 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci mezi Ústeckým a Středočeským
krajem – úplná integrace mezikrajských autobusových linek do PID a DÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
24

rozhoduje
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.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 052/13Z/2022
15.3 Dodatek č. 1 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 – dodatek na rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 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 se Středočeským krajem, zastoupeným organizací IDSK – Integrovaná
doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00
Praha 8 - Karlín, IČ: 05792291, DIČ: CZ05792291 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 053/13Z/2022
16.1 Fond Ústeckého kraje - žádosti o změnu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o neuzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace
č.20/SML3380/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 6. 2021 na nový
termín 30. 11. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č. 054/13Z/2022
16.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
25

3

Návrh byl přijat

A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: 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
2. 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. 2: 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. 3: 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
· žadatel č. 4: Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
IČ: 63835355
sídlo: Lahovská 25, 159 00 Praha - Lahovice
výše dotace: 1 500 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba Stanice VZS na jezeře Milada
· žadatel č. 5: SK Ervěnice - Jirkov z.s.
IČ: 47797967
sídlo: Žižkova 1399, 431 11 Jirkov
výše dotace: 240 000 Kč
název projektu (akce): Oprava zázemí SK Ervěnice - Jirkov
3. 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. 6: Obec Raná
IČ: 00556416
sídlo: Raná 114, 439 24 Raná
výše dotace: 122 400 Kč
název projektu (akce): 9. Slavnosti stepí 2022
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· žadatel č. 7: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
výše dotace: 256 418 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce oplocení a oprava přívodu vody MŠ
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 055/13Z/2022
16.3 Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - změna usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/10Z/2021 v části C)1. ze dne 1. 11. 2021
takto:
Text
žadatel č. 3: Marek Korbélyi
IČ: 65658469
sídlo: Alešova 168/16, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 125 000 Kč
název projektu (akce): Virtuosi per musica di pianoforte
nahrazuje textem
žadatel č. 3: Marek Korbélyi
IČ: 65658469
sídlo: Alešova 168/16, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 125 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Virtuosi per musica di pianoforte
B) schvaluje
usnesení dle části A tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 056/13Z/2022
16.4 Dotační program „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program "Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022" dle přílohy
č.1 tohoto usnesení.
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Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 057/13Z/2022
16.5 Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí neinvestičních dotací na projekty žadatelů dle přílohy č. 2
tohoto materiálu a o uzavření veřejnoprávních Smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s
níže uvedenými žadateli dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
067/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 a č. 018/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021:
- Vršanská uhelná, a.s., IČO: 28678010, název projektu: Zpracování vstupních studií pro
možnost realizace návazného výzkumu a návrhu aplikací a technologií užití vedlejších
energetických produktů (VEPů) včetně těch již uložených na složištích & realizaci
zpracovatelského závodu využívajícího VEPy, výše dotace: 480 000,- Kč, termín realizace
projektu: od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022;
- Veřejný sál Hraničář, spolek, IČO: 02816091, název projektu: Akcelerátor kulturně
kreativních odvětví (KKO) v Ústeckém kraji, výše dotace: 467 500,- Kč, termín realizace
projektu: od 1. 11. 2021 do 31. 5. 2022.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL. M., člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k zajištění realizace bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 3. 2022.
Hlasování:

pro:

46

proti:

4

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 058/13Z/2022
16.6 Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informace k Fondu pro spravedlivou transformaci dle přílohy č. 1 materiálu.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

1
Usnesení č. 059/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
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zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti SEA –
Chomutov, s.r.o., se sídlem Tovární 5534, 430 01 Chomutov, IČO: 25048627, a to:
- pozemek: st. 78/17 o výměře 2356 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku st. 78/17
- pozemek: 395/19 o výměře 1632 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek: 395/31 o výměře 778 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek: 395/39 o výměře 411 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 7.940.000,- Kč (dle ZP č.
2019-29 a jeho Dodatku ze dne 7. 8. 2019) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 -Střekov, IČ: 00829048.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
2
Usnesení č. 060/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
NATURYSS s.r.o., se sídlem Litvínov, Studentská 758, PSČ: 436 01, IČO: 28709071, a to:
- pozemek: 340/5 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 340/4)
- pozemek: 341/2 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 341)
- pozemek: 344/2 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(oddělen geometrickým plánem č. 3269-2101118/2021 ze dne 15. 10. 2021 z pozemku 344)
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsaných na LV č. 2550 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 279.000,- Kč (dle
ZP č. 069/2021 ze dne 29. 12. 2021) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková
organizace, IČ: 62208870.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
3
Usnesení č. 061/13Z/2022
29

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
4
Usnesení č. 062/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti 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
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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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
5
Usnesení č. 063/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 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 geometrického 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
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
6
Usnesení č. 064/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) 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.
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Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
7
Usnesení č. 065/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
8
Usnesení č. 066/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) 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
(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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
9
32

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 067/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
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 uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
10
Usnesení č. 068/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 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:
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 uvedených nemovitých
věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
33

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

11
Usnesení č. 069/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 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.
B) souhlasí
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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
12
Usnesení č. 070/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) 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:
34

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.
B) souhlasí
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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
13
Usnesení č. 071/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o 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
35

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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
14
Usnesení č. 072/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
15
Usnesení č. 073/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
36

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
16
Usnesení č. 074/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
17
Usnesení č. 075/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 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
37

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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
18
Usnesení č. 076/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
************************, 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
19
Usnesení č. 077/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Kamýk, se
sídlem: č. p. 69, 41201 Kamýk, IČO: 00831999, a to:
38

- 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
20
Usnesení č. 078/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
21
Usnesení č. 079/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***********************************************, 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 ****************
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- 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)
- 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
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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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
22
Usnesení č. 080/13Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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. 8.6
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.22
Usnesení č. 081/13Z/2022
19.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč - I/2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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. 1 tohoto materiálu.
2) "Cyklostezka Ohře" ve výši 215 mil. Kč bez DPH dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 082/13Z/2022
20.1 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 –
výzva pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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
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venkova
Zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2022
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 083/13Z/2022
20.2 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2022 až 2025 – výzva pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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 zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2022
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 084/13Z/2022
20.3 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2014 až 2020 – neposkytnutí schválených dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o vypovězení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML1727/SoPD/ZPZ ve výši 257
160 Kč příjemci dotace – Antonín Štěpanovský,
411 19 Martiněves na projekt
„Nákup stroje na zpracování půdy a postřikovače“, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, z důvodu
nerealizování projektu ze strany žadatele.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast zemědělství a rozvoje
venkova zajistit administraci vypovězení smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 3. 2022
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

42

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 085/13Z/2022
21.1 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
navrhuje
dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 21.1 - 21.5
Usnesení č. 086/13Z/2022
21.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – výjimky
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o udělení výjimky z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2020 obci
Dobkovice - prodloužení termínu dokončení realizace a předložení závěrečné zprávy projektu
„Dobkovice – výměna VO“ do 31. 12. 2022.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 21.1 - 21.5
Usnesení č. 087/13Z/2022
21.3 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 093/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 093/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 následovně:
1. v části A) usnesení 093/11Z/2021 nahrazuje přílohu č. 1 tohoto usnesení přílohou č. 2
tohoto usnesení
2. v části A) usnesení 093/11Z/2021 vypouští text
b) rozhodnout, v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), v platném znění, o poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2021 obcím oceněným v soutěži Moje obec – můj domov dle přílohy č. 3 tohoto
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usnesení;
3. v části B) usnesení 093/11Z/2021 nahrazuje přílohu č. 3 tohoto usnesení přílohou č. 4
tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 21.1 - 21.5
Usnesení č. 088/13Z/2022
21.4 Rozdělení dotací - dotační program Obchůdek 2021+
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu;
B) rozhoduje
1. dle ust. § 36 c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, 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;
2. dle ust. § 36 c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto
usnesení z důvodu vyčerpání celkových alokovaných prostředků Programu.
C) schvaluje
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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 21.1 - 21.5
Usnesení č. 089/13Z/2022
21.5 Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2021 – dodatky ke
smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, 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
44

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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 21.1 - 21.5
Usnesení č. 090/13Z/2022
23.1 Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené
lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené
lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
bod 6.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 007/13Z/2022 Nové znění Zásad s přijatými
změnami

bod 6.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 009/13Z/2022 Statut Ceny hejtmana za
společenskou odpovědnost 2021

bod 6.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 009/13Z/2022 Příručka pro účastníky 2021

bod 6.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 009/13Z/2022 Dotazníky – pro firmy, pro neziskové
organizace, pro obce, pro
mikropodniky

bod 6.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 013/13Z/2022 Spolupráce se Svobodným státem
Sasko (Spolková republika Německo)

bod 6.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 013/13Z/2022 Spolupráce s Žilinským
samosprávným krajem (Slovenská
republika)

bod 6.7 priloha 3.pdf

k usnesení č. 013/13Z/2022 Spolupráce se subjekty v Autonomní
oblasti Vojvodina (Srbská republika)

bod 6.7 priloha 4.pdf

k usnesení č. 013/13Z/2022 Spolupráce s městem Ostróda (Polská
republika)

bod 6.7 priloha 5.pdf

k usnesení č. 013/13Z/2022 Spolupráce se Zakarpatskou oblastí
(Ukrajina)
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bod 6.7 priloha 6.pdf

k usnesení č. 013/13Z/2022 Členství v mezinárodních
organizacích

bod 6.7 priloha 7.pdf

k usnesení č. 013/13Z/2022 Účast Ústeckého kraje v
mezinárodních projektech

bod 8.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 020/13Z/2022 Dodatek č. 1

bod 9.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 021/13Z/2022 Smlouva č. 20/SML1164/SoPD/ZPZ

bod 9.2 priloha 9.pdf

k usnesení č. 022/13Z/2022 Dodatek č. 6

bod 9.4 priloha 7.pdf

k usnesení č. 023/13Z/2022 Dodatek č. 4

bod 9.4 priloha 8.pdf

k usnesení č. 023/13Z/2022 Dodatek č. 5

bod 9.5 priloha 8.pdf

k usnesení č. 024/13Z/2022 Dodatek č. 5

bod 9.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 025/13Z/2022 Výzva pro rok 2022

bod 9.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 026/13Z/2022 Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
20/SML5737/02/SoPD/ZPZ

bod 10.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 027/13Z/2022 Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j.
224/2002

bod 10.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 027/13Z/2022 Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č. j.
239/2002

bod 10.1 priloha 5.pdf

k usnesení č. 027/13Z/2022 Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j.
233/2002

bod 10.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 030/13Z/2022 Vyhlášení dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti
prorodinných aktivit 2022“

bod 10.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 030/13Z/2022 Vzor smlouvy

bod 10.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 030/13Z/2022 Čestné prohlášení o bezdlužnosti

bod 10.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 030/13Z/2022 Čestné prohlášení k žádosti – místo
přílohy k soupisu projektů

bod 10.4 priloha 5.pdf

k usnesení č. 030/13Z/2022 Rozpočet plánovaných nákladů

bod 10.4 priloha 6.pdf

k usnesení č. 030/13Z/2022 Čestné prohlášení žadatele o podporu
v režimu de minimis

bod 10.4 priloha 7.pdf

k usnesení č. 030/13Z/2022 Závěrečná zpráva a vyúčtování

bod 10.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 031/13Z/2022 Vyhlášení dotačního programu
Podpora rozvoje dobrovolnictví v
Ústeckém kra

bod 10.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 031/13Z/2022 Čestné prohlášení

bod 10.5 priloha 3.pdf

k usnesení č. 031/13Z/2022 Čestné prohlášení de minimis

bod 10.5 priloha 4.pdf

k usnesení č. 031/13Z/2022 Smlouva o poskytnutí dotace

bod 10.5 priloha 5.pdf

k usnesení č. 031/13Z/2022 Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace

Bod 10.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 032/13Z/2022 Vyhlášení dotačního programu –
varianta I.

Bod 10.6 priloha 3.pdf

k usnesení č. 032/13Z/2022 Žádost o dotaci – vzor

Bod 10.6 priloha 4.pdf

k usnesení č. 032/13Z/2022 Čestné prohlášení – bezdlužnost vzor

Bod 10.6 priloha 5.pdf

k usnesení č. 032/13Z/2022 Čestné prohlášení – de minimis vzor

Bod 10.6 priloha 6.pdf

k usnesení č. 032/13Z/2022 Smlouva o poskytnutí dotace – vzor
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Bod 10.6 priloha 7.pdf

k usnesení č. 032/13Z/2022 Rozpočet plánovaných nákladů ke
smlouvě – vzor

Bod 10.6 priloha 8.pdf

k usnesení č. 032/13Z/2022 Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace – vzor

Bod 10.7 Priloha 2.pdf

k usnesení č. 033/13Z/2022 Přehled podpořených subjektů,
včetně výše dotace

Bod 10.7 Priloha 3.pdf

k usnesení č. 033/13Z/2022 Přehled nepodpořených subjektů

bod 11.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 034/13Z/2022 Návrh dodatku č.
21/SML2371/SOPD/RR/01

bod 11.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 035/13Z/2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace

Bod 12.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 037/13Z/2022 Vzor smlouvy pro poskytnutí dotace
na výkon regionálních funkcí

bod 12.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 039/13Z/2022 Dodatek ke smlouvě č.
21/SML2853/SoPD/KP

bod 12.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 039/13Z/2022 Dodatek ke smlouvě č.
21/SML2852/SoPD/KP

bod 13.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 041/13Z/2022 Dotační program „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního
stavu obyvatel Ústeckého kraje“,
včetně příloh

bod 13.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 042/13Z/2022 Dotační program „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče
2022“, včetně příloh

bod 13.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 043/13Z/2022 Dotační program „Podpora
lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí“ včetně příloh

bod 13.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 044/13Z/2022 Návrh dodatku č. 1 Memoranda o
spolupráci č. 19/SML0155/01 –
SoS/ZD

bod 14.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 046/13Z/2022 Dodatek zřizovací listiny č.j.
141/2001

bod 14.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 048/13Z/2022 Smlouva o finanční spoluúčasti na
organizaci Her X. letní olympiády
dětí a mládeže ČR 2022 v
Olomouckém kraji

bod 15.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 050/13Z/2022 Dodatek č. 77 ke zřizovací listině čj.
130/2001

bod 16.1 priloha c.1.pdf

k usnesení č. 053/13Z/2022 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě č.
20/SML3380/SoPD/SPRP

bod 16.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 056/13Z/2022 Dotační program "Podpora přípravy
projektových záměrů v Ústeckém
kraji 2022

bod 18.1 priloha 2.2.pdf

k usnesení č. 069/13Z/2022 smlouva

bod 18.1 priloha 2.4.pdf

k usnesení č. 070/13Z/2022 smlouva

Bod 18.1 priloha 8.6.pdf

k usnesení č. 080/13Z/2022 smlouva

Bod 20.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 082/13Z/2022 Výzva pro rok 2022

bod 20.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 083/13Z/2022 Výzva pro rok 2022
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bod 21.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 087/13Z/2022 Zásady Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2021 - aktualizované

bod 21.3 priloha 4.pdf

k usnesení č. 087/13Z/2022 Tabulka s oceněnými obcemi aktualizovaná

bod 21.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 088/13Z/2022 Obchůdek 2021+ návrh na poskytnutí
dotací

bod 21.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 088/13Z/2022 Obchůdek 2021+ návrh na
nevyhovění žádostem o dotaci

bod 21.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 088/13Z/2022 Časový rámec Programu
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bod 6.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 007/13Z/2022

ÚSTECKÝ KRAJ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zásady
pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem
(dále jen „Zásady“)

1
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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.
3

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.
4

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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bod 6.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/13Z/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 6.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 009/13Z/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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bod 6.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 009/13Z/2022

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

Stát / oblast:

Spolková republika
Německo

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

Podepsaná smlouva, dohoda:

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

Vrcholný politický orgán:

Vláda spolkové země, v čele ministerský předseda

Základní oblasti spolupráce:












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

Specifické oblasti spolupráce:



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






Organizační složky KÚ ÚK již aktivně

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




Navrhovaná frekvence oficiálních
návštěv

Dle aktuální potřeby, min. 1x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

Aktivity za období r. 2013 - 2021:

Euroregion Labe
Euroregion Krušnohoří

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

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

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




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

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

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


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



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



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



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



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



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



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



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



V roce 2018 byla zahájena realizace projektu „TetraoVit Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka
obecného ve východním Krušnohoří“. I tento projekt navazuje na
úspěšné předcházející projekty zabývající se tématikou rašelinišť.
Primárně se zaměřuje na biotop tetřívka obecného, kvalitu jeho
přirozeného prostředí a nastavení managementu pro zachování
populace tohoto silně ohroženého druhu, existenčně závislého na
rašelinných půdách.

7

Příloha č. 1



V prosinci 2018 byla ve vestibulu krajského úřadu instalována
společně s německými partnery putovní výstava týkající se ochrany
rašelinišť v rámci projektu Moorevital 2018.



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



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



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

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

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


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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

Odbor UPS KÚÚK










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

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

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

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

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



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



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



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



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

Navrhované aktivity:
Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

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

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

15

bod 6.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 013/13Z/2022

Příloha č. 2

Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Žilinský samosprávný kraj
Název partnerského regionu:

Žilinský samosprávný kraj
Centrum regionu:

Stát / oblast:

Slovenská republika

Žilina
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

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

Vrcholný politický orgán:

Předsedkyně Žilinského samosprávného kraje Erika Jurinová

Základní oblasti spolupráce:








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



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

Specifické oblasti spolupráce:

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství




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

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 2011 2021:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

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

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

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

Navrhované aktivity:

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

Poznámky:

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

Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

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

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

Stát / oblast:

Republika Srbsko

Podepsaná smlouva, dohoda:

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

Centrum regionu:
(město)

Pančevo (Jižní Banát)

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

Vrcholný politický orgán:

Základní oblasti spolupráce:

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








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
















Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství




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

Aktivity za sledované období r. 2010 2021:

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







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

Ing. Jitka Zimová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

475 657 858

zimova.j@kr-ustecky.cz

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

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




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

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

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

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

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

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

Navrhované aktivity:

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

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

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

Stát / oblast:

Polská republika

Ostróda
Centrum regionu:
Ostróda
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

Vrcholný politický orgán:

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

Základní oblasti spolupráce:







Regionální rozvoj
Cestovní ruch
Vzdělávání
Sociální politika
Zdravotnictví




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






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

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

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 2014 2021:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

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



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



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



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



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




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

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

Aktivity plánované pro rok 2022:

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

Navrhované aktivity:

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

Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

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

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

Stát / oblast:

Ukrajina

Zakarpatská oblast
Centrum regionu:
Užhorod
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

Vrcholný politický orgán:

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





Vzdělávání
Hospodářský rozvoj
Ochrana životního prostředí
Zemědělství

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství



Odbor informatiky a organizačních věcí / Oddělení vnějších vztahů a
protokolu

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





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

Základní oblasti spolupráce:

Specifické oblasti spolupráce:

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor informatiky a organizačních věcí /
oddělení vnějších vztahů a protokolu

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 2016 2021:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

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

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

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

Navrhované aktivity:
Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor INF KÚÚK – Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Příloha č. 6

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

Název mezinárodní organizace

Světová zdravotnická organizace – Síť zdravých regionů)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

Realizované
organizace

aktivity

v rámci

2001


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



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



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



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




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

této


Pozitiva členství pro Ústecký kraj






Negativa plynoucí
organizaci

z členství

v této

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

Kategorie

Aktivní

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

1

Ing. Hana Týlová
Odbor ZD
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+420 475 657 437;
+420 737 203 649

Tel.:

ECRN (European Chemical Regions Network; Evropská síť chemických

Název mezinárodní organizace

regionů)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

2006









Realizované
organizace

aktivity

v rámci

této














Pozitiva členství pro Ústecký kraj

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







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

Odbor RR

Tel.:

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

+420 475 657 559

FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy

Název mezinárodní organizace

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

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

2013



Realizované
organizace

aktivity

v rámci

této







Pozitiva členství pro Ústecký kraj






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

Kategorie

Aktivní
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pravidelný členský poplatek hrazen z rozpočtu RR




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

Odbor/oddělení:

Regionální rozvoj
Oddělení regionálního rozvoje

Tel.:

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

+420 475 657 559

Hydrogen Europe Regional Pillar (přední evropské průmyslové

Název mezinárodní organizace

sdružení podporující vodík jako cestu k bezemisní evropské společnosti)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

2022



Realizované
organizace

aktivity

v rámci

této






Pozitiva členství pro Ústecký kraj








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

Kategorie

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



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

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

Ing. Jana Nedrdová

Odbor/oddělení:

Odbor PIT, vedoucí OTR

Tel.:

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

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

Název mezinárodního projektu
Termín realizace

Partneři projektu

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

Realizované aktivity

-

Odbor administrující projekt

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

Odbor RR

Kategorie

Název mezinárodního projektu

Projekt byl schválen dne 10. 1. 2018.

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

Termín realizace

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

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



Realizované aktivity






Odbor administrující projekt

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

Odbor PIT

Kategorie

V realizaci

Název mezinárodního projektu

ECOS4IN

Termín realizace

1. 4. 2019 – 31. 3. 2022
1)

Ústecký kraj (Česká republika), vedoucí partner projektu

2)

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

3)

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

Partneři projektu

4)

Business Upper Austria – Inovační a investiční agentura země Horní
Rakousko

5)

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

6)

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

7)

Realizované aktivity

MARR – Malopolská rozvojová agentura Krakow (Polsko)

Cílem projektu je připravit podnikatelské a veřejné prostředí (školství, veřejná
správa) na řešení příležitostí a dopadů pokročilé automatizace a digitalizace
průmyslu, ale i veřejné správy, označované jako Průmysl 4.0.
Úkolem projektu ECO4IN je rozvoj ekosystému Průmyslu 4.0, tj.:
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Příloha č. 7

Odbor administrující projekt



Hledání nástrojů pro využití digitalizace a snížení rizik jejích dopadů,



Rozšíření povědomí o těchto nástrojích v Ústeckém kraji,



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

Odbor PIT

Kategorie

V realizaci

RFC

Název mezinárodního projektu
Termín realizace

Partneři projektu

1. 8. 2019 – 31. 7. 2023

1)

Ústecký kraj, vedoucí partner projektu

2)

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

3)

Město Komotini, Řecko - Municipality of Komotini

4)

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

5)

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

6)

Provincie Teruel, Španělsko - Provincial Government of Teruel

7)

Město Magdeburg, Německo - City of Magdeburg

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

Realizované aktivity

Cílem projektu je zlepšení koexistence historických památek a sousedících měst.
Na území EU se nachází řada objektů, které dříve sloužily jako pevnosti, často se
jedná o rozsáhlé stavby historického významu, vystavěných v různých historických
obdobích, které dnes vytvářejí image měst, která vznikla v jejich blízkosti nebo je
dnes již přímo obklopují. Údržba těchto objektů je nákladná a města se tak často
potýkají s problémem jejich zachování, údržby a možností využití, problémem je i
roztříštěnost umístění těchto objektů ve městě a jeho blízkosti.
Projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních způsobů
využívání pevností s cílem usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do života
města a využívání tohoto kulturního dědictví.
Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb,
neboť na tyto je často pohlíženo jako na oddělené stavby, jako na objekty
pouze historické a určené k údržbě a zachování.
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Příloha č. 7

Odbor administrující projekt

Odbor PIT

Kategorie

V realizaci

Bergbau/Hornictví SN-CZ

Název mezinárodního projektu
Termín realizace
Partneři projektu

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

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

2.

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

Projektové aktivity:
Realizované aktivity

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Odbor PIT

Kategorie

V realizaci

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH – Odbor kancelář hejtmana
Odbor SPRP – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Odbor ZPZ – Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor KP – Odbor kultury a památkové péče
Odbor RR – Odbor regionálního rozvoje
Odbor DS – Odbor dopravy a silničního hospodářství
VaV – věda a výzkum
MSP – malé a střední podniky
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bod 8.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 020/13Z/2022

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:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
E-mail/telefon:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(„Kraj“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.

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
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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).
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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]
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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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bod 9.1 priloha 3

bod 9.2 priloha 9.pdf k usnesení č. 022/13Z/2022

Bod 9.2 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 9.4 příloha 7

bod 9.4 priloha 7.pdf k usnesení č. 023/13Z/2022

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3483/04/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 4 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 II. odst. 3. 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 a dodatku
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č. 3, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 032/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021,
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. II. odst. 3. nově zní:
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle čl. II odst. 8., nejpozději 31. 3. 2022.

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

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 9.4 priloha 8.pdf k usnesení č. 023/13Z/2022

Bod 9.4 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 9.5 priloha 8.pdf k usnesení č. 024/13Z/2022

Bod 9.5 příloha 8

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo jednací:
Číslo příjemce:

13/SML2691/05/SoPD/ZPZ

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřený v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)

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 Úštěk
Sídlo:
Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
Zastoupený:
Jan Mazíni, starostou města Úštěk
Kontaktní osoba: Jan Mazíni- starosta města
E-mail/telefon: ustek@iol.cz/ 416 795609
IČ:
00264571
DIČ:
CZ00264571
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1003723399/0800
(dále jen ,,příjemce“)

1. Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 4. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
č. 13/SML2691/ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 9.
2013 č. 100/9Z/2013, ve znění Dodatku č. 1, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.
86/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, Dodatku č. 2, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením
č. 6/27Z/2016 ze dne 25. 1. 2016, Dodatku č. 3, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením
č. 035/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 a Dodatku č. 4, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením
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č. 033/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021, kterými bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace městu Úštěk
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Habřina - kanalizace“
(dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající čl. II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel. Ukončením realizace projektu se rozumí splnění závazného
technického ukazatele popsaného v odst. 8. tohoto článku.
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. xxxx.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Příjemce
Město Úštěk
Jan Mazíni, starosta města Úštěk

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. xxxx.
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Podpis

bod 9.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 025/13Z/2022

Bod 9.6 příloha 1

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.

bod 9.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 026/13Z/2022

bod 9.7 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5737/02/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/2021
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Hrobce
Sídlo:
Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
Zastoupený:
Kateřinou Hlaváčovou, starostkou
Kontaktní osoba: Kateřina Hlaváčová
E-mail/telefon: starosta@hrobce.cz/777844087
IČ:
00263664
DIČ:
Bank. spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
266652129/0300
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5737/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, ve znění dodatku č.
20/SML5737/01/SoPD/ZPZ, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Hrobce
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z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až
2025 na realizaci projektu „Kompostování v obci Hrobce 2020“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 6. 2022. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 20. 7. 2020 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 dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Simona Strnadová

referent ekonomického odboru

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.: …
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Podpis

bod 10.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 027/13Z/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 10.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 027/13Z/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 10.1 priloha 5.pdf k usnesení č. 027/13Z/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 10.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/13Z/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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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.
d)
e)
f)
g)

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);
4
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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
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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

7

bod 10.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 030/13Z/2022

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.
Článek V.
Publicita
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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.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona 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
č es tné prohlá še ní
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

č es tné prohlá še ní
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
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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

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

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

IČ

Sídlo

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

IČ

Sídlo

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

Částka v Kč

Poskytovatel

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;

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).
3
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 správci 7 a zpracovateli 8, 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)

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.
7

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 10.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 031/13Z/2022
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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.
2
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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,
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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
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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
č es tné prohlá še ní
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

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

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

IČ

Sídlo

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

IČ

Sídlo

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

Částka v Kč

Poskytovatel

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;

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).
3
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 správci 7 a zpracovateli 8, 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)

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.
7
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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

............, vložka….......

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
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bod 10.5 priloha 5.pdf k usnesení č. 031/13Z/2022
Příloha č. 5

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:

Datum :

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

Zpracoval:

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 10.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/13Z/2022

Příloha č. 1

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




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

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




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

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

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

Další podmínky:



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

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

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

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

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

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

j)

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

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

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

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





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

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

Dotační program
„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin
žijících na území Ústeckého kraje 2022“

Identifikační údaje žadatele
Název žadatele
Právní forma
IČ

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice

Č.p/č.orient.

Obec

PSČ

Tel.

Mobil
Email

Webová stránka

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

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

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

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

IČ

Výše podílu

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby
-

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

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

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

Osoba
Jméno/název
IČ
Příloha (vložen výpis z evidence
v elektronické žádosti)

Příloha č. 3

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

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

Požadovaná dotace od
Ústeckého kraje (Kč)

Tj. % z celkových nákladů

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

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

Název projektu + odůvodnění

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

Přijaté podpory de minimis (zapracovat také v příloze l) k žádosti)

Příloha č. 3

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

Odůvodnění žádosti

Cíle a přínos projektu

Územní
působnost

Ústecký kraj:
 celý kraj
 region
 obec
 lokalita

Doba, v níž má být dosaženo účelu

Časový harmonogram projektu

Další informace k žádosti
Typ činnosti
Stručný popis
činnosti

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

Cílová skupina

Předpokládaný počet účastníků, počet pracovníků zajišťujících realizaci projektu…

Další aktivity
žadatele mimo
projekt

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

Příloha č. 3

Nedílné přílohy žádosti

a)

b)
c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

k)

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

l)

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

m)

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

n)

V případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.

Příloha č. 3

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

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:

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

Rozpočtová položka

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

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

0

0

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

0

0

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

0
0

0
0

0

0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60
tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.
Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní
spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady

Komentář specifikace rozpočtu

Příloha č. 3
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac.
poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr,
DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
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Příloha č. 4

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

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

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

Sídlo/Adresa

1

IČ

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

1

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

Sídlo

IČ

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

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

Sídlo

IČ

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

Poskytovatel

Částka v Kč

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

3

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

2

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

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

7

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

3
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Příloha č. 6

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

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

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

…………………,

oddíl

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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vložka…....... /

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

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

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

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

byla

dotace

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

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

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy Poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace aktivity,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy aktivity,

-

přínos aktivity pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení aktivity,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů aktivity,

-

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

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu Poskytovatele,

-

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

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

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

j)

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

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

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

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

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

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

2.

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

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

4.

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

5.

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

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

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

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

……………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
PaedDr. Jiří Kulhánek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Příjemce

strana 7 / 7
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Program "Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022"
Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Příloha č. 7

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

2.

3.

4.

Plánované náklady
projektu v roce 2022 v
Kč

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2022 v Kč

Úprava rozpočtu dle
přidělené dotace na rok
2022

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

Místo a datum:
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0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha č. 8
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje
2022"

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

Popis realizace projektu, vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodncení projektu:

Splnění účelu projektu v termínu:

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

Vratka dotace

Celkem vráceno

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

Zpracoval:

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

jméno a příjmení

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

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

Příloha č. 8

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

název a adresa organizace dle registrace

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

SML 21/..

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

XX XXX,- Kč

celkové náklady

částka dle smlouvy, účelový znak dle smlouvy

Popis realizace projektu, vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

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

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

Vratka dotace

Celkem vráceno
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

Zpracoval:

současně s předložením závěrečné zprávy, nejpozději
30.1.2023

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

jméno a příjmení

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

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

Příloha č. 8

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

Rozpočtová položka

Celkové náklady projektu
(Kč)
0
0

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

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

Místo a datum:

0
0

0
0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Vratka
(Kč)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Příloha č. 2

PŘEHLED SUBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K PODPOŘE, VČETNĚ VÝŠE DOTACE

Název poskytovatele

ADP-ANNA s.r.o.
ADP-ANNA s.r.o.
Agentura KROK, o.p.s.
Agentura KROK, o.p.s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura osobní asistenční služby z. ú.
Agentura Pondělí, z.s.
Agentura Pondělí, z.s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Armáda spásy v České republice, z.s.
Armáda spásy v České republice, z.s.
Armáda spásy v České republice, z.s.
Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
CEDR - komunitní spolek
Centrum LIRA, z.ú.

IČO

5744342
5744342
27323498
27323498
26667649
26667649
26638452
26537788
26537788
47326875
556203
556203
556203
556203
556203
556203
556203
556203
556203
40613411
40613411
40613411
26569558
14866391
68923147
68923147
26590735
28731191

ID služby

6598554
6744733
3593109
9702329
5981003
6514992
7938610
3306857
5598414
4586391
1268119
1294772
1816143
2981921
4012625
4415138
6522122
7942332
8349589
1410545
2374792
9766509
8611761
2234056
6570110
8141075
6572053
3959325

Druh služby

pečovatelská služba
odlehčovací služby/P
osobní asistence
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
osobní asistence
podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace A/T/P
odborné sociální poradenství
denní stacionáře
odlehčovací služby
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
denní stacionáře
sociální rehabilitace
podpora samostatného bydlení
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
noclehárny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
centra denních služeb
terénní programy
raná péče

POŽADAVEK NA
DOTACI

3 110 000 Kč
2 550 000 Kč
2 969 535 Kč
1 693 360 Kč
2 611 038 Kč
2 068 562 Kč
6 482 624 Kč
4 152 686 Kč
7 035 047 Kč
1 351 400 Kč
7 700 000 Kč
862 000 Kč
3 372 000 Kč
3 947 000 Kč
8 690 000 Kč
4 331 000 Kč
1 595 000 Kč
793 300 Kč
3 226 300 Kč
2 185 619 Kč
3 589 907 Kč
2 721 364 Kč
3 263 568 Kč
1 760 000 Kč
3 857 000 Kč
3 405 000 Kč
3 024 000 Kč
1 549 200 Kč

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

3 110 000 Kč
2 550 000 Kč
2 969 535 Kč
1 687 585 Kč
2 611 038 Kč
2 063 562 Kč
6 482 624 Kč
4 070 941 Kč
6 989 047 Kč
1 289 434 Kč
7 108 266 Kč
862 000 Kč
3 372 000 Kč
3 908 600 Kč
8 690 000 Kč
4 331 000 Kč
1 595 000 Kč
793 300 Kč
3 226 300 Kč
2 185 619 Kč
3 589 907 Kč
2 721 364 Kč
3 263 568 Kč
1 602 576 Kč
3 803 667 Kč
3 150 155 Kč
3 024 000 Kč
1 534 800 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OKSYSTÉM

3 110 000 Kč
2 550 000 Kč
2 129 409 Kč
1 227 493 Kč
2 611 038 Kč
2 063 562 Kč
6 047 743 Kč
4 070 941 Kč
6 989 047 Kč
1 031 713 Kč
4 520 093 Kč
637 101 Kč
2 893 377 Kč
2 905 412 Kč
5 198 107 Kč
3 507 123 Kč
1 036 657 Kč
460 586 Kč
2 255 700 Kč
1 898 730 Kč
3 589 907 Kč
2 721 364 Kč
2 719 804 Kč
1 381 759 Kč
3 803 667 Kč
2 962 362 Kč
3 024 000 Kč
1 362 857 Kč

2. část dotace v rámci
RP

293 100 Kč
375 800 Kč
108 700 Kč
62 600 Kč
134 300 Kč
117 500 Kč
308 700 Kč
218 700 Kč
448 600 Kč
52 700 Kč
230 700 Kč
32 500 Kč
147 700 Kč
148 300 Kč
265 400 Kč
179 000 Kč
52 900 Kč
23 500 Kč
115 100 Kč
96 900 Kč
202 600 Kč
144 600 Kč
138 800 Kč
70 500 Kč
220 600 Kč
151 200 Kč
248 800 Kč
69 600 Kč

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, z. s.
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.
CESPO, o. p. s.
CESPO, o. p. s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

27270955
27270955
26999234
70854165
26593661
26593661
27043797
27043797
27043797
27297128
27297128
27040143
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
6172865
70819882
70819882
72068396
72068396

1292895
5998627
1501687
6455886
4704104
7909036
1740941
3272817
7328567
1532609
3991178
9267613
1045259
1243707
1353598
1997112
3466024
5581231
6223146
7102460
8059446
8648413
9361032
9374052
9751707
1073186
1542857
2682796
5093964
5387786
5463800
6849315
7392909
7461655
9695946
9923023
7405909
8532431
9382099
2282970
3356067

osobní asistence
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

denní stacionáře
odborné sociální poradenství
osobní asistence
odlehčovací služby
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
osobní asistence
odborné sociální poradenství
odlehčovací služby
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

pečovatelská služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory
noclehárny
denní stacionáře
chráněné bydlení
služby následné péče A/P
odborné sociální poradenství
kontaktní centra
terénní programy
domovy se zvláštním režimem
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
tlumočnické služby
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny

8 656 908 Kč
811 858 Kč
2 290 100 Kč
4 724 441 Kč
1 032 146 Kč
13 660 538 Kč
1 853 203 Kč
1 282 813 Kč
4 882 131 Kč
4 341 402 Kč
739 000 Kč
1 296 108 Kč
900 000 Kč
1 242 400 Kč
15 000 000 Kč
11 100 000 Kč
18 512 582 Kč
3 976 700 Kč
9 380 000 Kč
8 800 000 Kč
13 111 000 Kč
11 203 000 Kč
13 900 000 Kč
16 080 000 Kč
19 000 000 Kč
8 160 000 Kč
6 853 000 Kč
9 767 000 Kč
1 022 400 Kč
1 436 000 Kč
9 965 000 Kč
1 950 000 Kč
205 500 Kč
1 326 000 Kč
641 000 Kč
10 989 000 Kč
1 565 979 Kč
940 000 Kč
520 900 Kč
2 834 343 Kč
2 923 353 Kč

8 548 908 Kč
717 858 Kč
2 285 000 Kč
4 724 441 Kč
851 717 Kč
11 719 374 Kč
1 853 203 Kč
1 282 813 Kč
4 866 131 Kč
4 341 402 Kč
739 000 Kč
1 284 408 Kč
900 000 Kč
1 242 400 Kč
15 000 000 Kč
11 100 000 Kč
18 512 582 Kč
3 926 962 Kč
8 245 461 Kč
8 800 000 Kč
13 111 000 Kč
11 203 000 Kč
13 900 000 Kč
16 080 000 Kč
19 000 000 Kč
8 160 000 Kč
6 853 000 Kč
9 767 000 Kč
993 159 Kč
1 436 000 Kč
9 965 000 Kč
1 950 000 Kč
205 500 Kč
1 326 000 Kč
641 000 Kč
10 989 000 Kč
1 565 979 Kč
940 000 Kč
520 900 Kč
2 834 343 Kč
2 923 353 Kč

5 246 775 Kč
460 586 Kč
1 841 989 Kč
3 107 564 Kč
851 717 Kč
8 983 421 Kč
1 853 203 Kč
1 282 813 Kč
4 653 464 Kč
3 487 850 Kč
460 586 Kč
1 284 408 Kč
900 000 Kč
1 242 400 Kč
15 000 000 Kč
11 100 000 Kč
18 512 582 Kč
3 926 962 Kč
8 245 461 Kč
8 800 000 Kč
13 111 000 Kč
11 203 000 Kč
13 900 000 Kč
16 080 000 Kč
19 000 000 Kč
8 160 000 Kč
6 853 000 Kč
9 767 000 Kč
993 159 Kč
1 412 529 Kč
9 965 000 Kč
1 950 000 Kč
205 500 Kč
1 326 000 Kč
641 000 Kč
10 989 000 Kč
1 381 759 Kč
940 000 Kč
438 721 Kč
2 630 343 Kč
2 490 353 Kč

267 800 Kč
23 500 Kč
94 000 Kč
158 600 Kč
47 100 Kč
458 600 Kč
108 400 Kč
65 800 Kč
237 500 Kč
178 000 Kč
23 500 Kč
300 700 Kč
84 600 Kč
122 800 Kč
1 457 900 Kč
1 051 500 Kč
2 709 200 Kč
297 000 Kč
1 139 300 Kč
719 800 Kč
1 644 100 Kč
1 026 100 Kč
1 255 900 Kč
1 523 600 Kč
1 723 900 Kč
499 700 Kč
403 100 Kč
793 500 Kč
77 500 Kč
72 100 Kč
850 600 Kč
161 800 Kč
16 500 Kč
152 600 Kč
116 900 Kč
885 900 Kč
70 500 Kč
65 800 Kč
22 400 Kč
134 300 Kč
127 100 Kč

Cinka, z.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Demosthenes, o.p.s.

22856838
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25421018
Dětský domov a Školní jídelna Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace 62209256
Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
48136093
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
70863601
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
70863601
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
41328523
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
41328523
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Dobrovolnické centrum, z.s.
70225842
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
830381
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
830381
Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484
Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484
Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484
Domov důchodců Bystřany
63787725
Domov důchodců Bystřany
63787725
Domov důchodců Lipová
47274492
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
828998
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
828998
Domov harmonie a klidu s. r. o.
24713589
Domov pro osoby se zdravotním postižením
46789847
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace 47274565
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace 47274565
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
830411

6343251
2793191
3230075
4941547
6027304
6102115
6435327
6651167
7624072
9100570
5330519
4034618
9548170
2027319
2987242
4894760
7041080
9407680
1988848
2013307
2185972
9753639
7429073
7908464
9801549
1510111
3225275
9567874
2434997
3395152
3905641
6986535
9313776
8543206
7001404
8731012
4605047
4541453
4578763
9873560
5153567

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

raná péče
domy na půl cesty
raná péče
chráněné bydlení
podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace
centra denních služeb
sociálně terapeutické dílny
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

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

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

domovy pro seniory
pečovatelská služba
pečovatelská služba

3 171 076 Kč
1 290 000 Kč
1 630 000 Kč
3 093 000 Kč
2 490 000 Kč
1 920 000 Kč
1 350 000 Kč
1 920 000 Kč
1 890 000 Kč
1 970 000 Kč
3 466 764 Kč
598 300 Kč
3 193 685 Kč
7 475 000 Kč
3 450 000 Kč
4 100 000 Kč
6 500 000 Kč
4 240 000 Kč
6 520 000 Kč
3 999 800 Kč
41 410 500 Kč
7 560 000 Kč
1 667 621 Kč
108 127 Kč
2 190 155 Kč
1 410 000 Kč
1 469 500 Kč
15 005 488 Kč
20 551 000 Kč
16 649 000 Kč
2 466 000 Kč
16 220 000 Kč
18 920 000 Kč
13 930 000 Kč
14 494 262 Kč
39 188 193 Kč
5 900 000 Kč
8 100 000 Kč
12 322 000 Kč
2 160 000 Kč
10 462 000 Kč

3 136 076 Kč
1 290 000 Kč
1 630 000 Kč
3 093 000 Kč
2 490 000 Kč
1 920 000 Kč
1 350 000 Kč
1 920 000 Kč
1 890 000 Kč
1 970 000 Kč
3 466 764 Kč
598 300 Kč
3 193 685 Kč
7 454 792 Kč
3 450 000 Kč
4 100 000 Kč
6 500 000 Kč
4 240 000 Kč
6 519 376 Kč
3 999 425 Kč
41 410 500 Kč
7 560 000 Kč
1 667 621 Kč
107 627 Kč
2 190 155 Kč
1 408 800 Kč
1 469 500 Kč
15 005 488 Kč
20 551 000 Kč
16 649 000 Kč
2 466 000 Kč
16 220 000 Kč
18 920 000 Kč
13 930 000 Kč
14 389 484 Kč
38 905 209 Kč
5 900 000 Kč
8 100 000 Kč
12 322 000 Kč
2 160 000 Kč
10 462 000 Kč

2 928 918 Kč
1 290 000 Kč
1 630 000 Kč
3 093 000 Kč
2 490 000 Kč
1 920 000 Kč
1 350 000 Kč
1 920 000 Kč
1 890 000 Kč
1 970 000 Kč
3 358 470 Kč
598 300 Kč
3 066 429 Kč
7 406 580 Kč
2 418 867 Kč
3 594 801 Kč
5 768 811 Kč
3 320 471 Kč
5 987 620 Kč
2 692 138 Kč
32 772 146 Kč
7 180 280 Kč
1 658 110 Kč
107 627 Kč
2 190 155 Kč
1 133 532 Kč
1 469 500 Kč
15 005 488 Kč
20 551 000 Kč
16 649 000 Kč
2 466 000 Kč
16 220 000 Kč
18 920 000 Kč
13 930 000 Kč
8 819 495 Kč
37 000 488 Kč
5 900 000 Kč
8 100 000 Kč
12 322 000 Kč
2 160 000 Kč
8 726 189 Kč

149 500 Kč
72 300 Kč
98 400 Kč
191 400 Kč
144 600 Kč
118 000 Kč
76 600 Kč
118 000 Kč
114 900 Kč
118 000 Kč
171 400 Kč
35 700 Kč
156 500 Kč
378 100 Kč
123 400 Kč
183 500 Kč
294 400 Kč
169 500 Kč
305 600 Kč
137 400 Kč
1 672 700 Kč
366 500 Kč
84 600 Kč
6 700 Kč
116 900 Kč
57 900 Kč
229 300 Kč
1 336 600 Kč
1 426 800 Kč
1 755 800 Kč
182 600 Kč
1 229 100 Kč
1 896 300 Kč
966 900 Kč
450 200 Kč
1 888 500 Kč
730 300 Kč
1 270 800 Kč
969 800 Kč
112 100 Kč
445 400 Kč

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

830411
830411
44555661
44555661
44555407
44555407
44555296
44555334
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac 44555270
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
44555326
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
44555326
Domov pro seniory U Pramene Louny
49123688
Domov pro seniory U Pramene Louny
49123688
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
68454864
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
47274468
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
44555288
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 47274522
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 47274522
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 47274522
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace 47274573
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace 47274573

8541500
9823316
2758028
9714807
5238851
6890540
9595541
6172420
3270327
4159038
5634705
7285141
9714246
2501932
2744287
2103509
3091711
2862640
9712191
2068891
4100257
4814058
2135966
5168000
5350551
7051562
1408517
3899971
7256389
8791049
1201084
2547969
2550019
5171989
5666980
7734108
8643214
8907909
9553549
2197911
4403315

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

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

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

chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením

denní stacionáře
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory

17 923 000 Kč
22 160 000 Kč
4 137 600 Kč
17 232 000 Kč
5 537 106 Kč
33 533 000 Kč
21 664 768 Kč
34 867 799 Kč
24 000 000 Kč
12 259 660 Kč
2 600 000 Kč
5 423 760 Kč
313 690 Kč
17 696 600 Kč
21 713 000 Kč
17 870 000 Kč
3 370 000 Kč
10 500 000 Kč
17 483 000 Kč
12 524 000 Kč
11 632 000 Kč
512 000 Kč
2 900 000 Kč
1 089 000 Kč
3 506 000 Kč
15 178 460 Kč
24 444 000 Kč
11 840 000 Kč
2 650 000 Kč
13 060 000 Kč
1 427 000 Kč
4 950 000 Kč
6 650 000 Kč
6 522 400 Kč
6 865 600 Kč
5 713 400 Kč
482 000 Kč
5 849 000 Kč
6 709 500 Kč
22 401 400 Kč
12 670 400 Kč

17 923 000 Kč
22 160 000 Kč
3 971 317 Kč
17 149 340 Kč
5 518 540 Kč
33 483 583 Kč
21 664 768 Kč
34 867 799 Kč
19 816 892 Kč
12 259 660 Kč
2 600 000 Kč
5 423 760 Kč
313 690 Kč
17 696 600 Kč
21 713 000 Kč
17 870 000 Kč
3 370 000 Kč
10 500 000 Kč
17 483 000 Kč
12 524 000 Kč
11 632 000 Kč
512 000 Kč
2 900 000 Kč
1 089 000 Kč
3 506 000 Kč
15 093 356 Kč
24 444 000 Kč
11 840 000 Kč
2 650 000 Kč
13 060 000 Kč
1 427 000 Kč
4 950 000 Kč
6 650 000 Kč
6 522 400 Kč
6 865 600 Kč
5 713 400 Kč
482 000 Kč
5 849 000 Kč
6 709 500 Kč
22 401 400 Kč
12 670 400 Kč

17 099 776 Kč
22 160 000 Kč
3 971 317 Kč
17 149 340 Kč
5 518 540 Kč
33 483 583 Kč
18 442 538 Kč
34 867 799 Kč
19 816 892 Kč
12 259 660 Kč
2 600 000 Kč
5 423 760 Kč
313 690 Kč
17 696 600 Kč
21 713 000 Kč
17 870 000 Kč
3 370 000 Kč
10 500 000 Kč
17 483 000 Kč
12 524 000 Kč
11 632 000 Kč
512 000 Kč
2 900 000 Kč
1 089 000 Kč
3 506 000 Kč
15 093 356 Kč
24 444 000 Kč
11 840 000 Kč
2 650 000 Kč
13 060 000 Kč
1 427 000 Kč
4 950 000 Kč
6 650 000 Kč
6 522 400 Kč
6 865 600 Kč
5 713 400 Kč
482 000 Kč
5 849 000 Kč
6 709 500 Kč
22 401 400 Kč
12 670 400 Kč

872 800 Kč
1 136 100 Kč
230 300 Kč
1 526 000 Kč
350 900 Kč
2 226 700 Kč
941 300 Kč
2 255 200 Kč
2 009 700 Kč
1 045 700 Kč
195 500 Kč
573 000 Kč
75 100 Kč
1 239 700 Kč
1 614 100 Kč
1 677 000 Kč
312 900 Kč
1 014 600 Kč
2 113 500 Kč
1 056 900 Kč
987 500 Kč
44 600 Kč
234 700 Kč
61 200 Kč
208 200 Kč
1 441 300 Kč
1 798 000 Kč
1 031 100 Kč
409 600 Kč
1 027 300 Kč
95 200 Kč
378 100 Kč
402 500 Kč
522 100 Kč
557 400 Kč
417 000 Kč
40 600 Kč
518 100 Kč
546 200 Kč
1 951 300 Kč
913 400 Kč

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
DRUG-OUT Klub, z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
Dům romské kultury o. p. s.
Dům romské kultury o. p. s.
Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
EDA cz, z.ú.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.

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

1351633
4121413
6172133
7293077
7717165
7806966
5323100
5935431
6075842
6916747
7012291
7255944
2577955
2761662
3793014
4410973
8538718
8888297
4677905
5587211
7108907
9258026
1480537
5153749
4047865
7877605
1534371
8221160
1015984
1214275
1457144
1621637
1657475
2046626
2365503
2882507
3097184
3376667
3935206
4103239
4265731

domovy pro osoby se zdravotním postižením

sociálně terapeutické dílny
domovy pro osoby se zdravotním postižením

chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

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

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

domovy se zvláštním režimem
kontaktní centra
odborné sociální poradenství
terénní programy
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

osobní asistence
raná péče
chráněné bydlení
odlehčovací služby
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

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

21 486 000 Kč
2 119 000 Kč
13 590 000 Kč
2 428 000 Kč
4 007 000 Kč
1 468 000 Kč
2 271 000 Kč
10 273 000 Kč
1 965 000 Kč
10 628 000 Kč
4 890 000 Kč
8 557 000 Kč
2 130 000 Kč
4 430 000 Kč
13 500 000 Kč
30 800 000 Kč
43 006 000 Kč
5 300 000 Kč
3 081 000 Kč
6 520 000 Kč
3 583 000 Kč
1 713 000 Kč
2 182 150 Kč
3 106 500 Kč
4 020 714 Kč
1 959 200 Kč
6 815 000 Kč
957 000 Kč
4 633 592 Kč
3 922 177 Kč
4 311 459 Kč
1 383 557 Kč
1 714 453 Kč
2 697 747 Kč
8 358 685 Kč
1 909 773 Kč
1 385 457 Kč
8 266 832 Kč
12 815 302 Kč
3 728 811 Kč
1 348 157 Kč

21 486 000 Kč
2 119 000 Kč
13 590 000 Kč
2 428 000 Kč
4 007 000 Kč
1 468 000 Kč
2 271 000 Kč
10 273 000 Kč
1 965 000 Kč
10 628 000 Kč
4 890 000 Kč
8 557 000 Kč
2 130 000 Kč
4 430 000 Kč
13 500 000 Kč
30 800 000 Kč
43 006 000 Kč
5 300 000 Kč
3 081 000 Kč
5 983 799 Kč
3 583 000 Kč
1 630 500 Kč
2 182 150 Kč
3 105 550 Kč
4 020 714 Kč
1 959 200 Kč
6 815 000 Kč
957 000 Kč
4 633 592 Kč
3 922 177 Kč
4 311 459 Kč
1 383 557 Kč
1 714 453 Kč
2 697 747 Kč
8 358 685 Kč
1 909 773 Kč
1 385 457 Kč
7 364 830 Kč
12 815 302 Kč
3 728 811 Kč
1 348 157 Kč

21 486 000 Kč
2 119 000 Kč
13 590 000 Kč
2 428 000 Kč
4 007 000 Kč
1 468 000 Kč
2 271 000 Kč
10 273 000 Kč
1 965 000 Kč
10 628 000 Kč
4 890 000 Kč
8 557 000 Kč
2 130 000 Kč
4 430 000 Kč
12 743 469 Kč
29 460 665 Kč
43 006 000 Kč
5 300 000 Kč
3 081 000 Kč
5 983 799 Kč
3 583 000 Kč
1 630 500 Kč
1 771 144 Kč
2 697 688 Kč
2 282 904 Kč
1 959 200 Kč
6 815 000 Kč
957 000 Kč
4 603 099 Kč
3 682 480 Kč
3 682 480 Kč
1 381 759 Kč
1 714 453 Kč
2 490 353 Kč
6 640 942 Kč
1 841 240 Kč
1 385 457 Kč
6 214 184 Kč
11 454 959 Kč
3 682 480 Kč
1 348 157 Kč

1 827 000 Kč
169 500 Kč
1 157 400 Kč
282 500 Kč
273 100 Kč
102 600 Kč
186 700 Kč
772 500 Kč
184 000 Kč
543 200 Kč
408 200 Kč
653 900 Kč
296 600 Kč
308 000 Kč
650 500 Kč
1 503 700 Kč
2 879 500 Kč
302 300 Kč
206 900 Kč
74 900 Kč
199 000 Kč
108 600 Kč
90 400 Kč
137 700 Kč
116 500 Kč
118 200 Kč
1 258 000 Kč
101 000 Kč
234 900 Kč
187 900 Kč
187 900 Kč
70 500 Kč
93 900 Kč
127 100 Kč
339 000 Kč
93 900 Kč
72 900 Kč
140 900 Kč
584 700 Kč
187 900 Kč
72 900 Kč

Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
HEWER, z.s.
HEZKÉ DOMY s.r.o.
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o.
Hospic sv. Štěpána, z. s.
Hospic sv. Štěpána, z. s.
Hospic sv. Štěpána, z. s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice

44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
27324001
27324001
66000653
24273449
61325422
65081374
65081374
65081374
25419561
25419561
25419561
62768841
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46770321
46770321
46770321

5188376
5844827
6105987
6303516
6780298
7889246
8981594
9071773
9131484
9317585
9425002
9462377
3591222
7646043
4076320
5336459
8445409
1451339
5419883
6770385
3441974
4743378
5291951
9245039
2472265
2527440
5735295
7629312
9806102
9869440
1269156
2417772
2548478
3403190
5624320
5964684
6566711
9011520
3189832
3209417
6540812

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

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

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

odborné sociální poradenství
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

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

sociální rehabilitace
nízkoprahová denní centra
podpora samostatného bydlení
sociálně terapeutické dílny
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
domovy se zvláštním režimem
denní stacionáře
odlehčovací služby
noclehárny
pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
nízkoprahová denní centra
domovy pro seniory
terénní programy
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

9 403 663 Kč
2 127 156 Kč
3 701 589 Kč
1 851 753 Kč
5 876 127 Kč
4 481 222 Kč
8 912 948 Kč
1 524 357 Kč
1 354 157 Kč
4 647 093 Kč
1 373 457 Kč
1 430 357 Kč
4 480 767 Kč
6 263 972 Kč
8 966 000 Kč
7 489 000 Kč
2 500 000 Kč
890 000 Kč
1 715 000 Kč
3 670 000 Kč
412 500 Kč
4 490 000 Kč
1 202 700 Kč
2 455 700 Kč
2 658 900 Kč
3 268 700 Kč
4 859 100 Kč
8 605 600 Kč
11 864 000 Kč
4 712 500 Kč
1 650 803 Kč
1 936 331 Kč
932 897 Kč
11 625 636 Kč
10 496 210 Kč
955 900 Kč
35 156 110 Kč
900 031 Kč
890 080 Kč
1 700 650 Kč
1 815 640 Kč

9 296 213 Kč
2 127 156 Kč
3 701 589 Kč
1 851 753 Kč
5 876 127 Kč
4 481 222 Kč
8 912 948 Kč
1 524 357 Kč
1 354 157 Kč
4 647 093 Kč
1 373 457 Kč
1 430 357 Kč
4 423 506 Kč
6 258 972 Kč
8 966 000 Kč
7 409 000 Kč
2 500 000 Kč
890 000 Kč
1 715 000 Kč
3 655 000 Kč
412 500 Kč
4 478 929 Kč
1 192 700 Kč
2 446 700 Kč
2 658 900 Kč
3 268 700 Kč
4 859 100 Kč
8 605 600 Kč
11 864 000 Kč
4 712 500 Kč
1 650 803 Kč
1 936 331 Kč
929 597 Kč
11 625 636 Kč
10 496 210 Kč
955 900 Kč
35 156 110 Kč
897 031 Kč
890 080 Kč
1 700 650 Kč
1 815 640 Kč

8 285 579 Kč
2 127 156 Kč
3 682 480 Kč
1 841 240 Kč
4 359 086 Kč
4 481 222 Kč
8 285 579 Kč
1 381 759 Kč
1 354 157 Kč
4 603 099 Kč
1 373 457 Kč
1 427 897 Kč
3 203 871 Kč
4 520 093 Kč
8 966 000 Kč
7 409 000 Kč
2 500 000 Kč
890 000 Kč
1 715 000 Kč
3 655 000 Kč
412 500 Kč
4 478 929 Kč
960 676 Kč
2 446 700 Kč
2 658 900 Kč
3 109 972 Kč
4 859 100 Kč
7 019 717 Kč
11 864 000 Kč
3 972 843 Kč
1 243 026 Kč
1 936 331 Kč
929 597 Kč
11 608 143 Kč
10 496 210 Kč
927 675 Kč
33 227 045 Kč
897 031 Kč
749 944 Kč
1 416 915 Kč
1 772 766 Kč

422 900 Kč
121 400 Kč
187 900 Kč
93 900 Kč
222 500 Kč
234 900 Kč
422 900 Kč
70 500 Kč
70 500 Kč
234 900 Kč
70 500 Kč
72 900 Kč
163 600 Kč
230 700 Kč
462 200 Kč
751 600 Kč
274 600 Kč
65 800 Kč
130 800 Kč
323 900 Kč
23 500 Kč
250 500 Kč
49 000 Kč
179 000 Kč
153 500 Kč
158 800 Kč
250 000 Kč
358 300 Kč
1 094 700 Kč
202 800 Kč
63 400 Kč
100 200 Kč
48 500 Kč
592 500 Kč
588 200 Kč
47 400 Kč
1 696 000 Kč
45 900 Kč
38 300 Kč
72 300 Kč
90 500 Kč

Charita Lovosice
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Rumburk
Charita Rumburk
Charita Rumburk
Charita Šluknov
Charita Šluknov
Charita Šluknov
Charita Teplice
Charita Teplice
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem

46770321
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
62769111
62769111
62769111
46797572
46797572
46797572
73635502
73635502
73635502
70806837
70806837
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512

8464374
1012725
1158642
1826142
2450357
2570590
3043143
3383589
3475445
4704201
5361940
5370162
5778636
5798742
5872914
6776446
7323829
7544686
8190994
8217675
8389381
8522670
8583484
9253322
1761469
4335678
6392422
4291907
6349343
7222807
3112502
6661939
8168410
5945195
7058897
2145028
2179469
3125201
3255982
3831791
6631017

sociálně terapeutické dílny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

noclehárny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

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

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

odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

odborné sociální poradenství
nízkoprahová denní centra
domovy se zvláštním režimem
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

noclehárny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
2 007 237 Kč
918 351 Kč
1 800 000 Kč
2 721 000 Kč
2 742 047 Kč
2 798 054 Kč
992 160 Kč
3 237 200 Kč
1 518 000 Kč
4 299 520 Kč
1 272 640 Kč
6 683 479 Kč
2 161 973 Kč
4 312 100 Kč
2 168 912 Kč
1 042 132 Kč
2 791 000 Kč
1 692 063 Kč
2 530 300 Kč
1 603 572 Kč
1 175 515 Kč
2 230 000 Kč
2 077 012 Kč
3 686 407 Kč
2 487 838 Kč
737 434 Kč
724 726 Kč
1 620 665 Kč
2 371 250 Kč
3 336 725 Kč
3 529 980 Kč
3 580 068 Kč
1 111 430 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč

1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
2 007 237 Kč
918 351 Kč
1 800 000 Kč
2 721 000 Kč
2 742 047 Kč
2 785 294 Kč
990 507 Kč
3 237 200 Kč
1 518 000 Kč
4 288 120 Kč
1 272 640 Kč
6 669 979 Kč
2 161 973 Kč
4 312 100 Kč
2 157 872 Kč
1 042 132 Kč
2 783 896 Kč
1 692 063 Kč
2 530 300 Kč
1 603 572 Kč
1 085 820 Kč
2 230 000 Kč
2 077 012 Kč
3 686 407 Kč
2 487 838 Kč
727 195 Kč
581 370 Kč
1 620 665 Kč
2 370 306 Kč
3 336 725 Kč
3 529 980 Kč
3 499 418 Kč
965 353 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč

1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
1 416 915 Kč
918 351 Kč
1 416 915 Kč
2 697 688 Kč
2 742 047 Kč
2 125 372 Kč
921 172 Kč
3 083 072 Kč
1 518 000 Kč
3 853 840 Kč
1 105 407 Kč
4 643 257 Kč
2 161 973 Kč
3 542 287 Kč
1 666 129 Kč
899 933 Kč
2 576 875 Kč
933 874 Kč
2 249 833 Kč
1 603 572 Kč
1 059 348 Kč
2 230 000 Kč
1 881 303 Kč
3 686 407 Kč
2 125 372 Kč
727 195 Kč
581 370 Kč
1 620 665 Kč
2 054 527 Kč
3 083 072 Kč
3 383 671 Kč
2 302 487 Kč
921 172 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč

84 800 Kč
236 000 Kč
72 300 Kč
48 500 Kč
72 300 Kč
137 700 Kč
155 500 Kč
108 500 Kč
47 100 Kč
157 400 Kč
84 600 Kč
196 700 Kč
56 400 Kč
237 000 Kč
114 900 Kč
180 800 Kč
85 000 Kč
45 900 Kč
131 500 Kč
47 700 Kč
114 900 Kč
89 500 Kč
54 100 Kč
114 900 Kč
96 000 Kč
196 700 Kč
108 500 Kč
47 100 Kč
39 100 Kč
118 000 Kč
104 800 Kč
157 400 Kč
172 700 Kč
117 500 Kč
47 100 Kč
162 200 Kč
690 100 Kč
118 000 Kč
72 300 Kč
145 400 Kč
72 300 Kč

Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Indigo Děčín, z.s.
Indigo Děčín, z.s.
JIPRO-CASH s.r.o.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kleja, z.s.
Kormidlo Šluknov o.p.s.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
KRUH pomoci, o.p.s.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.

44225512
44225512
26590719
26590719
22772511
22772511
22772511
68975244
68975244
28744349
63778718
63778718
63778718
63778718
27000222
27000222
27000222
27000222
830437
830437
830437
830437
830437
830437
830437
1181491
22881476
75139090
75139090
75139090
75139090
75139090
28747330
25030302
25030302
25030302
26648661
27038645
27038645
27038645
27038645

9288131
9832613
6511261
7674174
2732328
3532163
4181497
9082399
9308341
5037445
1066948
4715430
5807228
9100031
1499845
6455949
7712870
9763724
1165395
1372355
2207393
2803757
3210011
7334865
8570486
9338405
4978879
1928007
3153600
3827499
5321665
6363165
3492950
3507285
6373201
6426990
8061366
3536223
5464128
5829590
6251794

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

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

chráněné bydlení
podpora samostatného bydlení
osobní asistence
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

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

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

odborné sociální poradenství
osobní asistence
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

sociální rehabilitace
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

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

nízkoprahová denní centra
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 518 703 Kč
4 910 600 Kč
3 842 050 Kč
4 175 958 Kč
4 274 254 Kč
3 779 185 Kč
3 263 764 Kč
15 349 000 Kč
3 945 482 Kč
5 674 184 Kč
1 928 564 Kč
2 098 840 Kč
1 664 698 Kč
1 619 418 Kč
2 832 900 Kč
1 871 809 Kč
2 851 729 Kč
672 710 Kč
2 845 192 Kč
1 700 000 Kč
7 000 000 Kč
2 858 000 Kč
419 405 Kč
2 113 500 Kč
6 934 500 Kč
1 099 820 Kč
5 797 945 Kč
755 547 Kč
9 975 800 Kč
6 420 670 Kč
3 149 116 Kč
1 900 000 Kč
4 728 000 Kč
2 078 000 Kč
2 452 900 Kč
3 379 000 Kč
3 198 000 Kč
2 120 000 Kč
4 222 000 Kč

1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 458 703 Kč
4 910 600 Kč
3 838 252 Kč
4 175 958 Kč
4 274 254 Kč
3 779 185 Kč
3 235 264 Kč
15 349 000 Kč
3 945 482 Kč
5 674 184 Kč
1 928 564 Kč
2 098 840 Kč
1 664 698 Kč
1 616 663 Kč
2 806 920 Kč
1 871 809 Kč
2 851 729 Kč
672 710 Kč
2 845 192 Kč
1 689 151 Kč
7 000 000 Kč
2 858 000 Kč
419 405 Kč
2 113 500 Kč
6 934 500 Kč
1 099 820 Kč
5 720 445 Kč
755 547 Kč
9 975 800 Kč
6 395 670 Kč
3 149 116 Kč
1 727 381 Kč
4 464 286 Kč
2 058 000 Kč
2 447 025 Kč
3 372 000 Kč
3 161 897 Kč
2 120 000 Kč
4 214 143 Kč

1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 458 703 Kč
4 910 600 Kč
2 468 860 Kč
4 175 958 Kč
3 364 355 Kč
3 776 763 Kč
3 235 264 Kč
15 349 000 Kč
3 945 482 Kč
5 674 184 Kč
1 928 564 Kč
1 727 762 Kč
1 664 698 Kč
1 616 663 Kč
2 806 920 Kč
1 867 749 Kč
2 851 729 Kč
621 513 Kč
2 845 192 Kč
1 658 652 Kč
7 000 000 Kč
2 656 377 Kč
419 405 Kč
2 113 500 Kč
6 934 500 Kč
989 926 Kč
3 655 641 Kč
552 703 Kč
5 980 031 Kč
5 009 991 Kč
3 149 116 Kč
1 727 381 Kč
4 464 286 Kč
2 058 000 Kč
2 447 025 Kč
3 083 072 Kč
3 161 897 Kč
1 724 872 Kč
3 719 402 Kč

59 000 Kč
76 600 Kč
202 200 Kč
387 300 Kč
126 100 Kč
229 300 Kč
171 700 Kč
192 800 Kč
172 300 Kč
961 700 Kč
223 700 Kč
317 800 Kč
157 600 Kč
88 200 Kč
116 300 Kč
96 900 Kč
188 500 Kč
95 400 Kč
220 600 Kč
31 700 Kč
190 200 Kč
84 700 Kč
403 100 Kč
135 600 Kč
86 700 Kč
114 900 Kč
421 500 Kč
50 500 Kč
186 600 Kč
28 200 Kč
305 300 Kč
255 700 Kč
179 000 Kč
545 700 Kč
290 100 Kč
134 600 Kč
131 500 Kč
157 400 Kč
175 400 Kč
88 000 Kč
189 800 Kč

Maltézská pomoc, o.p.s.
Masopust, z. s.
Masopust, z. s.
Medicína Litvínov s. r. o.
MEDICINA, spol.s.r.o.
Město Bílina
Město Kadaň
Město Krupka
Město Litvínov
Město Litvínov
Město Meziboří
Město Štětí
Město Štětí
Město Terezín
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

26708451
26604205
26604205
47310189
49904035
266230
261912
266418
266027
266027
266086
264466
264466
264474
261718
261718
261718
261718
261718
65108477
60275847
60275847
65642481
65642481
65642481
831212
831212
831212
831212
831212
831212
831212
831212
831212
831212
46789863
46789863
46789863
46789863
46787682
46787682

9905305
1989766
6538434
3132557
2180193
2680198
5578580
8895811
1901050
5124068
4771324
2561765
8322579
1795576
1187850
2244389
3064434
9055829
9957516
6963367
4012067
6128832
8021779
8756058
9009774
1486803
1853582
1944936
4525297
5884351
6305505
6712020
7945267
9300938
9884915
6278016
7891821
9493656
9925245
1590533
1592324

osobní asistence
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
domovy pro seniory
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

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

pečovatelská služba
pečovatelská služba
denní stacionáře
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

noclehárny
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pečovatelská služba
sociálně terapeutické dílny
pečovatelská služba
denní stacionáře
domovy pro seniory
odlehčovací služby
pečovatelská služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením

pečovatelská služba
domovy pro seniory
denní stacionáře
denní stacionáře
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
denní stacionáře
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
odlehčovací služby
pečovatelská služba

3 565 500 Kč
2 160 080 Kč
2 315 541 Kč
2 500 000 Kč
9 815 279 Kč
5 500 000 Kč
2 393 710 Kč
5 394 000 Kč
830 000 Kč
1 270 000 Kč
3 690 000 Kč
2 755 000 Kč
130 000 Kč
1 760 000 Kč
927 444 Kč
617 440 Kč
1 047 437 Kč
1 482 523 Kč
3 332 847 Kč
2 210 000 Kč
6 715 000 Kč
1 376 000 Kč
24 490 000 Kč
420 000 Kč
5 217 900 Kč
625 000 Kč
7 700 000 Kč
10 145 000 Kč
1 040 000 Kč
500 000 Kč
850 000 Kč
38 530 000 Kč
1 480 000 Kč
6 900 000 Kč
6 700 000 Kč
3 880 000 Kč
37 400 000 Kč
28 950 000 Kč
4 660 000 Kč
10 200 000 Kč
3 700 000 Kč

3 561 000 Kč
2 158 830 Kč
2 315 541 Kč
2 405 451 Kč
9 815 279 Kč
5 500 000 Kč
2 393 710 Kč
5 388 500 Kč
830 000 Kč
1 241 717 Kč
3 690 000 Kč
2 755 000 Kč
130 000 Kč
1 760 000 Kč
927 444 Kč
617 440 Kč
1 047 437 Kč
1 352 685 Kč
2 840 391 Kč
2 210 000 Kč
6 667 500 Kč
1 376 000 Kč
24 490 000 Kč
420 000 Kč
5 123 759 Kč
625 000 Kč
7 700 000 Kč
10 145 000 Kč
1 040 000 Kč
500 000 Kč
850 000 Kč
38 530 000 Kč
1 480 000 Kč
6 900 000 Kč
6 700 000 Kč
3 880 000 Kč
37 400 000 Kč
28 950 000 Kč
4 660 000 Kč
10 200 000 Kč
3 700 000 Kč

3 330 861 Kč
2 158 830 Kč
2 315 541 Kč
2 405 451 Kč
9 815 279 Kč
5 500 000 Kč
2 393 710 Kč
5 388 500 Kč
830 000 Kč
1 241 717 Kč
3 513 572 Kč
2 755 000 Kč
130 000 Kč
1 760 000 Kč
927 444 Kč
617 440 Kč
1 047 437 Kč
1 352 685 Kč
2 539 998 Kč
2 210 000 Kč
6 667 500 Kč
1 186 524 Kč
24 490 000 Kč
420 000 Kč
5 123 759 Kč
625 000 Kč
7 700 000 Kč
10 145 000 Kč
1 040 000 Kč
500 000 Kč
850 000 Kč
38 530 000 Kč
1 480 000 Kč
6 900 000 Kč
6 700 000 Kč
3 880 000 Kč
37 400 000 Kč
28 950 000 Kč
4 660 000 Kč
10 200 000 Kč
3 700 000 Kč

170 000 Kč
140 900 Kč
148 300 Kč
232 800 Kč
558 100 Kč
314 000 Kč
153 200 Kč
349 300 Kč
57 500 Kč
72 300 Kč
179 300 Kč
349 300 Kč
31 700 Kč
95 900 Kč
65 100 Kč
87 200 Kč
68 900 Kč
88 600 Kč
129 600 Kč
127 100 Kč
394 100 Kč
60 600 Kč
1 757 100 Kč
82 100 Kč
278 800 Kč
137 500 Kč
488 500 Kč
1 045 100 Kč
65 100 Kč
33 300 Kč
59 700 Kč
3 382 800 Kč
88 200 Kč
637 300 Kč
439 000 Kč
264 100 Kč
3 171 300 Kč
2 604 800 Kč
615 500 Kč
751 600 Kč
246 800 Kč

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

Městys Měcholupy
Mgr. Lucie Jursíková Brožková
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Mozaika, z.s.
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE

46787682
46787682
46787682
46787682
65082125
65082125
65082125
265233
75100967
63125137
63125137
63125137
63125137
63125137
63125137
63125137
63125137
22833404
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931

3890327
5655847
6395067
7032621
2848286
3369883
8647982
8521213
5222616
1916764
4417327
4741952
4876605
6384214
7660838
8582685
9936300
5359149
1074769
1256783
1673951
2127231
2503341
2925439
3072534
4166865
4238324
4528359
4534118
5625611
5924567
6087352
6562208
6772756
7055199
7116825
8090360
8149563
8870904
9057704
9593299

domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením

odborné sociální poradenství
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
pečovatelská služba
odlehčovací služby
pečovatelská služba
odlehčovací služby
služby následné péče /A
kontaktní centra
terénní programy
telefonická krizová pomoc
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
kontaktní centra
krizová pomoc
odborné sociální poradenství
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

odborné sociální poradenství
sociálně terapeutické dílny
noclehárny
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
terénní programy
terénní programy
nízkoprahová denní centra
krizová pomoc
chráněné bydlení
nízkoprahová denní centra
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
nízkoprahová denní centra
noclehárny
noclehárny
terénní programy
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

20 250 000 Kč
13 100 000 Kč
1 200 000 Kč
20 500 000 Kč
25 349 160 Kč
6 818 511 Kč
991 900 Kč
1 765 000 Kč
3 397 000 Kč
731 478 Kč
2 787 797 Kč
7 319 905 Kč
4 525 461 Kč
1 602 598 Kč
1 412 872 Kč
3 009 336 Kč
1 046 854 Kč
1 025 524 Kč
1 811 000 Kč
3 570 000 Kč
4 247 000 Kč
1 199 000 Kč
3 621 000 Kč
2 594 000 Kč
3 860 000 Kč
2 611 000 Kč
5 388 000 Kč
4 138 000 Kč
1 813 000 Kč
3 259 000 Kč
323 000 Kč
5 976 000 Kč
3 332 150 Kč
1 107 000 Kč
8 109 000 Kč
4 060 000 Kč
2 069 000 Kč
2 357 000 Kč
3 355 000 Kč
1 140 000 Kč
4 890 000 Kč

20 250 000 Kč
13 100 000 Kč
1 200 000 Kč
20 500 000 Kč
25 089 160 Kč
6 788 511 Kč
946 705 Kč
661 898 Kč
3 397 000 Kč
714 258 Kč
2 780 797 Kč
7 294 905 Kč
4 352 358 Kč
1 594 598 Kč
1 409 872 Kč
2 996 836 Kč
1 041 354 Kč
1 020 798 Kč
1 811 000 Kč
3 497 017 Kč
4 247 000 Kč
1 199 000 Kč
3 621 000 Kč
2 594 000 Kč
3 860 000 Kč
2 611 000 Kč
5 388 000 Kč
4 136 000 Kč
1 811 000 Kč
3 259 000 Kč
323 000 Kč
5 976 000 Kč
3 155 760 Kč
1 107 000 Kč
8 109 000 Kč
4 050 000 Kč
2 069 000 Kč
2 357 000 Kč
3 350 000 Kč
1 140 000 Kč
4 890 000 Kč

20 250 000 Kč
13 100 000 Kč
1 200 000 Kč
20 500 000 Kč
25 089 160 Kč
6 151 010 Kč
946 705 Kč
661 898 Kč
3 279 195 Kč
599 404 Kč
2 780 797 Kč
7 294 905 Kč
3 733 082 Kč
1 594 598 Kč
1 409 872 Kč
2 996 836 Kč
897 384 Kč
921 172 Kč
1 499 889 Kč
3 083 072 Kč
3 853 840 Kč
1 105 407 Kč
3 237 459 Kč
1 898 730 Kč
3 860 000 Kč
2 490 353 Kč
5 388 000 Kč
3 374 749 Kč
1 499 889 Kč
3 006 355 Kč
251 268 Kč
5 976 000 Kč
3 155 760 Kč
1 040 925 Kč
8 109 000 Kč
4 050 000 Kč
1 898 730 Kč
1 518 984 Kč
2 999 777 Kč
1 040 925 Kč
3 542 287 Kč

1 372 800 Kč
1 098 000 Kč
117 500 Kč
1 553 300 Kč
1 635 900 Kč
314 000 Kč
100 200 Kč
35 000 Kč
167 400 Kč
30 600 Kč
191 400 Kč
394 200 Kč
190 500 Kč
149 500 Kč
94 100 Kč
243 200 Kč
45 800 Kč
47 100 Kč
76 600 Kč
157 400 Kč
196 700 Kč
56 400 Kč
165 200 Kč
96 900 Kč
231 100 Kč
127 100 Kč
281 900 Kč
172 300 Kč
76 600 Kč
153 500 Kč
12 800 Kč
312 700 Kč
173 200 Kč
53 100 Kč
439 600 Kč
208 200 Kč
96 900 Kč
77 500 Kč
153 200 Kč
53 100 Kč
180 800 Kč

Nemocnice AGEL Louny a.s.
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
OPORA
OPORA
OPORA
OPORA
PAMPELIŠKA, o.p.s.
PAMPELIŠKA, o.p.s.
Paracelsus, s. r. o.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

27332730
25443801
25443801
25026259
426067
426067
426105
426105
426130
21551413
21551413
21551413
21551413
63154935
63154935
63154935
63154935
27284506
27284506
25000951
44555385
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 63787849
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 63787849
Poradna pro integraci, z.ú.
67362621
Poradna pro integraci, z.ú.
67362621
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.) 22723030
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.) 22723030
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
26670763
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
69898588
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
829137
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
829137
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
25438352

3954535
5496002
8917425
5594962
2740854
2794196
2467540
2997661
6580078
1991853
2597207
2868960
6782959
3964750
4302274
8743040
9223369
1908686
7806201
3942723
5458864
2269939
6621591
5373127
6917580
2230344
3190373
7160480
7212518
7406243
9564563
1066993
6958943
4095789
2702489
4709041
5509784
9399765
2322456
6143976
1474897

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

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

pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
kontaktní centra
terénní programy
domovy se zvláštním režimem
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

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

pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

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

odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

chráněné bydlení
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2 700 000 Kč
1 640 000 Kč
4 028 000 Kč
2 824 000 Kč
4 604 167 Kč
5 420 167 Kč
1 944 200 Kč
1 031 500 Kč
2 373 572 Kč
3 614 533 Kč
1 134 527 Kč
2 201 122 Kč
1 410 342 Kč
1 254 000 Kč
6 350 000 Kč
1 100 000 Kč
4 950 000 Kč
1 502 223 Kč
7 027 426 Kč
4 337 100 Kč
10 685 000 Kč
36 855 660 Kč
22 601 288 Kč
4 373 790 Kč
3 026 016 Kč
4 715 402 Kč
653 170 Kč
1 386 994 Kč
2 624 076 Kč
2 545 757 Kč
1 694 880 Kč
2 255 488 Kč
4 486 900 Kč
2 734 400 Kč
1 508 241 Kč
3 155 219 Kč
4 901 293 Kč
3 830 907 Kč
995 268 Kč
1 262 530 Kč
4 418 829 Kč

2 700 000 Kč
1 632 858 Kč
4 011 510 Kč
2 805 000 Kč
4 604 167 Kč
5 410 167 Kč
1 915 200 Kč
928 204 Kč
2 373 572 Kč
3 590 783 Kč
1 125 027 Kč
2 196 689 Kč
1 408 759 Kč
1 254 000 Kč
6 350 000 Kč
1 100 000 Kč
4 950 000 Kč
1 487 957 Kč
6 982 426 Kč
4 203 768 Kč
10 670 000 Kč
36 855 660 Kč
22 601 288 Kč
4 364 562 Kč
3 022 249 Kč
4 715 402 Kč
653 170 Kč
1 386 994 Kč
2 624 076 Kč
2 545 757 Kč
1 694 880 Kč
2 077 937 Kč
4 479 400 Kč
2 471 390 Kč
1 508 241 Kč
3 155 219 Kč
4 901 293 Kč
3 830 907 Kč
832 129 Kč
1 187 861 Kč
4 412 329 Kč

2 700 000 Kč
1 243 026 Kč
3 317 409 Kč
2 805 000 Kč
4 140 673 Kč
4 832 545 Kč
1 915 200 Kč
928 204 Kč
2 373 572 Kč
3 590 783 Kč
1 125 027 Kč
2 196 218 Kč
1 408 759 Kč
1 254 000 Kč
6 350 000 Kč
1 100 000 Kč
4 950 000 Kč
1 487 957 Kč
5 652 942 Kč
4 203 768 Kč
10 670 000 Kč
36 855 660 Kč
22 601 288 Kč
4 364 562 Kč
3 022 249 Kč
4 715 402 Kč
495 920 Kč
1 204 378 Kč
2 550 447 Kč
2 543 534 Kč
1 649 877 Kč
2 077 937 Kč
4 479 400 Kč
2 471 390 Kč
1 508 241 Kč
2 386 145 Kč
4 901 293 Kč
3 830 907 Kč
832 129 Kč
1 187 861 Kč
2 975 521 Kč

763 400 Kč
63 400 Kč
169 300 Kč
163 500 Kč
211 300 Kč
246 700 Kč
165 500 Kč
80 300 Kč
227 700 Kč
200 700 Kč
75 200 Kč
112 000 Kč
82 600 Kč
70 200 Kč
413 400 Kč
65 400 Kč
354 400 Kč
83 300 Kč
288 500 Kč
250 700 Kč
775 100 Kč
4 023 700 Kč
1 686 700 Kč
272 700 Kč
162 800 Kč
275 600 Kč
25 300 Kč
61 400 Kč
130 200 Kč
129 800 Kč
84 200 Kč
141 100 Kč
235 000 Kč
141 100 Kč
86 000 Kč
121 800 Kč
291 500 Kč
196 700 Kč
80 900 Kč
93 900 Kč
151 900 Kč

Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.
Senior Teplice z. s.
Senior Teplice z. s.
Senior Teplice z. s.
Senior Teplice z. s.
Sestřičky, s.r.o.
Sociální agentura, o. p. s.
Sociální agentura, o. p. s.
Sociální agentura, o. p. s.
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Společně proti času, o.p.s.
Společně proti času, o.p.s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice z. s.
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.

25438352
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
65607368
65607368
62231294
24128325
26598442
26598442
26598442
26598442
28736133
26540495
26540495
26540495
46789944
46789944
46789944
46789944
46789944
46789944
8183571
68954221
68954221
68954221
68954221
22800522
22800522
26613468
3070280
26671921
266094
266094
70942412
70942412
70942412
70942412

7964176
1014491
1280221
2714387
6394439
8623993
9817183
7425112
9772872
3861378
6622118
1142741
4868271
7907052
8951412
2026889
4452113
6288509
8052393
1049767
4810034
6315827
7359147
8611619
8986384
9512421
1901964
9381472
9736016
9886524
1873902
5817647
1348497
3598308
3687948
1508034
2898140
1179103
1475555
3454712
5554461

odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

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

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

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

tlumočnické služby
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství

4 259 365 Kč
1 950 300 Kč
798 200 Kč
1 419 500 Kč
2 147 578 Kč
1 511 100 Kč
3 386 200 Kč
1 409 310 Kč
971 480 Kč
2 400 000 Kč
5 192 787 Kč
3 353 000 Kč
1 518 500 Kč
5 776 000 Kč
2 344 106 Kč
2 117 356 Kč
1 852 103 Kč
797 020 Kč
3 281 589 Kč
28 165 000 Kč
1 052 000 Kč
2 627 000 Kč
7 688 000 Kč
4 224 000 Kč
8 468 000 Kč
4 068 688 Kč
3 076 500 Kč
5 674 300 Kč
408 000 Kč
877 800 Kč
1 494 500 Kč
218 000 Kč
1 863 674 Kč
1 682 000 Kč
3 837 865 Kč
2 009 813 Kč
1 420 379 Kč
1 735 140 Kč
2 137 212 Kč
1 820 090 Kč
1 457 543 Kč

4 256 065 Kč
1 950 300 Kč
798 200 Kč
1 419 500 Kč
2 147 578 Kč
1 511 100 Kč
3 386 200 Kč
1 389 814 Kč
952 231 Kč
2 400 000 Kč
5 166 513 Kč
3 348 500 Kč
1 515 167 Kč
5 776 000 Kč
2 344 106 Kč
2 117 356 Kč
1 830 520 Kč
787 860 Kč
3 261 753 Kč
28 165 000 Kč
1 052 000 Kč
2 565 196 Kč
7 688 000 Kč
4 224 000 Kč
8 468 000 Kč
4 068 688 Kč
3 076 500 Kč
5 167 683 Kč
374 343 Kč
846 181 Kč
1 425 528 Kč
218 000 Kč
1 858 163 Kč
1 682 000 Kč
3 732 865 Kč
2 009 813 Kč
1 410 879 Kč
1 641 733 Kč
2 090 106 Kč
1 756 255 Kč
1 413 166 Kč

3 684 689 Kč
1 950 300 Kč
749 944 Kč
1 416 915 Kč
2 147 578 Kč
1 416 915 Kč
3 386 200 Kč
1 389 814 Kč
952 231 Kč
2 119 612 Kč
5 166 513 Kč
3 348 500 Kč
1 515 167 Kč
5 119 229 Kč
1 440 780 Kč
1 618 011 Kč
1 499 295 Kč
690 879 Kč
2 855 634 Kč
28 165 000 Kč
1 052 000 Kč
2 565 196 Kč
7 688 000 Kč
4 224 000 Kč
8 468 000 Kč
4 068 688 Kč
2 443 472 Kč
3 876 700 Kč
374 343 Kč
768 161 Kč
1 031 117 Kč
187 383 Kč
1 858 163 Kč
1 682 000 Kč
2 125 372 Kč
2 009 813 Kč
1 410 879 Kč
1 450 562 Kč
1 535 522 Kč
1 427 817 Kč
1 105 407 Kč

188 100 Kč
118 000 Kč
38 300 Kč
72 300 Kč
137 700 Kč
72 300 Kč
180 800 Kč
81 700 Kč
51 100 Kč
108 100 Kč
284 600 Kč
266 500 Kč
350 800 Kč
261 300 Kč
73 500 Kč
82 600 Kč
76 500 Kč
35 300 Kč
145 700 Kč
2 161 600 Kč
66 400 Kč
136 900 Kč
422 700 Kč
460 400 Kč
627 900 Kč
213 100 Kč
124 700 Kč
197 800 Kč
23 500 Kč
39 200 Kč
52 700 Kč
9 600 Kč
99 500 Kč
99 500 Kč
108 500 Kč
118 000 Kč
98 400 Kč
74 000 Kč
78 400 Kč
72 800 Kč
56 400 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.

Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Šance Lovosice, z.s.
Šance Lovosice, z.s.
Šance Lovosice, z.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizac

Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.
Valerie-Homecare, s. r. o.
Valerie-Homecare, s. r. o.
Vaše Harmonie, o.p.s.
Vaše Harmonie, o.p.s.
Vaše Harmonie, o.p.s.
Vavřinec z. s.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.

70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
64018539
64018539
64018539
64018539
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
70809828
70809828
70809828
25453629
25453629
70948062
6081673
25444972
6479600
6479600
22794581
22794581
22794581
1539353
64676803
64676803
64676803
64676803

5657843
5922648
7160060
7896718
7902701
8443953
9118818
2222932
2906418
5429547
8356589
1348958
4617622
4830342
4903149
5425697
5486070
6042330
6268396
6964061
6987486
9046179
9813289
1806649
5093498
7363041
5180350
7124970
3856868
3514586
8111722
8643582
9489149
3293142
6998154
9585709
2001131
6427324
7975725
9185704
9535462

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

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

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

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

kontaktní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

kontaktní centra
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pečovatelská služba
denní stacionáře
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
průvodcovské a předčitatelské služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením

sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby/T
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

kontaktní centra
odborné sociální poradenství
kontaktní centra
terénní programy

1 300 472 Kč
2 061 469 Kč
1 574 984 Kč
2 388 371 Kč
1 544 468 Kč
2 158 001 Kč
1 895 179 Kč
344 258 Kč
984 475 Kč
371 343 Kč
429 778 Kč
2 764 853 Kč
4 424 880 Kč
2 596 836 Kč
6 709 449 Kč
4 657 067 Kč
4 168 059 Kč
3 511 615 Kč
2 661 562 Kč
3 040 592 Kč
3 437 637 Kč
2 084 639 Kč
4 257 694 Kč
1 864 500 Kč
1 725 900 Kč
817 000 Kč
791 148 Kč
1 108 000 Kč
15 296 000 Kč
1 984 518 Kč
2 960 800 Kč
2 108 152 Kč
6 680 000 Kč
5 750 918 Kč
578 237 Kč
1 693 139 Kč
4 417 160 Kč
3 198 848 Kč
1 576 590 Kč
1 225 999 Kč
1 951 420 Kč

1 257 203 Kč
2 003 236 Kč
1 549 435 Kč
2 323 815 Kč
1 502 775 Kč
2 120 163 Kč
1 850 248 Kč
344 258 Kč
984 475 Kč
368 926 Kč
429 778 Kč
2 764 853 Kč
4 424 880 Kč
2 596 836 Kč
6 709 449 Kč
4 657 067 Kč
4 168 059 Kč
3 511 615 Kč
2 661 562 Kč
3 033 272 Kč
3 437 637 Kč
2 084 639 Kč
4 257 694 Kč
1 744 500 Kč
1 725 900 Kč
817 000 Kč
774 748 Kč
1 090 000 Kč
15 296 000 Kč
1 984 518 Kč
2 822 600 Kč
1 137 747 Kč
6 680 000 Kč
5 390 918 Kč
577 374 Kč
1 690 990 Kč
4 417 160 Kč
3 112 848 Kč
1 572 590 Kč
1 209 999 Kč
1 946 920 Kč

1 013 290 Kč
1 767 873 Kč
1 052 929 Kč
1 974 242 Kč
1 223 912 Kč
1 623 266 Kč
1 767 873 Kč
344 258 Kč
984 475 Kč
368 926 Kč
429 778 Kč
2 764 853 Kč
4 007 993 Kč
2 249 833 Kč
6 166 143 Kč
4 649 654 Kč
4 007 993 Kč
3 299 755 Kč
2 350 842 Kč
3 033 272 Kč
3 237 255 Kč
2 084 639 Kč
3 188 059 Kč
1 570 011 Kč
1 695 035 Kč
817 000 Kč
774 748 Kč
621 629 Kč
15 296 000 Kč
1 867 765 Kč
2 822 600 Kč
1 005 620 Kč
4 107 163 Kč
5 390 918 Kč
577 374 Kč
1 290 512 Kč
3 117 213 Kč
3 112 848 Kč
1 572 590 Kč
1 209 999 Kč
1 946 920 Kč

51 700 Kč
90 200 Kč
53 800 Kč
100 800 Kč
62 400 Kč
82 900 Kč
90 200 Kč
18 500 Kč
58 700 Kč
21 200 Kč
23 100 Kč
217 300 Kč
204 600 Kč
114 900 Kč
314 700 Kč
237 300 Kč
204 600 Kč
168 400 Kč
120 000 Kč
169 300 Kč
165 200 Kč
139 700 Kč
162 800 Kč
80 200 Kč
86 500 Kč
42 400 Kč
44 800 Kč
31 800 Kč
1 696 200 Kč
95 300 Kč
192 000 Kč
51 300 Kč
209 600 Kč
493 400 Kč
37 600 Kč
65 900 Kč
159 100 Kč
186 200 Kč
192 700 Kč
103 400 Kč
99 500 Kč

WHITE LIGHT I, z.ú.
YMCA Ústí nad Labem
Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.
Židovská obec Teplice
1. Česká společnost, z. s.

64676803
26533839
28716736
61515434
1588982

9684988
7155895
1819216
5999482
4632012

terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství

2 101 764 Kč
1 538 312 Kč
2 466 000 Kč
249 900 Kč
834 474 Kč

2 096 764 Kč
1 499 289 Kč
2 331 000 Kč
249 900 Kč
830 911 Kč

2 096 764 Kč
1 156 152 Kč
2 331 000 Kč
249 900 Kč
830 911 Kč
ROZDĚLENO

Reforma psychiatrické péče
SS zapojená v Evropském projektu
SS zapojená transformace

118 600 Kč
59 000 Kč
134 400 Kč
23 500 Kč
47 100 Kč
183 383 300 Kč

Bod 10.7 Priloha 3.pdf k usnesení č. 033/13Z/2022

Příloha č. 3

PŘEHLED NEPODPOŘENÝCH SUBJEKTŮ

Název poskytovatele

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

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

IČO

ID služby

Druh služby

5744342
40613411
40613411
26590735
26681471
71235868
46768041
70863601
40229939
44555270
49123688
3385655
44554559
9903046
46769382
46770321
70828920
70828920
70828920
70828920
62769111
70806837
44225512
26590719
27000222
27000222
570931
570931
426113

1510155
6778323
6883390
5108266
3478916
3811243
4731306
1760842
4013275
7256732
9422672
5322668
1953437
7961531
2241142
6081367
5476963
5690901
6239239
8364418
8281324
8489399
1001488
3343285
8836274
9422230
3778962
4257675
1427288

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

POŽADAVEK NA
DOTACI

1 Kč
3 222 827 Kč
1 924 815 Kč
1 927 000 Kč
660 800 Kč
2 750 000 Kč
3 730 000 Kč
4 119 500 Kč
4 212 516 Kč
3 000 000 Kč
170 000 Kč
2 413 500 Kč
753 786 Kč
473 934 Kč
2 236 212 Kč
2 599 000 Kč
2 582 409 Kč
2 836 529 Kč
2 896 971 Kč
222 111 Kč
2 492 790 Kč
3 077 551 Kč
2 242 413 Kč
1 495 378 Kč
2 630 740 Kč
1 888 270 Kč
3 361 000 Kč
4 258 000 Kč
1 989 500 Kč

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

0 Kč
2 947 661 Kč
1 884 063 Kč
1 927 000 Kč
627 760 Kč
2 220 577 Kč
3 730 000 Kč
4 119 500 Kč
4 212 516 Kč
2 940 623 Kč
170 000 Kč
2 345 676 Kč
722 408 Kč
473 934 Kč
2 236 212 Kč
2 599 000 Kč
2 582 409 Kč
2 836 529 Kč
2 896 971 Kč
222 111 Kč
2 492 790 Kč
3 007 353 Kč
2 242 413 Kč
1 495 378 Kč
2 630 740 Kč
1 888 270 Kč
3 361 000 Kč
4 258 000 Kč
1 757 577 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OKSYSTÉM

0 Kč
2 546 531 Kč
1 884 063 Kč
1 927 000 Kč
614 115 Kč
2 220 577 Kč
2 910 321 Kč
4 119 500 Kč
4 212 516 Kč
2 940 623 Kč
170 000 Kč
2 000 845 Kč
498 713 Kč
0 Kč
2 091 793 Kč
2 182 740 Kč
2 455 583 Kč
2 728 426 Kč
2 728 426 Kč
0 Kč
2 492 790 Kč
1 818 950 Kč
2 242 413 Kč
0 Kč
2 630 740 Kč
1 818 950 Kč
3 361 000 Kč
4 092 638 Kč
1 757 577 Kč

2. část dotace v
rámci RP

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

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

SS zapojená v Evropském projektu
Není součástí základní sítě kraje
Služby zapojené do POSOSUK 3 do 30. 6. 2022
Služby, které obdrželi max. požadavek v rámci 1. části dotace v RP

426113
21551413
68954221
1539353
26595575
26595575
26595575

5658772
8897392
9031562
1351398
2266383
5355584
8187057

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

terénní programy
odborné sociální poradenství

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

2 550 077 Kč
849 463 Kč
2 664 600 Kč
3 249 085 Kč
3 902 338 Kč
1 853 837 Kč
2 504 106 Kč

2 546 531 Kč
849 463 Kč
2 664 600 Kč
2 546 531 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
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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.
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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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bod 11.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 035/13Z/2022

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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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:
SZ:
Čj:
UID:

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.“) a
v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „knihovní zákon“).

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Jiřím Řehákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje, dle usnesení
Rady ÚK č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
Kontaktní osoba: Karina Strnadová, referentka oddělení kultury Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
strnadova.k@kr-ustecky.cz / +420 475 657 242
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Datová schránka: t9zbsva
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2500762/0800
a
Příjemce
………………………………………………………………………..
Sídlo:
……………………………..
Kontaktní osoba: ……………………………..
E-mail/telefon:
……………/……………….
IČ:
……………………………..
DIČ:
……………………………..
Datová schránka: …………………………….
Příjemce je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr,
vložka ..........
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č.j. ………, uloženého na odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
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(dále jen „smlouva“)

k zajištění výkonu regionálních funkcí ………………………………………..
Preambule
Pro účely zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji byly usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 040/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 schváleny „Zásady
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“. Finanční prostředky
budou poskytnuty Ústeckým krajem prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje, pro který byly
schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 062/7Z/2021 dne
21. 6. 2021. Smlouva se uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel poskytuje příjemci na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ………………… ze dne ……………… účelovou neinvestiční dotaci k zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji (dále jen „dotace“) ve výši
…………………Kč,
(slovy ……………………………….. korun českých) prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje
pod účelovým znakem (UZ) 311.
2. Dotace bude příjemci vyplacena, v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele příjemce, tj. ……………………………:
Bank. spojení:…………………………………………………., do 30 dnů od uzavření této
smlouvy.
3. Dotace se poskytuje za účelem užití prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí
………………………………………………, příspěvkové organizace, vyplývajících ze
smlouvy o přenesení těchto funkcí uzavřené dle § 11 odst. 3 knihovního zákona (dále jen
„zajištění regionálních funkcí knihoven“), uzavřené mezi Severočeskou vědeckou
knihovnou v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, a ……………………………… dne
……………, za podmínky, že příjemce prostředky poskytnuté touto dotací použije na
úhradu nákladů vzniklých do konce roku, ve kterém byla poskytnuta.
4.

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

5. Finanční prostředky poskytnuté k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven nemají
charakter veřejné podpory v souladu se články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie.
Článek II.
Podmínky použití dotace, způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je poskytnuta za účelem zajištění regionálních funkcí knihovny ve výši 100%
uznatelných nákladů.
2. Dotace je poskytnuta jednorázově.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz článek I. odst. 3 a článek. lI. odst. 1.) a lze ji použít jen
na úhradu nákladů přímo souvisejících se zajištěním regionálních funkcí knihovny.
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Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s výkonem regionálních funkcí knihoven v období od
1. 1. do 31. 12. ………
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
- úroky, penále, pokuty a jiné sankce, ať už jsou sjednané ve smlouvách nebo
vznikajících z jiných příčin
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků nebo budov,
- ztráty z devizových kurzů,
- reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol),
- 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
- jakékoliv provize
- odměnu zpracovateli žádosti o dotaci
- manka, škody
- finanční odměny účastníkům za umístnění v soutěžích a akcích podobného charakteru
- výdaje nesouvisející s výkonem regionálních funkcí.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci plně v souladu se Zásadami zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v Ústeckém kraji dle preambule této smlouvy a v souladu s podmínkami
sjednanými v této smlouvě za účelem zajištění regionálních funkcí knihovny, a to na
úhradu nákladů vzniklých od 1. 1. …… do 31. 12. ……….
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Je-li příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně,
nepoužít dotaci na úhradu DPH.
d) Vést řádné a oddělené účetnictví o poskytnuté dotaci pod účelovým znakem 311.
e) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků určených pouze k úhradě
nákladů přímo souvisejících se zajištěním regionálních funkcí knihoven, které jsou na
ni přeneseny smlouvou uvedenou v článku I. odst. 3, a to v rozsahu stanoveném
touto smlouvou.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to
do 30. 1. …..(následujícího roku). Ze závažných důvodů může být termín vyúčtování
na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.

g) Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání
dotace. Vyúčtování předloží příjemce Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru
kultury a památkové péče, oddělení přestupků a ekonomiky, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
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Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace,
číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,
popis realizace zajištění regionálních funkcí,
kvalitativní a kvantitativní výstup,
přínos pro cílové skupiny,
celkové zhodnocení zajištění regionálních funkcí.
Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:

-

přehled veškerých nákladů a výnosů souvisejících se zajištěním regionálních
funkcí,
prohlášení o uložení všech účetních dokladů souvisejících s výkonem
regionálních funkcí pro daný rok v dané pověřené knihovně,
sestavu dokladující vedení odděleného účetnictví související s poskytnutou dotací
pod účelovým znakem 311.

h) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících se
zajištěním regionálních funkcí, že činnost byla podpořena poskytovatelem (dále jen
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektujícím logomanuál poskytovatele. Příjemce
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
Příjemce je povinen v případě nejasností předložit návrh způsobu použití a umístění
„Sponzorského vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle
námitek poskytovatele. Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená
v označení smluvních stran.
i)

Uvádět viditelně na originálu všech účetních dokladů souvisejících s poskytnutou
dotací na zajištění regionálních funkcí, že činnost byla podpořena Ústeckým krajem
pod UZ 311.

j)

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace výkonu
regionálních funkcí knihoven daného roku.

k) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a
památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se
identifikace příjemce nebo realizace výkonu regionálních funkcí knihoven.
l)

Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány v plné výši nebo budou
použity v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty (uznatelné náklady), je
příjemce povinen vrátit poskytovateli nevyčerpané prostředky nebo prostředky
použité v rozporu s účelem neprodleně, jinak ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

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

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů souvisejících s dotací
informací o tom, že činnost byla podpořena Ústeckým krajem – výše odvodu činí
10 %

g) Nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech souvisejících s dotací
účelový znak – výše odvodu činí 5%
h) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %
i)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením 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
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prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za
porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena
pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky
neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad
odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
Článek VI.
Ostatní ujednání
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 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)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží jedno vyhotovení
5. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…………………. ze dne …………………..
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Bod 12.2 příloha č. 3

V Ústí nad Labem dne

V ……………………………

Poskytovatel

Příjemce

Ústecký kraj

………………….

Mgr. Jiří Řehák,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
dle usnesení Rady ÚK č. 008/4R/2020
ze dne 16. 12. 2020
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
Č.j:

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 21/SML2853/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2021“ uzavřené dne 01.10.2021

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Jiřím Řehákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Cholinská, samostatný referent oddělení památkové péče
odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: cholinska.j@kr-ustecky.cz / +420 475 657 259
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
1630952/0800
a
Příjemce
Miloš Dempír, DiS.
Bydliště:
Svojanov 1, 569 73 Svojanov
E-mail/telefon: info@zamek-polaky.cz / + 420 797 603 587
Datum narození: 13.03.1980
Bank. spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu:
194302911/0300
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto

změnách:
Článek 1.
Mění text v Článku II. odstavec 5. takto,
z původního:
Práce na obnově kulturní památky musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem
č. j. MUKK/522/2021 ze dne 07.01.2021 vydané Městským úřadem Kadaň.
na text nový:
Práce na obnově kulturní památky musí být provedeny v souladu se závaznými stanovisky
č. j. MUKK/522/2021 ze dne 07.01.2021 a č. j. MUKK/45518/2021 ze dne 12.10.2021
vydaných Městským úřadem Kadaň.
strana 1 / 2

Mění částku v Článku II. odstavec 7. takto,
z původního:
Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu,
které činí 1 065 803,70 Kč.
na text nový:
Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu,
které činí 984 627,22 Kč.

Článek 2.
Ostatní ujednání
1. Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření dodatku, což se týká i případných dalších dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
a poskytovatel obdrží každý po 1 vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …………….. ze dne 28.02.2022.

V Ústí nad Labem dne…………..

V …………………dne…………………

……………………………………
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje pro oblast cestovního
ruchu, kultury a památkové péče na
základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze
dne 16. 12. 2021

………………………………………….
Příjemce
Miloš Dempír, DiS.
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
Č.j:

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 21/SML2852/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2021“ uzavřené dne 01.10.2021

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Jiřím Řehákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Cholinská, samostatný referent oddělení památkové péče
odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: cholinska.j@kr-ustecky.cz / +420 475 657 259
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
1630952/0800
a
Příjemce
Vladimír Přibyl
Bydliště:
Čerčanská 622/16, 104 00 Praha
Kontaktní osoba: Kamila Hlaváčková
E-mail/telefon: kamila.hlavackova@seznam.cz/ + 420 739 887 130
IČO:
10173889
Bank. spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu:
278594229/0300
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1.
Mění text v Článku II. odstavec 4. takto,
z původního:
Termínem ukončení realizace projektu je 30.11.2021.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 30.06.2022.

strana 1 / 2

Článek 2.
Ostatní ujednání
1. 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. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění dodatku
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění
tohoto
dodatku
byla
zaslána
příjemci
na
e-mail:
kamila.hlavackova@seznam.cz
Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
a poskytovatel obdrží každý po 1 vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …………….. ze dne 28.02.2022.

V Ústí nad Labem dne…………..

V …………………dne…………………

……………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje pro oblast cestovního
ruchu, kultury a památkové péče na
základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze
dne 16.12.2021

.………………………………………….
Příjemce
Vladimír Přibyl
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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

9

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)

3/4

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:
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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)
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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 (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
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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.
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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;
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-

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:
1/4

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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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:
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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.
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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;
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-

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“)
strana 1 / 10

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 %.
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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.
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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 13.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 042/13Z/2022

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

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

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

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

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

j)

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

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

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

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

Ne

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

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

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

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Ano

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

Ne

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2022

Název služby

Celkové náklady
na službu
v roce 2022 (v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2022 (v Kč)

CELKEM:

0,00

0,00

1.

Popis služby č. 1
Název služby:

Zaměření služby:
Stručně uveďte obecné zaměření služby.
2/5

Dotace
(v %)

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

Termín ukončení:

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

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

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

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

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

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

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

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

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

V ……………………….dne ………………

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

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

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

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

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

V ……………………….dne ………………

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

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

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

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

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

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

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

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

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



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

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….dne ………………

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

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

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

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

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

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

Název a číslo služby:
Finanční zdroj

v Kč

Skutečnost v roce

Skutečnost v roce

Plán na rok

2020

2021

2022

Poznámka

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

Celkové náklady na realizaci
služby

0

0

0

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022"

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

Nákladová položka

Skutečné náklady za
rok

Přidělená dotace od
Ústeckého kraje na rok

Předpokládané
náklady na rok

2021

2021

2022

2022
v Kč

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

žádána dotace kraje, nutno
vyplnit)

2022

Provozní náklady celkem

0

0

0

0

Materiálové náklady celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osobní náklady celkem

0

0

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

0

501

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

558

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

502

- teplo
- elektřina
- plyn

511

503

- jiné
- vodné
Opravy a udržování

512

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

518

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

521

- ostatní služby

- hrubé mzdy
- OON

Odvody sociální a zdravotní
pojištění

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022"

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

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

22/SML…./SoPD/ZD

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

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

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
strana 1 / 9

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

na službu (název) -

Kč

-

na službu (název) -

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

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

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu/služby v maximální výši 90 %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu/služby
za dodržení druhového členění plánovaného rozpočtu.

strana 3 / 9

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

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu/služby včetně dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/služby,

-

přínos projektu/služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu/služby,

-

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

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

-

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

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

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

-

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

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

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

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

náklady

projektu/služby

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

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

j)

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

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

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

strana 7 / 9

Článek VI.
Publicita
1.

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

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

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

4.

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

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………….

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce

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

2022

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

Výše plánovaných nákladů
projektu/služby (Kč)

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

Popis postupu realizace projektu/služby vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/služby:

Přínos projektu/služby pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/služby:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl dotace
na celkových
nákladech v %

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

Celkový přehled výnosů projektu/služby
---

---

Částka

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

Částka

Částka

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

příspěvek zřizovatele

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Celkový přehled nákladů projektu/služby

Nákladová položka

---

---

---

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

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

3

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

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

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

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

příspěvek zřizovatele

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

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

---

---

Upravený návrh
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Upravený návrh
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Upravený návhr
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Nákladová položka

potraviny

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

spotřeba zdravotnického materiálu
(léky aj.)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

kancelářské potřeby

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pohonné hmoty

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 511 ) Opravy a udržování

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 512) Cestovné **

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

telefony, poštovné, internet

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

nájemné /pronájem

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

stočné

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

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

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

školení a vzdělávání

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Hrubé mzdy

0,00 Kč

Odvody sociální a zdravotní pojištění

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

OON (DPP, DPČ)

R
R
R

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

(ú 518) Ostatní služby, z toho:

Osobní náklady celkem:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

ok

ok

ok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

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

Vratka celkem:

0,00

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

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

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

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

NÁZEV PROJEKTU/SLUŽBY

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/služba
0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

číslo dokladu/
číslo FA - z
účetnictví

Dodavatel

IČ:

Konkrétní popis

∑ dokladu

Hrazeno z dotace

-

0
Zpracoval:
Poznámky:

0,00 Kč

Skutečné
datum úhrady
závazku

PRACOVNÍ VÝKAZ

UZ
Název projektu

00098
*uveďte název projektu/aktivity

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

leden
2022

Druh pracovního poměru
Výše úvazku
Fond pracovní doby

-

Přehled odpracovaných hodin
Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Celkem
Dovolená
Termíny dovolené
Počet dní celkem
Počet hodin dovolené

Placená pracovní neschopnost
Termíny neschopnosti
Počet dní celkem
Počet hodin neschopnosti

Součet hodin souvisejících s projektem

0

Datum

Datum

Podpis pracovníka

Podpis nadřízeného pracovníka

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

bod 13.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 043/13Z/2022

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

Ne

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

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

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

Kontaktní údaje

1/5

Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Ano

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

Ne

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2021

(v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2021 (v Kč)

0,00

0,00

Celkové náklady
Název akce

akce v roce 2021

1.
CELKEM:

Popis akce č. 1
Název akce:

Zaměření projektu:
Uveďte obecné zaměření projektu/akce.

2/5

Dotace
(v %)

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

rok 2019:

rok 2020:

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

Termín ukončení:

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

Přílohy žádosti
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

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

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

9.

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

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

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

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

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

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

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

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

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

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

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

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

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

V ……………………….dne ………………

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

Čestné prohlášení

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

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

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

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

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

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

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

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



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

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

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

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

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

Sídlo/adresa

IČ/RČ

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

1

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

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

Sídlo/adresa

IČ/RČ

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

Sídlo/adresa

IČ/RČ

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

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem

4

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

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

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

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

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

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

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

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

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

Datum a místo podpisu

Jméno, příjmení a
podpis osoby oprávněné
zastupovat žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

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

Příloha č.2a

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

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

v Kč

Skutečnost v roce

Skutečnost v roce

Plán na rok

2020

2021

2022

Poznámka

0

0

0

0

0

0

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

Celkové náklady na realizaci
služby

Ústecký kraj

Příloha č.2b

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osobní náklady celkem

0

0

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

0

501

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

502

- teplo
- elektřina
- plyn

512

503

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

518

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

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

521

- školení a vzdělávání

- hrubé mzdy

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

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

Příloha č. 3

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

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

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

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
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Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

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

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

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

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

6.

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

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

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

2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu/akce včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce,

-

přínos projektu/akce pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu/akce,

-

finanční vypořádání dotace.

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

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

-

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

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

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

-

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

8.

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

9.

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

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

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

2.

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

4.

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

1.

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

2.

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

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Příjemce
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

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

Výše plánovaných nákladů
projektu/akce (Kč)

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

Popis postupu realizace projektu/akce vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce:

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

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

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
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Výše skutečných nákladů
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Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

##############
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0,00

##############
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Výše plánovaných nákladů
projektu/akce (Kč)
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(Kč)
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dotace dle Čl. III
bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

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

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

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

Výše plánovaných nákladů
projektu/akce (Kč)

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

Popis postupu realizace projektu/akce vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce:

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

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

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

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vlastní zdroje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

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

---

---

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Nákladová položka

potraviny

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

spotřeba zdravotnického materiálu
(léky, aj.)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

kancelářské potřeby

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pohonné hmoty

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 512) Cestovné **

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

telefony, poštovné, internet

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

občerstvení v rámci akce**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

nájemné /pronájem

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

stočné

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

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

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

školení a vzdělávání

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Hrubé mzdy

0,00 Kč

Odvody sociální a zdravotní pojištění

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

OON (DPP, DPČ)

R
R
R

(ú 518) Ostatní služby, z toho:

Osobní náklady celkem:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Celkový přehled výnosů projektu/akce

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

---

---

Částka

Částka

Částka

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vlastní zdroje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Celkový přehled nákladů projektu/akce

Nákladová položka

---

---

---

Skutečně uhrazeno

Skutečně uhrazeno

Skutečně uhrazeno

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

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

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

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

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vratka prostředků dotace (zisk nad 3 tis. Kč)

0,00

0,00

0,00

Vratka celkem

0,00

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

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

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

PRACOVNÍ VÝKAZ

UZ
Název projektu

00403
*uveďte název projektu/aktivity

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

2022

Druh pracovního poměru
Výše úvazku
Fond pracovní doby

-

Přehled odpracovaných hodin
Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

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

Celkem
Dovolená
Termíny dovolené
Počet dní celkem
Počet hodin dovolené

Placená pracovní neschopnost
Termíny neschopnosti
Počet dní celkem
Počet hodin neschopnosti

Součet hodin souvisejících s projektem

0

Datum

Datum

Podpis pracovníka

Podpis nadřízeného pracovníka

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

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/aktivity
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/aktivity
osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

0,00 Kč

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

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

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

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

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

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

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

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

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

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

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

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

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

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

0,00 Kč

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

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

hrubá mzda

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

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

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

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

Rozpis účetních dokladů a faktur hrazených v rámci dotačního programu "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" na realizaci projektu:

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/aktivita
0

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

číslo dokladu/
číslo FA - z
účetnictví

Dodavatel

IČ:

Konkrétní popis

∑ dokladu

Hrazeno z dotace

-

0,00
Zpracoval:
Poznámky:

0,00 Kč

Skutečné
datum úhrady
závazku

Rozpis účetních dokladů a faktur hrazených v rámci dotačního programu "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" na realizaci projektu:

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/aktivita
0

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

číslo dokladu/
číslo FA - z
účetnictví

Dodavatel

IČ:

Konkrétní popis

∑ dokladu

Hrazeno z dotace

-

0,00
Zpracoval:
Poznámky:

0,00 Kč

Skutečné
datum úhrady
závazku

bod 13.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 044/13Z/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 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 046/13Z/2022

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bod 14.1 příloha 1

DODATEK Č.43
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 141/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace
se sídlem: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČO: 14450488
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28/2002 ze dne 13.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/46/2002 ze dne 6.11.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 72/97/2004 ze dne 2.6.2004 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/22R/2005 ze dne 23.11.2005 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 20),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 23),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 26),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/82R/2011 ze dne 10. 8. 2011 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 37),
úplné znění ze dne 21.4.2015,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 38),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/2Z/2020 ze dne 16.12.2020 (dodatek č. 41),
úplné znění ze dne 19.1.2021,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 031/10Z/2021 ze dne 1.11.2021 (dodatek č. 42),
úplné znění ze dne 10.1.2022

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:
Článek VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, odst. 4 po změně zní:
„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) Obráběčství
b) Zámečnictví, nástrojářství
c) Hostinská činnost
d) Zednictví
e) Vodoinstalatérství, topenářství
f) Malířství, lakýrnictví, natěračství
g) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- ubytovací služby
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- pronájem a půjčování věcí movitých.“

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

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

bod 14.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 048/13Z/2022
bod 14.3 příloha 1

Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem
Bankovní spojení: 27-4228120277/0100, Komerční banka, a.s.
(dále jen „Olomoucký kraj“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
Bankovní spojení: 882733379/0800
(dále jen „Ústecký kraj“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I. Úvodní ustanovení
1. Olomoucký kraj je na základě rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského
výboru pořadatelem a organizátorem Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022
(dále jen „LODM 2022“), které se uskuteční v termínu 26. 6. – 1. 7. 2022
v Olomouckém kraji.
2. Podmínky pro organizaci a zajištění LODM 2022 jsou upraveny ve „Smlouvě o
pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022“, která byla uzavřena mezi
Olomouckým krajem (IČO: 60609460), Českým olympijským výborem (IČO:
48546607) a Českou olympijskou a.s. (IČO: 25268708). Smlouva je zveřejněna v
registru smluv pod ID 11203804. Z důvodu nepříznivé zdravotnické situace byl
posunut termín akce a Smlouva byla upravena Dodatkem č. 1 ze dne 27. 11. 2020
(zveřejněn pod ID 13667973) a Dodatkem č. 2 ze dne 14. 7. 2021 (zveřejněn pod ID
15967755).
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je komplexní zajištění podmínek pro účast sportovní reprezentace

Ústeckého kraje na LODM 2022 a podmínky úhrady příspěvku Ústeckého kraje na
organizaci LODM 2022.
III. Práva a povinnosti
1. Olomoucký kraj se zavazuje:
1.1. Zorganizovat LODM 2022 v rozsahu definovaném ve „Smlouvě o pořádání Her X.
letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022“ uvedené v čl. I. této smlouvy.
1.2. Umožnit členům výpravy Ústeckého kraje plnohodnotnou účast na LODM 2022
zapojením se do sportovních soutěží, zapojením se do doprovodných programů a
využití dalších výhod určených pro akreditované účastníky LODM 2022.
1.3. Zajistit ubytování a stravování pro 311 členů sportovní reprezentace Ústeckého
kraje. Struktura a početní složení sportovní reprezentace Ústeckého kraje je
uvedena v dokumentu Přílohy č.1 - Přihláška typu „B“ - závazná přihláška počtu
osob na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR, 26. 6. – 1. 7. 2022
v Olomouckém kraji, která je nedílnou součástí této smlouvy.
1.4. Poskytnout ubytování a stravování v kvalitě odpovídající parametrům daným
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích
na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.
1.5. Určit maximálně 3 osoby pro komunikaci s kontaktními osobami stanovenými
Ústeckým krajem (dále jen „vedoucí výpravy“) ve věci organizace přípravy a
průběhu LODM 2022.
2. Ústecký kraj se zavazuje:
2.1. Poskytnout Olomouckému kraji potřebnou přiměřenou součinnost pro úspěšnou
organizaci LODM 2022.
2.2. Stanovit maximálně 3 vedoucí výpravy oprávněné v průběhu organizace příprav a
průběhu LODM 2022 komunikovat jménem Ústeckého kraje s kontaktními
osobami Olomouckého kraje.
2.3. Do termínu, který bude dodatečně sdělen dopisem předsedy Organizačního
výboru LODM 2022, nahlásit konkrétní složení své reprezentace. Rozsah
poskytnutých dat musí umožnit jednoznačnou identifikaci osob reprezentujících
Ústecký kraj na LODM 2022 a jejich akreditaci.
2.4. Zajistit u všech nezletilých osob reprezentujících Ústecký kraj kvalifikovaný
dohled, a to po celou dobu konání LODM 2022.
2.5. Veškeré poruchy a škody zjištěné na zařízení v ubytovacím objektu je kontaktní
osoba Ústeckého kraje povinna neprodleně hlásit kontaktní osobě stanovené
Olomouckým krajem, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti ubytovaných
osob.
2.6. Uhradit Olomouckému kraji částku ve výši 746 400 Kč (slovy: sedm set čtyřicet
šest tisíc čtyři sta korun českých) pokrývající část předpokládaných výdajů
vynaložených na účast reprezentace Ústeckého kraje na LODM 2022. Částka je
součinem částky 2.400 Kč a počtu členů výpravy Ústeckého kraje uvedeného
v dokumentu Přílohy č.1 - Přihláška typu „B“ - závazná přihláška počtu osob na
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR, 26. 6. – 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji,
která je nedílnou součástí této smlouvy. Platba bude provedena na účet uvedený

v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem „IČO kraje“, a to do 30 dnů od
doručení faktury, obsahující všechny zákonné náležitosti daňového dokladu,
Ústeckému kraji.
2.7. V případě zrušení LODM 2022 z důvodu zásahu vyšší moci (např. z důvodu
opatření kvůli COVID-19 apod.), se Olomoucký kraj zavazuje vrátit příspěvek
poskytnutý Ústeckým krajem snížený o nezbytné náklady, které byly Olomouckým
krajem účelně uhrazeny v souvislosti se zajištěním podmínek pro účast sportovní
reprezentace Ústeckého kraje na LODM 2022 do doby zrušení LODM 2022, a to
včetně písemného vyúčtování do 60 dnů od zrušení LODM 2022 na účet
Ústeckého kraje uvedený v záhlaví smlouvy.

IV. Kontaktní osoby a doručování písemností
1. Kontaktními osobami Olomouckého kraje jsou:
1.1.
1.2
1.3
2. Vedoucími výpravy Ústeckého kraje jsou:

3. Výše uvedené kontaktní osoby jednají za smluvní strany ve všech věcech
souvísejících s plněním této smlouvy.
4. Změna určení kontakních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je
však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní straně a to formou datové zprávy.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za
účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou
schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje
smluvních stran a jejích kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní
strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního
doručování anebo doručování doporučenou poštou či datovou schránkou
okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem
obdržení potvrzení o doručení od druhé smluvní strany při použití stejného
komunikačního kanálu.

V. Závěrečná ustanovení
1.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv.

3.

Tuto smlouvu lze vyjma případu dle čl. IV odst. 4 této smlouvy měnit pouze písemnými
vzestupně číslovanými dodatky.

4.

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem.

5.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 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. Uveřejnění této
smlouvy a případných dodatků k této smlouvě v registru smluv zajistí Olomoucký kraj.
Olomoucký kraj zašle Ústeckému kraji informaci o uveřejnění této smlouvy nebo
případných dodatků k této smlouvě v registru smluv bez zbytečného odkladu do
datové schránky: t9zbsva / na e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz.

6.

Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/ /
/2022 ze dne ……….. . Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ……….. ze dne ……………

7.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany. Tato smlouva je
uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022.

8.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace
prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

9.

Přihláška typu „B“- závazná přihláška počtu osob na Hry X. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2022, 26. 6. – 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji je součástí této smlouvy
jako Příloha č.1.

V Olomouci dne ..........................

V Ústí nad Labem dne……………….

……………………………..
za Olomoucký kraj

…………………………..
za Ústecký kraj

Ing. Josef Suchánek, hejtman

Ing. Jan Schiller, hejtman

Přihláška typu „B“ - závazná přihláška počtu osob
na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR, 26. 6. – 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji
Základní údaje

Ústecký kraj

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

vedoucí výpravy
vedoucí výpravy
vedoucí výpravy
Ústecký kraj závazně přihlašuje celkem 311 účastníků na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže
ČR, které se uskuteční v termínu od 26. 6. – 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji.
Přihlášený kraj se zavazuje k úhradě části nákladů spojených s účastí jeho sportovní
reprezentace ve výši 2.400 Kč/účastník. Podmínky úhrady budou následně upraveny smlouvou.
Sportovní disciplíny Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022
Poř.

Druh sportu

Kategorie
ml. žákyně
ml. žáci

1.

Atletika
st. žákyně
st. žáci
dívky

2.

Badminton
chlapci
dívky U15

3.

Basketbal
chlapci U15
dívky U17

4.

Beach volejbal
chlapci U17

st. žákyně
5.

Cyklistika

st. žáci
kadetky
kadeti

Maximální počty osob
Počty osob za kraj
Rok
naroze
Doprov Celke Sportov Doprov Celke
Sportovci
ní
od
m
ci
od
m
2009 7
7
2010
2009 7
7
2010
37
37
5
5
2007
9
9
2008
2007
9
9
2008
2007 a
2
2
ml.
5
5
1
1
2007 a
2
2
ml.
2007 12
12
2008
28
28
4
4
2007 12
12
2008
2006 a
2
2
st.
6
6
2
2
2006 a
2
2
st.
2008 2009
2008 2009
2006 2007
2006 2007

2
2

2
2

10

2

2

2

2

2

2

10

Poř.

Druh sportu

6.

Florbal

Kategorie
dívky
chlapci

7.

Fotbal

8.

Házená

chlapci U14
žákyně
žáci

9.

Judo

st. žákyně
U15
st. žáci U15
st. žákyně
st. žáci

10.

Karate
dorostenky
dorostenci
ml. žákyně
ml. žáci

11.

Kanoistika
st. žákyně
st. žáci
ml. žákyně
ml. žáci

12.

Orientační běh

st. žákyně
st. žáci
žákyně

13.

Plavání

Sportovní
gymnastika

14

18

36

2

11

2

10

2

10

2

10

3

27

2

10

1

5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

žáci

2009

4

žákyně

2010

4

4

2010
20072011
20062011
2004 a
ml.
2004 a
ml.

4

4

4
3

27

4

4
4

4
2

10

4

4

2

2
1

2

4

5

4

dorostenci

21

4

2009

Sportovní střelba

3

16

žákyně

chlapci

32

16

4

dívky

4
14

2008

dorostenky
15.

Počty osob za kraj
Sportov Doprovo Celke
ci
d
m

žáci

žáci
14.

Maximální počty osob
Rok
naroze Sportov Doprov Celke
ní
ci
od
m
2006 14
2009
32
4
2006 14
2009
21
2008
18
3
2007 –
16
2010
36
4
2007 16
2010
2008 4
2009
11
2
2008 5
2009
2009 2
2010
2009 2
2010
10
2
2007 2
2008
2007 2
2008
2010 –
2
2011
2010 –
2
2011
10
2
2008 –
2
2009
2008 –
2
2009
2010 –
2
2011
2010 –
2
2011
10
2
2008 –
2
2009
2008 –
2
2009
2008
4

5
2

16.
17.

Synchronizované
plavání
Šerm

st. žákyně
dívky U13 a
U15
chlapci U13
a U15
ml. žákyně
ml. žáci

18.

Tenis

st. žákyně
st. žáci

19.

Volejbal

žákyně
žáci
dívky

20.

Taneční sport

chlapci
dívky
chlapci

20072009
20072010
20072010
20102012
20102012
20082009
20082009
2008 a
ml.
2007 a
ml.
do 2006
vč.
do 2006
vč.
do 2004
vč.
do 2004
vč.

4

1

5

1

7

3
3

3

2

2

2

V Ústí nad Labem dne……………...

10

2

2

2

2

12

4

28

1
1
1

0

1

7

2

10

4

28

1

5

2
2

12

0

3

12
12
1

1

5

1

1
1
1

Vedoucí výpravy

Celkem

0

3

265

48

316

3

261

47

311

………………………………………………………………
razítko, podpis
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 77
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837
(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje ve znění usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001, usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č. 7), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 018/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 64), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 033/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 65), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 017/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 (dodatek č. 66), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 022/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 (dodatek č. 67), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 031/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 68), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 039/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 69) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 040/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 70), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 020/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021 (dodatek č. 71), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 72), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/6Z/2021 A) 2.b) ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 73), usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 058/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dodatek č. 74) a usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 042/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 (dodatek č. 75) a usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 049/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 (dodatek č. 76).
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
ze dne 28. 2. 2022
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
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p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1133/16
Bílý Újezd
923/13
Doksany
949/2
Doksany
360/2
Třeboutice
137/2
Vrutice
169/3
Žitenice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
82/13
Braňany
92/56
Braňany
734
Braňany
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č. k.ú.___
254/4
Černýš
887/12
Černýš
60/2
Hradiště u Vernéřova
528/2
Hradiště u Vernéřova
675/11
Kyjice
675/12
Kyjice
374/2
Lideň
411/25
Málkov u Chomutova
411/26
Málkov u Chomutova
459/2
Málkov u Chomutova
460/1
Málkov u Chomutova
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1592/1
Brtníky
243/2
Vlčí Hora
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
____________________
1951/3
Kerhartice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1231/34
Hřivice
1231/35
Hřivice
1231/36
Hřivice
1443/1
Hříškov
1443/2
Hříškov
1722/14
Smolnice u Loun
1722/15
Smolnice u Loun
1722/16
Smolnice u Loun
1722/28
Smolnice u Loun
1722/32
Smolnice u Loun
1722/40
Smolnice u Loun
1722/41
Smolnice u Loun
1722/57
Smolnice u Loun
1722/65
Smolnice u Loun
2384/20
Smolnice u Loun
2384/46
Smolnice u Loun
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č. k.ú.
p.č./st.p.č. k.ú._______________________
760/7
Nové Sedlo u Žatce
708
Podbořanský Rohozec u Hradiště II
731
Podbořanský Rohozec u Hradiště II
750
Podbořanský Rohozec u Hradiště II
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.__
702/16
Bořislav
411/4
Rtyně nad Bílinou
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
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_

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.__
___ _
1204/10
Knínice u Libouchce
1208/9
Knínice u Libouchce
1208/11
Knínice u Libouchce
1208/16
Knínice u Libouchce
1208/17
Knínice u Libouchce
1213/6
Knínice u Libouchce
1213/13
Knínice u Libouchce
1213/17
Knínice u Libouchce
1259/56
Knínice u Libouchce
1316/13
Knínice u Libouchce
1316/14
Knínice u Libouchce
1316/16
Knínice u Libouchce
1316/19
Knínice u Libouchce
1316/23
Knínice u Libouchce
1316/32
Knínice u Libouchce
1316/34
Knínice u Libouchce
1326/3
Knínice u Libouchce
1019/94
Předlice
1019/96
Předlice
814
Předlice
1599
Suchá u Stebna
1675
Suchá u Stebna
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022
V Ústí nad Labem dne 28. 2. 2022

JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje
na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML3380/SoPD/PIT/02

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu „Generátor pro REVOLUTION TRAIN“
Dodatek č. 2
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou LL.M, členkou Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021
Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

NOVÉ ČESKO, nadační fond
Eliášová 274/4, Dejvice, 160 00 Praha
Vladimírem Adamcem, členem správní rady
Pavlem Tůmou, členem správní rady
24697486
CZ24697486
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 524697486/2010

zapsaný v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. N 794
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Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 smlouvu o poskytnutí investiční dotace evidovanou
pod číslem 20/SML3380/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na následující změně
smlouvy takto:
Článek II.
Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, účinnost uznatelných nákladů
se mění takto:
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt v termínu do 30. 11. 2021. Podmínkou uznatelnosti
nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ........................ dne …………..…

……………………………………..
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 019/15R/2021
ze dne 5. 5. 2021

………………………………………….
Příjemce
NOVÉ ČESKO, nadační fond
Vladimír Adamec
člen správní rady

………………………………………….
Příjemce
NOVÉ ČESKO, nadační fond
Pavel Tůma
člen správní rady
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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,
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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 18.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 069/13Z/2022

bod 18.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 070/13Z/2022

Bod 18.1 priloha 8.6.pdf k usnesení č. 080/13Z/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 20.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 082/13Z/2022

bod 20.1 příloha 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
148/2019 Sb. ze dne 17. června 2019, příloha 1.
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 20.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 083/13Z/2022

Bod 20.2 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 21.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 087/13Z/2022

Příloha č. 1

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021
Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 106/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021
Program obnovy venkova nezakládá veřejnou podporu ani podporu malého rozsahu (de minimis).
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:





rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku
pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského
života jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení,
zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního
přírodního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní
rekreace pro obyvatele i návštěvníky,
koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a
realizací vzájemně provázaných a navazujících akcí.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Cíl ÚK 6 Zvýšit životaschopnost venkova, Dílčí cíle ÚK 6.2 Stabilizovaná vybavenost venkovských
a periferních území a ÚK 6.3 Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský rozvoj
venkovských a periferních území zajištěním dostupnosti a zvýšením kvality veřejných služeb a
zlepšením životního prostředí v obci.
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných
budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví
obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2021 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:

1





střediska volného času (v žádosti budou uvedeny pravidelné volnočasové aktivity, které se
zde odehrávají),
obecní úřady,
požární nádrže.

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány:




opravy a výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch,
opravy mostků a propustků na místních komunikacích,
veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů
NN (součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 2021, realizace
do konce roku 2022).

Žádost na komunikaci může být podána, jen pokud není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací a pozemek je v majetku obce (pokud je pozemek jiného vlastníka je nutnost doložit
list pasportu místních komunikací nebo smlouvu o pronájmu minimálně do konce roku 2025).
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel. V rámci opatření
bude podpořena údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce.


údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce.

4. Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
Cílem této oblasti podpory je administrace projektových žádostí do evropských a národních
fondů v obcích do 1000 obyvatel, přednost budou mít obce do 600 obyvatel. V rámci opatření
bude podpořeno zpracování projektových žádostí pro získání dotace.
5. Soutěž „Moje obec – můj domov“
Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit činnost malých obcí v Ústeckém kraji při řešení vzhledu
obce (intravilánu) za období od 01/2020 do 10/2021. Nominace do soutěže proběhne
vyplněním elektronického formuláře.
3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.
Výstupy programu:
Oblasti podpory 1–4: - počet podpořených objektů občanské vybavenosti
- počet m² opravených komunikací
- počet projektů pro zlepšení životního prostředí
- počet podaných projektů

30
13 000
20
-10 p
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4. Finanční rámec programu
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro realizaci
podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného
fondu Ústeckého kraje (dále jen fondu). Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021. Finanční rámec je rozdělen mezi 5 oblastí
podpory (dále jen OP).
Indikativní
alokací

rozdělení Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

12 000 000,- Kč
12 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
500 000,- Kč

Toto rozdělení je pouze indikativní a může být upraveno podle počtu podaných žádostí v jednotlivých
oblastech podpory.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených s realizací
projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat s podporou
z jiných programů Ústeckého kraje. Majetek, na který byla přidělena podpora, nesmí být převeden
minimálně po dobu 3 roky od ukončení realizace projektu. Spoluúčast musí být uhrazena z vlastních
prostředků žadatele.
Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

20 000,- Kč,
250 000,- Kč
350 000,- Kč
100 000,- Kč
50 000,- Kč

Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5 - 20. místo

100 000,- Kč
80 000,- Kč
60 000,- Kč
40 000,- Kč
20 000,- Kč

6. Intenzita podpory

Oblast podpory
1-2
3
4
5

Intenzita podpory
u obcí do 500 obyvatel
501 - 1000 obyvatel
1 001 a více obyvatel
u obcí do 600 obyvatel
u obcí do 1000 obyvatel
do 2000 tisíc obyvatel

max.
70 %
60 %
40 %
70 %
50 %
100 %
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7. Časový rámec programu
vyhlášení programu
předkládání projektů
přihlášky do soutěže
výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů
hodnocení odborné poroty OP 5
projednání Radou Ústeckého kraje
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí podpory
zveřejnění výsledků
zveřejnění výsledků OP 5
dokončení projektů do:

hodnocení programu do:

Duben 2021
Květen - Červen 2021
Květen - Říjen 2021
Červenec 2021
Říjen - Listopad 2021
Srpen 2021
Září 2021
Září 2021
Prosinec 2021
OP 1 - 3 30. 06. 2022
OP 2 VO 30. 12. 2022
OP 4
30. 12. 2022
OP 5
30. 12. 2022
30. 6. 2023

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemcem dotace může být pouze obec (veřejnoprávní korporace) v Ústeckém kraji.
Omezení příjemců
dotace dle počtu
obyvatel

Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

obce do 2 000 obyvatel
obce do 2 000 obyvatel
obce do 600 obyvatel
obce do 1 000 obyvatel
obce do 2 000 obyvatel

Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí do každé OP s tím, že nesmí
kombinovat OP 1 a 2 (to znamená, že lze podat varianta OP 1, 3, 4, 5 nebo OP 2, 3, 4, 5).

Územní vymezení
Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.
9. Vymezení vhodných nákladů
Z prostředků programu lze uhradit pouze náklady nutné pro realizaci projektu. Náklady projektu
musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace a musí vzniknout a být hrazeny během realizace
projektu, a to nejdříve od 1. 1. 2021 do termínu ukončení projektu (bude doloženo protokolem o
předání a převzetí díla).
Realizací projektu může vzniknout pouze majetek obce.
Náklady projektu musí být skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví na účetních dokladech
příjemce podpory pod účelovým znakem stanoveným administrátorem programu (UZ 101), být
identifikovatelné a ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady. Všechny doklady budou
označeny větou: Podpořeno Ústeckým krajem + číslo smlouvy.
Z prostředků programu lze hradit a do celkových nákladů projektu lze zahrnout pouze náklady:
OP 1 - 4,
Investiční náklady
Neinvestiční náklady
– náklady stavební části
– náklady údržby a oprav stavební části
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– náklady technologické části
– nehmotný investiční majetek
– stroje a zařízení

– náklady materiální povahy a služby
– náklady technologické části
– náklady na drobný hmotný dlouhodobý
majetek

Definice typů nákladů:
 nákup nového vybavení a zařízení, které je nezbytné pro realizaci projektu např. počítačové
vybavení a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu,
jak je dohodnuto ve schváleném projektu,
 náklady na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku
60 000 Kč,
 nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný,
 náklady na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako
uznatelné nákladové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu:
o opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo
poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu
o uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím
jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde
k technickému zhodnocení,
 náklady vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících podmínek
s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a jejich rozsah
včetně přehledu uznatelných nákladů. Postup pro uzavírání dodavatelských smluv se bude
řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Z prostředků programu nelze hradit:
 osobní náklady,
 cestovné,
 náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní a správní poplatky, kursové ztráty,
 provozní náklady příjemce vč. nákladů na administraci, údržbu, půjčovné, nájem,
telefonní poplatky,
 dovozní přirážky,
 celní a správní poplatky,
 pokuty a penále,
 DPH, pokud má příjemce nárok na uplatnění vrácení této daně (DPH jasně stanovit již
v žádosti),
 práce svépomocí.
10.

Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu

Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti o podporu projektu je splnění základních
podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí. Při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané 14 dnů před
ukončením příjmu žádostí, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu,
mohou být, na základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7
kalendářních dnů od doručení výzvy.
Obec s touto komparativní výhodou nebude z těchto důvodů, v žádném případě, ze seznamu žadatelů
vyškrtnuta.
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Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele
Místo realizace projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií, která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
Oblast podpory 1 - 2: obce v předchozích 3 letech byly méně úspěšné při obdržení dotace v rámci
POV ÚK, při hodnocení nebude brán zřetel na úspěšnost v OP 3 a 4.
Oblast podpory 1 - 4: pokud bude mít obec v letech 2016-2020 každoroční příjmy z plateb z činnosti
skládek umístěných na katastru dané obce a z důlní činnosti vyšší než 30 % RUD. Bude její žádost
upozaděna v případě, že se vyskytne obsahově a kvalitativně žádost obce stejné kvality, která tuto
komparativní výhodu nemá. Každá obec doloží čestným prohlášením spolu se žádostí.
Oblast podpory 2: veřejné osvětlení pouze v případě rozvodu NN a spolupráce ČEZ naléhavost
realizace (doloží potvrzení od společnosti ČEZ)
Oblast podpory 3 - 4: podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
Oblast podpory 5: soutěž bude vyhodnocena podle množství a vzhled realizovaných aktivit, zapojení
obyvatel a spolků v obci, inovativního přístupu a přenositelnosti dobré praxe. Odborná porota bude
jmenována Radou Ústeckého kraje.

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními
smlouvy o poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů. Smlouvu za kraj
podepíše hejtman.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 22. 10. 2021
administrátorovi:
 ověřenou kopii stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo prohlášení
stavebního úřadu, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,
 kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní památkou
zapsanou v ÚSKP),
 usnesení Zastupitelstva obce o zajištěném spolufinancování
 fotodokumentaci původního stavu (2 - 3 fotky)
Pokud nebudou žadatelem předloženy doklady potřebné pro uzavření smlouvy do 22. 10. 2021
(u OP 1 - 4) nebude dotace poskytnuta.
Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací
projektu. Čerpání prostředků z fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a
prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní prostředky se
převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
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Dotace bude převedena na účet příjemce na základě závěrečné zprávy a prokázání úhrady celého
podílu příjemce účetním dokladem.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní hodnocení
projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového programu.
Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení projektu na odbor
regionálního rozvoje Ústeckého kraje na předepsaném formuláři.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z fondu použít v souladu se smlouvou a k účelu,
na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole orgánů
Ústeckého kraje.

11.

Odpovědnost za realizaci podpory-garant programu

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
12.

Pracovní skupina pro výběr projektů

Pracovní skupina pro výběr projektů na společném jednání hodnotí podané žádosti podle hodnotících
kritérií dle čl. 9 a doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k projednání.
Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje.
13.

Administrace programu

Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.
Kontakty: Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz
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bod 21.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 087/13Z/2022

Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo
5. - 20. místo

Název obce
Lukavec
Srbská Kamenice
Rybniště
Chotiměř
Janov
Hora Svatého Šebestiána
Výsluní
Hlinná
Jimlín
Dolní Poustevna
Světec
Brandov
Velemyšleves
Všestudy
Přestanov
Jiřetín pod Jedlovou
Velemín
Koštice
Řehlovice
Dolní Podluží

IČO
00526134
00831387
00524212
00556211
00556025
00261866
00262251
00526142
00556327
00261289
00266612
00265837
00556467
00673331
44227531
00261416
00264601
00265055
00266981
00261271

Adresa
Lukavec 24, 410 02 Lukavec
Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice
Rybniště 33, 407 51 Rybniště
Chotiměř 66, 410 02 Lovosice
Janov 235, 402 02 Děčín
Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Sv. Šebestiána
Výsluní 14, 431 83 Výsluní
Hlinná 53, 412 01 Hlinná
Jimlín 7, 440 01 Jimlín
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Zámek 1, 417 53 Světec
Rudé armády 251, 435 47 Brandov
Velemyšleves 100, 438 01 Velemyšleves
Všestudy 40, 431 11 Všestudy
Přestanov 18, 403 17 Chabařovice
Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Velemín 96, 411 31 Velemín
Koštice 26, 439 21 Koštice
Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice
Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží

Ocenění v Kč
100000
80000
60000
40000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

bod 21.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 088/13Z/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,
Litochovice n.L 77, 41133 Prackovice
n.L, IČ: 05632552
Manh Ha Tran,
Peškova 508, 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,
Slatina 136, 41002, IČ: 27281205
Thi Luyen Nguyen,
B. Němcové 66/9, 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.
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Název příjemce
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Podbořanech, Masarykovo
náměstí 14, 44115 Podbořany,
IČ: 00032085
Dihn Chuc Cao,
,
43801 Žatec, IČ: 26860139

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

JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku,
26901
Rakovník, IČ: 00031844
Van Giap Nguyen,

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

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

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

,
41701 Dubí, IČ:
27352161
JEDNOTA, spotřební družstvo v
Rakovníku, Tyršova 213, 26901
Rakovník, IČ: 00031844
Van Truong Nguyen,
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

, Mnetěš
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

