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

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 47. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 29.06.2022
od 09:00 hodin do 09:20 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/47R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 29. 6. 2022 ve videokonferenčním režimu. To
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 29. 6.
2022, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a
usnesení smazán.
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého
kraje.
Usnesení č. 002/47R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 47. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Ing. Lubomíru Mejstříkovou, CSc., MBA
2. Mgr. Jiřího Řeháka.
Usnesení č. 003/47R/2022
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
upravený program 47. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/47R/2022
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Stanovisko školské rady a podnět zřizovateli č.j. KUUK/098244/2022
2. Žádost o bezúplatný převod č.j. KUUK/097917/2022
B) ukládá
1. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit materiál na další schůzi
rady týkající se dopisu "Stanovisko školské rady a podnět zřizovateli č.j.
KUUK/098244/2022".
Termín: 20.7.2022
2. Mgr. Bc. Tomášovi Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, odpovědět na "Žádost o
bezúplatný převod č.j. KUUK/097917/2022".
Termín: 20.7.2022
Usnesení č. 005/47R/2022
4.1 Schválení výjimky na přímé zadání „Legislativní novinky ve výkazu FIN 2-12 M,
části X.a a X.b“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace k legislativní povinnost kraje, která nebyla známá předem a vstoupí v platnost
1.7.2022 a týká se účtování nákladů na Mimořádné události s dopadem do nastavení nebo
chování informačního systému Microsoft Dynamics NAVISION Dynamics NAVISION
užívaného na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
B) schvaluje
1) výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými
příspěvkovými organizace, pořadového čísla S-04/2022 s účinností předpisu 1.5.2022.
2) přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Legislativní novinky
ve výkazu FIN 2-12M, části X.a a X.b“ s dopadem do Microsoft Dynamics NAVISION s
účinností od 1.7. 2022 a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem firmou Solitea, a.s.,
Drobného 555/49, 602 00 Brno, IČ:01572377, a to za podmínek uvedených v nabídce, která
je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
C) ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit další
nezbytné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu, zejména připravit a předložit smlouvu
na plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu k podpisu.
Termín: 15. 7. 2022
Usnesení č. 006/47R/2022
4.2 Svěření kompetencí ke změně Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity - Ukrajina
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
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1. informace o zajišťování ubytovacích kapacit od 1. 7. 2022 (tj. po skončení nouzového
stavu) dle:
a) zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění schváleném Parlamentem
České republiky dne 24. 7. 2022 (dále jen „zákon č. 65/2022“),
b) připravovaného nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového
ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení
dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou,
c) připravovaného usnesení vlády o dalších podmínkách a o rozsahu ubytování pro osoby s
udělenou dočasnou ochranou a pro žadatele o udělení dočasné ochrany (dále společně jen
„Právní předpisy“).
2. ukončení svěření rozhodování Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a
organizačních věcí, dle bodu 2 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 11/40R/2022 ze dne 23. 3.
2022 v souvislosti s předpokládaným zrušením usnesení vlády č. 207 ve znění pozdějších
změn k 30. 6. 2022.
B) svěřuje
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti zákon č. 65/2022 Sb.,
rozhodování o změně či ukončováním smluv o zajištění ubytovací kapacity schválené jako
vzor usnesením Rady Ústeckého kraje č. 4/41R/2022 ze dne 2. 4. 2022, a to s účinností od
1.7.2022
Usnesení č. 007/47R/2022
4.3 Poskytování nouzového ubytování v rámci příspěvkových organizací ÚK od 1.7.2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. předložené informace o zajišťování ubytovacích kapacit od 1. 7. 2022 (tj. po skončení
nouzového stavu) dle:
a) zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění schváleném Parlamentem
České republiky dne 24. 7. 2022,
b) připravovaného nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového
ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení
dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou,
c) připravovaného usnesení vlády o dalších podmínkách a o rozsahu ubytování pro osoby s
udělenou dočasnou ochranou a pro žadatele o udělení dočasné ochrany (dále jen „Právní
předpisy“) ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaných Ústeckým krajem.
2.informaci o průběhu čerpání příspěvků na zajištění nouzového ubytování a poskytování
stravy příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o tom, že usnesení Rady Ústeckého kraje č. 012/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022 (Zajištění
nouzového ubytování v rámci příspěvkových organizací ÚK) přijaté za účelem naplnění
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usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207 o vyčleněnými volných ubytovacích kapacit v
krajích v návaznosti na řešení vyhlášeného nouzového stavu, se použije obdobně i nadále od
1. 7. 2022 za účelem kontinuálního zajištění kapacit pro ubytování, a to za podmínek dle
Právních předpisů v platném znění po 1. 7. 2022.
C) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 012/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022 tak, že:
1. příloha č. 1 uvedeného usnesení se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení
2. příloha č. 2 uvedeného usnesení se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto usnesení.
D) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o úpravě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2022, pro
příspěvkové organizace dle bodu A) tohoto usnesení na náklady související s umožněním
bezúplatného ubytování osob v nouzovém ubytování a nad rámec povinností kraje navíc
zajištění stravy, ve výši předpokládaných nákladů dle přílohy č. 3 (sloupec c) tohoto usnesení
a za předpokladu dodržení podmínek schválených dle bodu B) a přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 008/47R/2022
14.1 Architektonická soutěž TCÚK – soutěžní a zadávací podmínky
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o zahájení otevřené dvoufázové architektonické soutěže o návrh v souladu s § 145 ZZVZ s
názvem „Transformační centrum Ústeckého kraje".
B) schvaluje
znění soutěžních podmínek otevřené architektonické soutěže s názvem "Transformační
centrum Ústeckého kraje" dle přílohy č. 1 a č. 2 materiálu.
C) ukládá
1. Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru PIT, podepsat zadávací dokumentaci - soutěžní
podmínky otevřené architektonické soutěže "Transformační centrum Ústeckého kraje"
uvedené v příloze č. 1 a 2 materiálu. Termín: 15. 7. 2022.
2. Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru PIT, ve spolupráci s administrátorem architektonické
soutěže MOBA studio s.r.o. (IČO: 61459712), zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením a vyhlášením dvoufázové architektonické soutěže s názvem „Transformační
centrum Ústeckého kraje”. Termín: 30. 7. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
– soutěže o návrh a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Ivu Tomešovou, vedoucí odboru PIT, jako gestora a pracovníky administrátora
architektonické soutěže MOBA studio s.r.o. (IČO: 61459712), za zadavatele činit v rámci této
otevřené architektonické soutěže veškeré elektronické úkony související se zveřejňováním
dokumentace na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
Seznam příloh:
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bod 4.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 007/47R/2022 Seznam příspěvkových organizací
ÚK určených k poskytování volných
ubytovacích kapacit k nouzového
ubytování

bod 4.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 007/47R/2022 Podmínky pro poskytování volných
ubytovacích kapacit umožňujících
bezúplatné ubytování osob v
nouzovém ubytování příspěvkovými
organizacemi ÚK

bod 4.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 007/47R/2022 Účelový neinvestiční příspěvek pro
rok 2022 pro příspěvkové organizace
Ústeckého kraje na náklady
související se zajištěním nouzového
ubytování
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bod 4.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 007/47R/2022

Příloha č. 1 RUK

Příspěvkové organizace Ústeckého kraje určené k poskytování volných
ubytovacích kapacit k nouzovému ubytování osob s udělenou dočasnou
ochranou a žadatele o udělení dočasné ochrany, přicházející po dni 24. února
2022 z území Ukrajiny – platné od 1. 7. 2022
Výše paušální náhrady nákladů na ubytování za ubytovanou osobu za 1 noc bude od 1. 7. 2022
odpovídat aktuálním právním předpisům.
1) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková
organizace, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 69411263
Ubytovací kapacita: 24
2) Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace, sídlo: Kpt. Jaroše 862, 440
01 Podbořany, IČO: 18380824
Ubytovací kapacita: 54
3) Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková
organizace, sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO:18383874
Ubytovací kapacita: 35
4) Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace,
sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČO: 46773509
Ubytovací kapacita: 0 – od. 1. 7. 2022
5) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace, sídlo: Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00673358
Ubytovací kapacita: 68
6) Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, sídlo: Osvoboditelů
1/2, 410 02 Lovosice, IČO: 00082571
Ubytovací kapacita: 10
7) Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, sídlo: Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem, Krásné Březno,
IČO: 18385061
Ubytovací kapacita: 78
8) Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01
Teplice, Trnovany, IČO: 00497088
Ubytovací kapacita: 36
9) Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace,
sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
Ubytovací kapacita: 59
10) Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, sídlo: Dělnická 21, 434 01 Most, Velebudice,
IČO: 00125423
Ubytovací kapacita: 0 – od 1. 7. 2022
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11) SPZ Triangle, příspěvková organizace, sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
71295011
Ubytovací kapacita: 110
12) Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, sídlo: Husitská 1683/2, 434 01 Most, IČO:
00830577
Ubytovací kapacita: 8 osob – dospělí, 25 osob – děti do výšky 125 cm
13) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, sídlo: Zámecké náměstí 517/14, 4015 01
Teplice, IČO 00083241
Ubytovací kapacita: 6 – dospělí 2 osoby, děti 4
14) Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace, sídlo Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad
Labem – centrum, 400 01, IČO: 00083186
Ubytovací kapacita: 2 dospělé osoby, 1 dítě
15) Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, sídlo: Jimlín 220, 440 01 Jimlín, IČO: 70892156
Ubytovací kapacita: 7

bod 4.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 007/47R/2022

Příloha č. 2 RUK

Podmínky pro poskytování volných ubytovacích kapacit umožňujících bezúplatné
ubytování osob v nouzovém ubytování příspěvkovými organizacemi Ústeckého
kraje schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. …………. ze dne 29. 6. 2022
(dále jen „Podmínky“)
Předmětem těchto Podmínek je stanovení podmínek a povinností příspěvkových organizací Ústeckého
kraje (dále jen „Příspěvková organizace“) při bezplatném poskytování nouzového ubytování v rozsahu
zapsané kapacity dle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „zákon č. 65/2022“) a
souvisejícím nařízením vlády ve znění účinném od 1. 7. 2022 , zajištění stravy pro ubytované osoby nad
rámec zákona č. 65/2022 a úprava poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze strany zřizovatele
na pokrytí nákladů na nouzového ubytování a poskytnutí stravy od 1. 7. 2022 po dobu zajišťování
dostupnosti kapacit ubytování hejtmanem kraje dle zákona č. 65/2022.
Příspěvková organizace je povinna:
1. V rámci nouzového ubytování zajistit ubytovaným možnost stravování nebo přípravy stravy.
Nad rámec zákona č. 65/2022 je dle požadavku kraje (zřizovatele) ubytovaným zajišťovaná
celodenní strava (snídaně, oběd, večeře), a to maximálně po dobu 5 dnů od registrace
ubytovaného v Krajském asistenčnímu centru pro uprchlíky (dále jen „KACPU“) a to za
předpokladu, že má Příspěvková organizace pro takové zajištění stravy podmínky.
2. Poskytovat plnou součinnost KACPU, krajskému úřadu či jinému subjektu působícímu v rámci
struktury zajišťování kapacit pro ubytování.
3. Průběžně vkládat údaje o vzniku (nástup k ubytování) a zániku (ukončení pobytu) ubytování
osob do příslušné evidence – v souladu se zákonem č. 65/2022, a to nejpozději do 8:00 hod.
nejbližšího kalendářního dne, neboť vedení řádné evidence nástupů a ukončení ubytování
osob je podmínkou pro poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku.
4. Hlásit volné ubytovací kapacity do příslušné evidence – v souladu se zákonem č. 65/2022, a to
denně do 8:00 hod.
5. V případě výpadku evidence – v souladu se zákonem č. 65/2022, který znemožní plnění výše
uvedených povinností příspěvkové organizace, vyplnit a odeslat informaci o volných
ubytovacích kapacitách z jeho kontaktního emailu na e-mailovou adresu kraje
ubytovani_ukrajina@kr-ustecky.cz tak, aby kraj mohl zajistit splnění povinnosti ve
stanovených termínech.
6. Vést evidenci ubytovaných osob (tzv. ubytovací knihu), v rozsahu analogickém k ust. § 3g)
zákona č. 565/1990 Sb.
7. Umožnit v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním řádem, výkon
kontroly všech dokladů vztahujících se ke stanovené úhradě nákladů za poskytnutí nouzového
ubytování a poskytnout součinnost osobám oprávněným k provedení kontroly
8. Předložit zřizovateli, prostřednictvím svodného odboru, měsíční přehled o ubytovaných
osobách a nákladech s toho plynoucích dle přílohy č. 1, 2 a 3 těchto Podmínek, a to nejpozději
do 5. každého kalendářního měsíce za bezprostředně předcházející měsíc.
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9. Předložit zřizovateli, prostřednictvím svodného odboru, vyúčtování nákladů za poskytování
nouzového ubytování a s tím spojeného stravování a to nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy
zřizovatele.
10. Dodržovat zákon č. 65/2022, související nařízení vlády a příslušná metodická doporučení, která
budou zasílána v platném znění svodným odborem.
Další podmínky:
1. Paušální náhrada nákladů na ubytování za poskytnutí bezplatného ubytování ve výši dle
platného nařízení vlády v rozmezí od 200 do 350 Kč za ubytovanou osobu a noc je Příspěvkové
organizaci poskytován v rámci účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele. Příspěvek je
včetně DPH.
2. Úhrada za zajištění stravy až do výše 250,00 Kč pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc je
poskytovaná zřizovatelem v rámci účelového neinvestičního příspěvku. Příspěvek je včetně
DPH.
3. Příspěvek bude schválen ve výši předpokládané potřeby do 31. 12. 2022. Proplácen bude
příspěvkové organizaci měsíčně na základě odsouhlasení předloženého vyúčtování. Příspěvek
je třeba v účetnictví sledovat odděleně, zřizovatel bude označovat účelovým znakem takto:


ÚZ 98045 – ubytování



ÚZ 555 - stravování

Po vyčerpání a vyúčtování schválené výše příspěvku rozhodne zřizovatel o dalším postupu
financování.
4. Výmaz ubytování z příslušné evidence dle zákona č. 65/2022 před uplynutím doby, na kterou
bylo ubytování do evidence zařazeno, popřípadě snížení kapacity, provede krajský úřad na
základě písemného požadavku Příspěvkové organizace s účinností k patnáctému dni po
doručení tohoto požadavku.

Přílohy:
1. Formulář vzniku a zániku ubytování
2. Výkaz k úhradě paušální náhrady nákladů za ubytování
3. Výkaz k úhradě příspěvku na stravování

Příloha č. 1

HLÁŠENÍ ZMĚN (VZNIK/ZÁNIK) V UBYTOVÁNÍ
Název příspěvkové organizace :
Adresa:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Ubytovací kapacity poskytnuté v souladu s usensením RUK č. ze dne:
Typ ubytování: Nouzové ubytování

Identifikace ubytované osoby
Jméno a příjmení:
Číslo a typ dokladu:
Telefon:
e-mail:

Vznik ubytování:

Podpis:

Zánik ubytování:

Podpis:

Zpracoval:

Podpis:

Příloha č. 2

VÝKAZ K ÚHRADĚ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ NA UBYTOVÁNÍ
Název příspěvkové organizece :
Adresa:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Ubytovací kapacity poskytnuté v souladu s usnesením RUK č. ze dne:

Období:

Poř. č.

Jméno a příjmení
ubytované osoby

__. 7. 2022 - 31. 7. 2022

Číslo a typ dokladu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Typ ubytování
(DNP / NU)

Počet
dní/nocí

Výše
příspěvku
zřizovatele XX
Kč

Výše úhrady

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

CELKEM
Zpracoval:
Podpis :
Příloha : Jiné doklady prokazující výše uvedené skutečnosti

-

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

Příloha č. 3

VÝKAZ K ÚHRADĚ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ
Název příspěvkové organizace:
Adresa:
IČ :
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Stravování poskytnuté v souladu s usnesením RUK č. ze dne:

Období:
Cena stravy
dospělá osoba
dítě do 12ti let
Poř. č.
1
2
3
4
5
6

stravování zajištěno vlastní ŠJ ANO/NE*

__. 7. 2022 - 31. 7. 2022
snídaně

oběd

večeře

ubytované osoby

druh jídla

Počet

dospělá osoba
dospělá osoba
dospělá osoba
dítě do 12ti let
dítě do 12ti let
dítě do 12ti let

Výše úhrady

snídaně
oběd
večeře
snídaně
oběd
večeře

CELKEM
Zpracoval:
Podpis :
*Příloha : Doklady prokazující výše uvedenou skutečnost

Výše
příspěvku

-

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
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