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 15. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného
dne 27.06.2022 od 10:03 hodin do 13:50 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/15Z/2022
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období v tomto složení:
1. Mgr. Zdenka Vachková (ODS) – předsedkyně komise
2. Mgr. Jan Kranda (Piráti) – člen
3. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí – člen

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/15Z/2022
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období:
1. Ing. Bc. Dominika Hanka (SPD)
2. Zdeňka Plecitého (ANO)
1

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/15Z/2022
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 15. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/15Z/2022
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020:
1. Usnesení ZÚK č. 087/29Z/2020 z 20.04.2020 B)2. Ústecký krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z VI. volebního období
2020 – 2024:
2. Usnesení ZÚK č. 024/6Z/2021 z 26.04.2021 Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky
Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2020
3. Usnesení ZÚK č. 011/12Z/2022 z 24.01.2022 Financování sociálních služeb v rámci
rozpočtového provizoria ČR 2022
4. Usnesení ZÚK č. 013/14Z/2022 z 25.04.2022 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí
nad Labem
5. Usnesení ZÚK č. 017/14Z/2022 z 25.04.2022 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Holedeč – změna smluvního ujednání
6. Usnesení ZÚK č. 018/14Z/2022 z 25.04.2022 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – město Louny – změna smluvního ujednání
7. Usnesení ZÚK č. 019/14Z/2022 z 25.04.2022 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – město Trmice – změna smluvního ujednání
8. Usnesení ZÚK č. 020/14Z/2022 z 25.04.2022 D)1.,2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Libotenice – změna smluvního ujednání
9. Usnesení ZÚK č. 022/14Z/2022 z 25.04.2022 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém
kraji na období 2017 až 2025 – výzva pro rok 2022
10. Usnesení ZÚK č. 023/14Z/2022 z 25.04.2022 Program na podporu vodního hospodářství
v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 – výzva pro rok 2022
2

11. Usnesení ZÚK č. 025/14Z/2022 z 25.04.2022 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Třebenice
12. Usnesení ZÚK č. 026/14Z/2022 z 25.04.2022 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – město Šluknov – uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace
13. Usnesení ZÚK č. 028/14Z/2022 z 25.04.2022 Návrh na vyřazení služby ze Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje
14. Usnesení ZÚK č. 030/14Z/2022 z 25.04.2022 B) Plnění Ústeckého krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025
15. Usnesení ZÚK č. 032/14Z/2022 z 25.04.2022 Dopočet dotace poskytovatele sociálních
služeb Spirála Ústecký kraj, z.s. v rámci POSOSUK 3
16. Usnesení ZÚK č. 035/14Z/2022 z 25.04.2022 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – dodatek ke smlouvě
17. Usnesení ZÚK č. 041/14Z/2022 z 25.04.2022 Ústav archeologické památkové péče SZ
Čech v Mostě, v.v.i. - Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za rok 2021 a
Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2022

B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení ZÚK č. 021/14Z/2022 z 25.04.2022 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Vchynice – změna smluvního ujednání na 31.7.2022
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/15Z/2022
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 24. 3. 2022 do 18. 5. 2022.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/15Z/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.
3

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/15Z/2022
6.1 Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
všechny předložené návrhy Rady Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje
za rok 2021.
B) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021 v jednotlivých
oblastech takto:
a) regionální rozvoj: Ing. Helena Veverková,
b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: Mgr. Martina Vojtíšková,
c) věda a výzkum: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.,
d) kultura: PhDr. Zdeněk Šesták,
e) sport: Jaroslav Hrubý.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/15Z/2022
6.2 Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno u) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění
pozdějších předpisů o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/15Z/2022
6.3 Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2021 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje o stavu požární ochrany za rok 2021 v Ústeckém kraji dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
4

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/15Z/2022
6.4 Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na
území Ústeckého kraje za rok 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje o bezpečnostní
situaci na území Ústeckého kraje za rok 2021 ve srovnání s rokem 2020 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/15Z/2022
6.5 Finanční dar Jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska za nasazení v rámci KACPU
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o výdajích, které měly obce zřizující jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a
jednotlivá okresní sdružení hasičů Čech Moravy Slezska na zajištění činnosti Krajského
asistenčního centra na pomoc Ukrajině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí finančního daru z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje a
uzavření darovací smlouvy s:
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem
Sídlo: Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 63152801
Částka: 113.550,- Kč
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/15Z/2022
6.6 Bezplatné převedení 9 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci ZOLL EMV 731+
včetně příslušenství do vlastnictví Ústeckého kraje od Ministerstva zdravotnictví České
republiky
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
5

A) schvaluje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnout o přenechání 9 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci ZOLL EMV
731+ včetně příslušenství do Nemocnice Žatec, o. p. s (4 ks), Nemocnice Kadaň, s. r. o. (2 ks)
a do Krajské zdravotní, a. s. (3 ks) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavření darovacích
smluv dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
B) ukládá
1. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu Odboru informatiky a organizačních věcí, zajistit uzavření
smlouvy a převzetí věcného daru.
Termín: 30. 6. 2022
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít darovací smlouvy s Nemocnicí
Žatec, o. p. s (4 ks), Nemocnicí Kadaň, s. r. o. (2 ks) a s Krajskou zdravotní, a. s. (3 ks).
Termín: 30. 6. 2022
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/15Z/2022
6.7 Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a členy výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č.
2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/15Z/2022
6.8 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2654/SOPD/KH –
město Terezín – změna termínu realizace projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
17/SML2654/SOPD/OKH uzavřené mezi Ústeckým krajem a městem Terezín, ve znění dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

40

proti:

1
6

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/15Z/2022
6.9 Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje – oblast INF
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.7 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů na celkových
uznatelných nákladech u žadatele uvedeného v bodě B) tohoto usnesení
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) 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 1 tohoto materiálu s žadatelem:
Ústecká komunitní nadace
sídlo: Karla IV 400/11, 400 03 Ústí nad Labem
IČO:44552254
částka 1.800.000,- Kč
projekt: Pomoc Ukrajině III. - tlumočníci KACPU
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %
podíl osobních nákladů na celkových uznatelných nákladech projektu: 68,11 %
Hlasování:

pro:

39

proti:

3

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/15Z/2022
7.1 Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dopis Ing. Vlasty Holíkové, stávající přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat o zániku funkce Ing. Vlastu
Holíkovou a předsedkyni Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 7. 2022
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/15Z/2022
7.2 Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4.
7

2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje tiskovou opravu
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 takto:
v části 2. c)
- u č.j. 244/2003 text
Oblastní muzeum v Mostě
nahradit textem
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
v části 2. d)
- u č.j. 99/2001 text
Gymnázium, Chomutov, Moskevská 3000, příspěvková organizace
nahradit textem
Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace
- u č.j. 140/2001 text
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního
ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
nahradit textem
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf,
příspěvková organizace
- u č.j. 163/2001 text
Smetanova 12
nahradit textem
Dittrichova 12
a text
Smetanova 225/12
nahradit textem
Dittrichova 225/12
- u č.j. 224/2002 text
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
nahradit textem
Domov Brtníky.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/15Z/2022
7.3 Informace o probíhajícím insolvenčním řízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením JUDr. Tomáše Chobola, LL.M. na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

8

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/15Z/2022
7.3 Informace o probíhajícím insolvenčním řízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, z důvodů účelnosti, hospodárnosti, snížení rizika a finančních dopadů na rozpočet
Ústeckého kraje, uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu, o nepodání
incidenční žaloby Ústeckým krajem v rámci insolvenčního řízení vedeného před Městským
soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 20833/2021 ohledně dlužníka Witbystar a.s., IČ:
28360010 proti insolvenčnímu správci ohledně pohledávek Ústeckého kraje, uvedených v
přihlášce pohledávek pod č. 1 – č. 3 vč. příslušenství, neboť v probíhajícím insolvenčním
řízení bylo zjištěno, že dlužník dle soupisu majetkové podstaty uveřejněné v insolvenčním
rejstříku, nemá kromě finančních prostředků vzniklých z plnění exekutora a přeplatků, které
finanční úřad však dosud nevydal, žádný další konkrétní majetek či pohledávky, které by
mohly být zpeněženy a s vědomím této skutečnosti by další vynakládání prostředků
nepředstavovalo účelné vynaložení zdrojů Ústeckého kraje ve smyslu § 17 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:

pro:

38

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/15Z/2022
8.1 SPZ Triangle – pronájem a následný prodej pozemků na ploše „B“ potenciálnímu
investorovi
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, a to:
- pozemek: p.p.č. 337/6 o výměře 5.999 m2, oddělena z p.p.č. 337/6 dle geometrického plánu
č. 233-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 337/12 o výměře 6.625 m2, oddělena z p.p.č. 337/12 dle geometrického
plánu č. 233-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsané na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec, a dále:
- pozemek: st.p.č. 78 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr,
- pozemek: st.p.č. 80 o výměře 391 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr,
- pozemek: st.p.č. 81 o výměře 388 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr,
- pozemek: st.p.č. 85 o výměře 550 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
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využití: společný dvůr,
- pozemek: p.p.č. 1187 o výměře 411 m2, oddělena ze st.p.č. 86 dle geometrického plánu č.
274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využít: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1189 o výměře 353 m2, oddělena ze st.p.č. 88 dle geometrického plánu č.
274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 801/208 o výměře 44.118 m2, oddělena z p.p.č. 801/25 dle geometrického
plánu č. 274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 801/140 o výměře 60 m2, oddělena z p.p.č. 801/140 dle geometrického
plánu č. 274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1178/5 o výměře 284 m2, oddělena z p.p.č. 1178/1 dle geometrického plánu
č. 274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1178/6 o výměře 442 m2, oddělená z p.p.č. 1178/1 dle geometrického plánu
č. 274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, a dále:
- pozemek: p.p.č. 337/143 o výměře 199 m2, oddělena z p.p.č. 337/12 dle geometrického
plánu č. 233-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsaný na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec, a dále:
- pozemek p.p.č. 1190 o výměře 137 m2, oddělena ze st.p.č. 88 dle geometrického plánu č.
274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 801/25 o výměře 52.342 m2, oddělena z p.p.č. 801/25 dle geometrického
plánu č. 274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 801/26 o výměře 7.123 m2, oddělena z p.p.č. 801/26 dle geometrického
plánu č. 274-34/2022, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec,
do vlastnictví společnosti FOR H2ENERGY s.r.o., IČO: 09626859, se sídlem Průběžná 3366,
434 01 Most, za podmínek uvedených ve Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření
budoucí nájemní smlouvy – I. etapa a ve Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření
budoucí nájemní smlouvy – II. etapa dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/15Z/2022
9.1 Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – 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 č. 2
tohoto materiálu;
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3483/SOPD/ZPZ dle přílohy č. 9 tohoto usnesení;
C) ukládá
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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 podané žádosti;
Termín: 29. 7. 2022
2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 29. 7. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9
Usnesení č. 022/15Z/2022
9.2 Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního
ujednání – obec Klapý
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Klapý o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 3
tohoto materiálu;
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML1165/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Klapý, IČ: 00263796, dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. sdělit obci Klapý rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 29. 7. 2022
2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 29. 7. 2022

Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9
Usnesení č. 023/15Z/2022
9.3 Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního
ujednání – obec Žalany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Žalany ze dne 29. 4. 2022 (č. j. KUUK/066338/2022) o změnu
termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;
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B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
16/SML4450/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Žalany, IČ: 00266655, dle přílohy č. 10 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. 7. 2022
2.V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 7. 2022

Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9
Usnesení č. 024/15Z/2022
9.4 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Lenešice – změna smluvního
ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Lenešice o prodloužení termínu ukončení projektu „Kontejnery,
štěpkovač a paketovací lis pro obec Lenešice“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
22/SML0125/01/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Lenešice, Knížete Václava 521/1, 439 23
Lenešice, IČ00265098, 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 Lenešice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu
B) tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2022
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 7. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9

12

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/15Z/2022
9.5 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Hříškov – změna smluvního
ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Hříškov o prodloužení termínu ukončení projektu „Tříděný odpad v
obci Hříškov II.“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č.
22/SML0124/01/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Hříškov, Hříškov 50, 439 04 Hříškov,
IČ00556301, 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 Hříškov rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2022
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 7. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9
Usnesení č. 026/15Z/2022
9.6 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Vchynice – změna
rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Vchynice, IČ 00554847, o změnu projektu „Pořízení kontejnerů na
plasty a nábytek“ z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/14Z/2022 dne 25. 4. 2022.
C) rozhoduje
o změně přílohy č. 3 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/11Z/2021 ze dne 13. 12.
2021 v řádku 50 – příjemce obec Vchynice, IČ 00554847, tak, že výše dotace činí 186 330 Kč
a závazný ukazatel – maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných
nákladech projektu činí 68,54 %, čímž bude vyhověno žádosti dle bodu A) tohoto usnesení.
D) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí:
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1. sdělit obci Vchynice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu
C) tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2022
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu C)
tohoto usnesení zajistit administraci smlouvy.
Termín: 31. 7. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9
Usnesení č. 027/15Z/2022
9.7 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Dolní Zálezly – změna
smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Dolní Zálezly o prodloužení termínu ukončení projektu
„Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly“ dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
22/SML0127/01/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní
Zálezly, IČ 00266710, 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 Dolní Zálezly rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle
bodu B) tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2022
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 7. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9
Usnesení č. 028/15Z/2022
9.8 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 58 – obec
Hříškov, místní část Bedřichovice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 58, zpracovanou ve
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smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizace spočívá ve změně koncepce zneškodňování odpadních vod z místní části obce
Hříškov Bedřichovice. Navrženou změnou je vybudování splaškové kanalizace a její
propojení na kanalizační systém obce Hříškov zakončený čistírnou odpadních vod dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení. Původně bylo navrženo zachování individuálního způsobu
zneškodňováním odpadních vod u jednotlivých objektů.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí, zajistit úkony ve věci předání informace o výsledku
projednání žádosti o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje obci
Hříškov
Termín: 31. 8. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9
Usnesení č. 029/15Z/2022
9.9 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 –
poskytnutí dotací z oblasti podpory obnova krajiny a biodiverzity
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu;
B) rozhoduje
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 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 H Programu schváleného usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 090/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021;
2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelů uvedených v
příloze č. 2 tohoto usnesení z důvodu nesplnění podmínek programu.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí, v návaznosti na bod A) a B) tohoto usnesení zajistit
administraci smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s žadateli dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení a dále zajistit ukončení administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných
žadatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.9
Usnesení č. 030/15Z/2022
10.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
sociální oblasti
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o provedení změn v zápisu v katastru nemovitostí:
1. Domov Brtníky, příspěvková organizace - u majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové
organizaci v k. ú. Brtníky došlo k rozdělení pozemku a změně výměr dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - u
majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci v k. ú. Bukov došlo ke sloučení
parcel a změně výměr dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
B) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovacích listin:
č. j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Brtníky, příspěvková organizace
sídlo: Brtníky č. p. 119, Staré Křečany, PSČ 407 60
IČO: 47274484
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 031/15Z/2022
10.2 Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území
Ústeckého kraje 2022“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o hodnocení žádostí v programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních
menšin na území Ústeckého kraje 2022“, které je přílohou č. 1 a 3 předloženého materiálu a č.
2 tohoto usnesení
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v
příloze č. 2 tohoto usnesení
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření
smluv s podpořenými organizacemi
Termín: 20. 7. 2022
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
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zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/15Z/2022
10.3 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“ –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy s příjemci
dotací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 7. 2022

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 033/15Z/2022
10.4 Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“ –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy s příjemci
dotací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 7. 2022
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 034/15Z/2022
10.5 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ – konečné
vyhodnocení - změna usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 2 tohoto usnesení a č. 1 a 3 předloženého materiálu,
B) mění
Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 029/14Z/2022 usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 29/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 tak, že přílohu č. 2 usnesení č.
029/14Z/2022 nahradí přílohou č. 2 tohoto usnesení,
C) schvaluje
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vzor Dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu,
D) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření
Dodatku ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb Svaz tělesně postižených v ČR z. s.
okresní organizace Louny, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Termín: 30. 7. 2022
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 035/15Z/2022
10.6 Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu,
B) rozhoduje
o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Svaz tělesně postižených v ČR z. s.
okresní organizace Louny, na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 2906418) ve
výši 121 600,- Kč a na sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (ID 8356589) ve výši 118 878,- Kč v rámci dotačního programu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, v rámci kompetence dané § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření dodatku ke smlouvě s poskytovatelem Svaz tělesně postižených v ČR z. s.
okresní organizace Louny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 30. 7. 2022
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 036/15Z/2022
10.7 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2023 – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem se budou vztahovat na dotační program „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky 2023“, uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení s ohledem
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na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2023“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023“ v termínu
do 8. 7. 2022.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 037/15Z/2022
10.8 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační
program“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem se budou vztahovat na dotační program Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2023 - malý dotační program s ohledem na zvláštní povahu programu pouze
přiměřeně,
2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 - malý
dotační program“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění
dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 - malý dotační
program“ v termínu do 11. 7. 2022.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 038/15Z/2022
10.9 Aktualizace Základní a Rozvojové sítě od 1. 7. 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 35 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o vyřazení služby odborné sociální poradenství (ID 2906418) a sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8356589) poskytovatele Svaz
tělesně postižených v České republice z.s., okresní organizace Louny ze Základní sítě
Ústeckého kraje k 1. 10. 2022,
B) schvaluje
Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2022 dle
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přílohy č. 1 tohoto usnesení,
C) rozhoduje
1) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 510 900,- Kč poskytovateli sociálních služeb
PAMPELIŠKA, o. p. s., na sociální službu pečovatelská služba (ID 1908686) a o vrácení části
poskytnuté dotace ve výši 1 769 350,- Kč poskytovateli sociálních služeb PAMPELIŠKA, o.
p. s., na sociální službu pečovatelská služba (ID 7806201) v rámci dotačního programu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, z důvodu ukončení poskytování sociálních
služeb, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
2) dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Pečovatelská služba
PAMPELIŠKA, z. ú., na sociální službu pečovatelská služba (ID 2344278) ve výši 2 280
250,- Kč v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, v
rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
D) ukládá
1) PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zveřejnit aktualizaci
Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2022 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2022
2) PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky
k uzavření dodatku ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb PAMPELIŠKA, o. p. s.
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na
podporu sociálních služeb s poskytovatelem sociálních služeb Pečovatelská služba
PAMPELIŠKA, z. ú., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Termín: 31. 8. 2022
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 039/15Z/2022
10.10 Projektový záměr POSOSUK 5
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace o vyhlášení Průběžné výzvy pro kraje – zajištění dostupnosti sociálních služeb –
jednotkové náklady a projektovém záměru „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“
obsažené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
podání žádosti o dotaci v rámci Průběžné výzvy pro kraje – zajištění dostupnosti sociálních
služeb – jednotkové náklady, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat žádost o finanční podporu v
rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, v souladu s projektovým záměrem dle
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přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 30. 9. 2022

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 040/15Z/2022
10.11 Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. Záměr Ústeckého kraje na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.
2. Vytvoření dotačního programu na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji od roku
2023.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 041/15Z/2022
10.12 Žádost o návratnou finanční výpomoc – Helias o.p.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovateli sociálních služeb Helias
Ústí nad Labem, o.p.s., IČ 27324001 se sídlem Jateční 870/41, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
ve výši ve výši 860 000 Kč na sociální službu osobní asistence (ID 3591222) a ve výši 1 388
431 Kč na sociální službu denní stacionáře (ID 7646043) dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu s termínem vrácení do 31. 12. 2022, a o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření smlouvy s poskytovatelem Helias Ústí nad Labem, o.p.s., dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
Termín: do 30. 7. 2022

Hlasování:

pro:

44

proti:

0
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zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 042/15Z/2022
10.13 Dotační program v rámci reformy psychiatrické péče pro rok 2022 – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem se budou vztahovat na Dotační program pro financování sociální části
center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí,
lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 s ohledem
na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
2. o vyhlášení Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění
Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022.
Termín: 7. 7. 2022

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.13
Usnesení č. 043/15Z/2022
11.1 Schválení dotačního programu – Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji
2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program - „PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V ÚSTECKÉM KRAJI 2022“
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 044/15Z/2022
11.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – cestovní ruch
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje (bod 4.6) maximální výše poskytnutého příspěvku a (bod 4.7) procentuální podíl
osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů,

B) rozhoduje
dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
1. o poskytnutí dotace těmto subjektům:
• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 1 307 607 Kč
podíl dotace ve výši 57,47%
• žadatel: Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj, z.s.
IČ: 71165142
Sídlo: Ústí nad Labem, Brněnská 1310/8, PSČ : 400 01
výše neinvestiční dotace: 907 500 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: 345 000 Kč
podíl dotace ve výši 82,74%
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/15Z/2022
11.3 Memorandum o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města v
České republice“ – dodatek č. 2
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. 2 Memoranda o spolupráci mezi kraji - Skalní
města České republiky dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

46

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/15Z/2022
11.4 Destinační agentura Krušnohoří, z.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o naplňování Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu uzavřené mezi
Ústeckým a Karlovarským krajem a přípravě vzniku společné Destinační agentury
Krušnohoří, z.s.
B) schvaluje
členství Ústeckého kraje ve spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s. a uzavření dohody o
založení spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s., dle přílohy č. 2, včetně stanov spolku
dle přílohy č.3, čímž se Ústecký kraj stane zakládajícím členem spolku
Hlasování:

pro:

37

proti:

5

zdržel se:

7

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/15Z/2022
12.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti
odboru kultury a památkové péče
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:
a) č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název:
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, IČO: 00360210, sídlo: Čsl. mládeže
1/31, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, IČO:
00360643, sídlo: Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
c) č.j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, IČO: 00083241, sídlo:
Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
d) č.j. 203/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, IČO: 00360724, sídlo:
Pivovarská 34, 440 01 Louny,
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
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e) č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název:
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, IČO: 00360716, sídlo: Pivovarská 28,
440 01 Louny
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
f) č.j. 242/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO: 00360635, sídlo:
Dlouhá 173/5, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
g) č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název:
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, IČO: 00080730, sídlo: Čsl.
armády 1360/35, 434 01 Most,
dodatkem č. 36ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
h) č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název:
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČO: 00360571, sídlo: Palackého
86, 430 01 Chomutov
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/15Z/2022
12.2 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace Montanregionu Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.,
nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ: 29094038 ve výši 1 000 000,- Kč na úhradu části
nákladů spojených v roce 2022 se správou statku světového dědictví UNESCO Hornický
region Erzgebirge/Krušnohoří a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2022
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č. 049/15Z/2022
12.3 Muzeum Praga – navrácení vozu Praga R4S
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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0

Návrh byl přijat

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ mezi Ústeckým
krajem
a
Zuzanou
Heroldovou,
bytem:
***************************************************** dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/15Z/2022
13.1 Krajská zdravotní, a. s. – schválení výsledných kalkulací investiční dotace
(vyrovnávací platby) za rok 2020 a 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
a) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2020,
b) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2021.
B) schvaluje
dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi
Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s.
a) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2020 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
b) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2021 dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/15Z/2022
13.2 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče 2022“
B) rozhoduje
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dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2022“ žadatelům:
DRUG – OUT Klub, z.s.
Sídlo: Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44554559
happy reha s.r.o.
Sídlo: Oblouková 308, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 08600716
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 3062/38, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22795758
Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
Sídlo: Kochova 1185, 430 01 Chomutov
IČ: 28716736
ve výši, účelu a z důvodu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli
dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 042/13Z/2022
ze dne 28. 2. 2022

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 052/15Z/2022
13.3 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2022, I. Lhůta
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených
na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta.
B) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí a o částečném poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora
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aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto
žadatelům:
PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 3062/38, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 22795758
Aktivita: Léčebná rehabilitace pro 29 pacientů
Bez Problémů, z.s.
Sídlo: Sady pionýrů 894/41, 410 02 Lovosice
IČ: 26637308
Aktivita: Zdravá záda
ve výši, účelu a z důvodů dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/13Z/2022 ze dne 28. 2.
2022.
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o neposkytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto žadatelům:
Dia Help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
IČ: 22677291
Aktivita: Rizikové chování studentů
Aktivita: Pohybem pro zdravý život dětí a mládeže
Aktivita: Duševní hygiena a zdraví dětí a mládeže
ALWAC, a.s.
Sídlo: Bílinská 3159/10, 415 01 Teplice
IČ: 25006207
Aktivita: Jarmark chutí
z důvodů dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 053/15Z/2022
13.4 Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje
zdraví - r. 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a) výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje:
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i) bod 4.5 – „Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, který předkládá žádosti Radě Ústeckého kraje k posouzení a navržení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí dotace.“
ii) bod 4.6 – „Maximální výše dotace je u všech žadatelů ve výši 100 % z celkových
uznatelných nákladů projektu.“
iii) bod 4.7 – „Osobní náklady u projektu nejsou zahrnuty mezi celkové uznatelné náklady.“
b) vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci problematiky
podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví, dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení
B) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje těmto žadatelům:
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČO: 00261912
ve výši 18 000 000 Kč
název projektu: „Nákup zdravotnických přístrojů“
Město Žatec
Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČO: 00265781
ve výši 18 000 000 Kč
název projektu: „Rekonstrukce a dostavba budovy č.p. 1181 Nem. Žatec“
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na realizaci uvedených projektů, dle
vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 054/15Z/2022
14.1 Žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje za odbor SMT
pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků právnické
osobě na projekt dle přílohy 1 tohoto usnesení,
2. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků právnické
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osobě (obci) na projekt dle přílohy 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0
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Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.8
Usnesení č. 055/15Z/2022
14.2 Výzva 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV –
uzavření smluv a dodatků o partnerství s finančním příspěvkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem a
organizacemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření dodatku ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi
Ústeckým krajem a organizacemi uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0
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Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.8
Usnesení č. 056/15Z/2022
14.3 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. 58/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace, sídlo: Alejní 880/12,
415 01 Teplice, IČO: 00524646
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0
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Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.8
Usnesení č. 057/15Z/2022
14.4 Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 18.
ročníku programu od akademického roku 2022/2023
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. Stipendijní program Ústeckého kraje - 18. ročník od akademického roku 2022/2023, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
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2. vzor veřejnoprávní Smlouvy o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje a o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
3. vzor žádosti o stipendium Ústeckého kraje na akademický rok 20__/20__, dle přílohy č. 3
tohoto usnesení,
4. vzor finančního vypořádání dotace – stipendia, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.8
Usnesení č. 058/15Z/2022
14.5 Dotační program „Sport 2022 – II. kolo“ – vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dotační program „Sport 2022 – II. kolo“ dle přílohy 1 tohoto usnesení,
2. vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 2 tohoto usnesení,
3. vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Sport 2022 – II. kolo“
dle přílohy 3 tohoto usnesení,
4. vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.8
Usnesení č. 059/15Z/2022
14.6 Dotační program „Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022 II“ - vyhlášení
programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) dotační program „Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022 II“ dle přílohy 1
tohoto usnesení, včetně výjimek ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
007/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 (dále jen „Zásady“):
1. Podíl poskytnuté dotace na celkových nákladech projektu činí až 100%.
2. Úhrada mzdových nákladů, které vzniknou do 31. 12. 2022 je možná do 15. 1. 2023.
3. Povinná příloha „Projekt“ je již součástí žádosti, není předkládána jako příloha.
4. Celková částka dotace se vyplatí v plné výši a nebude se zaokrouhlovat na celé
desetikoruny směrem dolů,
b) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Výkonnostní sport
mládeže Ústeckého kraje 2022 II“ dle přílohy 2 tohoto usnesení,
c) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 3 tohoto usnesení,
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 tohoto usnesení.
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Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.8
Usnesení č. 060/15Z/2022
14.7 Stanovení investičního příspěvku pro rok 2022 – Gymnázium Chomutov,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2022, pro
Gymnázium Chomutov, příspěvkovou organizaci, sídlo: Mostecká 3000, 430 01 Chomutov,
IČO: 61342645, ve výši 7 101 tis. Kč, na rekonstrukci osvětlení v budově školy a související
stavební úpravy (Mostecká 3000).
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0
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Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.8
Usnesení č. 061/15Z/2022
14.8 Žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje za odbor SMT
pro rok 2022 – II.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí účelových finančních prostředků právnickým osobám na projekty dle
přílohy 1 tohoto usnesení, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti
na výši poskytnuté podpory a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito
žadateli,
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků právnické
osobě na projekt dle přílohy 2 tohoto usnesení,
3. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků právnické
osobě (svazek obci) na projekt dle přílohy 3 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.8
Usnesení č. 062/15Z/2022
15.1 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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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. 80 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 063/15Z/2022
15.2 Změna zřizovací listiny Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
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 zřizovací listiny č.j.: 2750/DS/2017 příspěvkové organizace
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, 400 02, IČ: 06231292, dodatkem č. 3 ke zřizovací listině, dle
přílohy tohoto materiálu s účinností od 28. 6. 2022.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 064/15Z/2022
15.3 Plnění smluvních povinností v dopravní obslužnosti – autobusová doprava
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o neprominutí povinnosti úhrady smluvních pokut v celkové výši 418 110 Kč dopravce
ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 dle výzev Ústeckého kraje
uvedených v přílohách č. 1 a 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 065/15Z/2022
16.1 Fond Ústeckého kraje - žádosti o změnu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
21/SML2399/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2022 na nový
termín 31. 12. 2023, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
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Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 066/15Z/2022
16.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených
žadatelů:
· žadatel č. 1: Okresní agrární komora Most
IČ: 48293865
sídlo: Dělnická 33, 434 01 Most
výše dotace: 450 000 Kč
název projektu (akce): Potravina z kraje Přemysla Oráče
· žadatel č. 2: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 2 000 000 Kč
název projektu (akce): Zřízení spisovny v pavilonu T v KZ, a.s.
2. 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. 3: Obec Nové Sedlo
IČ: 00265292
sídlo: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): In line dráha Nové Sedlo
· žadatel č. 4: Obec Malíč
IČ: 00526444
sídlo: Malíč 12, 412 01 Malíč
výše dotace: 26 000 Kč
název projektu (akce): Vítání léta 2022
· žadatel č. 5: Městys Peruc
IČ: 00265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše dotace: 1 004 542 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce lávky Peruc - Radonice, zpracování PD
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· žadatel č. 6: Obec Čeradice
IČ: 47786701
sídlo: Čeradice 25, 438 01 Čeradice
výše dotace: 68 880 Kč
název projektu (akce): Sraz rodáků a přátel obce Čeradice
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 067/15Z/2022
16.3 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 uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
č. 20/SML5850/SOPD/SPRP ze dne 7. 10. 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s žadatelem:
Vím o všem s. r. o, název projektu: Vím o všem – sociální služby.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL. M., člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k zajištění realizace bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 7. 2022.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 068/15Z/2022
16.4 Energetické centrum Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Záměr založení Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č.
1 tohoto materiálu
B) zřizuje
dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci s názvem „Energetické centrum Ústeckého
kraje, příspěvková organizace“ s účinností od 1. 8. 2022
C) schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizaci s názvem „Energetické centrum Ústeckého kraje,
příspěvková organizace“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
D) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat kroky v návaznosti na bod B) a
C) tohoto usnesení
Termín: 31. 7. 2022
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Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 069/15Z/2022
16.5 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

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 070/15Z/2022
16.6 Transformační centrum Ústeckého kraje – informace o projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením Mgr. Simony Kosíkové Šulcové, RNDr. Lubomíra Paroha a Jana Wedlicha na
jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 071/15Z/2022
16.6 Transformační centrum Ústeckého kraje – informace o projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace k přípravě strategického projektu Transformační centrum Ústeckého kraje dle
přílohy č. 1 materiálu.
B) schvaluje
projektový záměr Transformační centrum Ústeckého kraje dle přílohy č.1 materiálu.
Hlasování:

pro:

42

proti:

1

zdržel se:

3

Usnesení č. 072/15Z/2022
16.7 Mezinárodní spolupráce v rámci programu ExchangeEU
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Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o obsahu mezinárodní spolupráce v rámci výměnného programu ExchangeEU
B) schvaluje
mezinárodní spolupráci dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů v rámci výměnného programu ExchangeEU dle přílohy
1 předloženého materiálu
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 073/15Z/2022
17.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8/2022/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 152 919 tis. Kč na celkový objem
rozpočtu Ústeckého kraje 27 376 524 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) schvaluje
příděl z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2022 do Fondu pro mimořádné události Ústeckého
kraje ve výši 30 000 tis. Kč na celkový objem 80 000 tis. Kč
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5
Usnesení č. 074/15Z/2022
17.2 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
s celoročním hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 bez výhrad,
B) bere na vědomí
dle ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2021 a vyúčtování vztahů ke státnímu
rozpočtu,
C) schvaluje
dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2021 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5
Usnesení č. 075/15Z/2022
17.3 Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje podle přílohy č. 1 tohoto ustnesení,
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2023 vycházející z
priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
b) zefektivnění vzdělávacího systému,
c) podpora regionálního zdravotnictví,
d) zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
e) rozvoj sociálních služeb.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5
Usnesení č. 076/15Z/2022
17.4 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025 dle příloh č. 1 až 4
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5
Usnesení č. 077/15Z/2022
17.5 Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. v souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při
vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, o odpisu
nedobytných pohledávek Ústeckého kraje z veřejnoprávních vztahů v celkové výši 5 732
450,95 Kč z účetní evidence u těchto níže uvedených subjektů:
a) ******************
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IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 19. 2. 2019)
se sídlem ***********************************
Poskytnutá účelová dotace Ústeckým krajem na základě programového dokumentu ČR
Společný regionální operační program na léta 2004 - 2006 a jeho Programového dodatku
0.14, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty ze
Společného regionálního operačního programu, dne 19. 2. 2007 v částce 545 056,40 Kč, dne
3. 8. 2007 v částce 1 362 641,- Kč, dne 22. 2. 2008 v částce 51 940,- Kč a dne 7. 5. 2008 v
částce 129 850,- Kč, vše v celkové částce 2 089 487,40 Kč
b) **************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 18. 3. 2021)
se sídlem *************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 885 557,99 Kč ve
smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění účinném do 19. 2. 2015 (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“)
2) Penále v částce 885 557,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení
rozpočtové kázně
c) *******************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 7. 4. 2021)
se sídlem ************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 338 524,61 Kč ve
smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2) Penále v částce 27 926,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení
rozpočtové kázně
d) ************************
IČ: ********** (výmaz ze Spolkového rejstříku ke dni 18. 1. 2022)
se sídlem ***************************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 323 947,- Kč ve
smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2) Penále v částce 26 696,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení
rozpočtové kázně
e) ***********************
nar.: *************
r.č.: ************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 29. 5. 2018)
se sídlem *******************************
1) Pokuta v částce 256 257,69 Kč za porušení ustanovení § 18 písm. c) zákona č. 111/1994
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Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“)
2) Pokuta v částce 71 000,- Kč za porušení ustanovení § 18 písm. c) zákona o silniční dopravě
3) Pokuta v částce 6 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o silniční
dopravě
4) Pokuta v částce 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o silniční
dopravě v návaznosti na ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o
změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.
3820/85 ze dne 15. 3. 2006, článku 7
5) Pokuta v částce 3 000,- Kč pokuta za porušení ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona o
silniční dopravě
f) ******************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 19. 4. 2022)
se sídlem ******************************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 150 000,- Kč ve
smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2) Penále v částce 150 000,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení
rozpočtové kázně
g) *********************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 7. 5. 2019)
se sídlem *************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 131 249,26 Kč ve
smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2) Penále v částce 131 248,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení
rozpočtové kázně
h) ****************
IČ: ********** (výmaz z Registru ekonomických subjektů ke dni 28. 3. 2013)
se sídlem **************************************************
Pokuta v částce 251 000,- Kč za porušení ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. v souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při
vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, o odpisu
nedobytné pohledávky Ústeckého kraje ze soukromoprávního vztahu v celkové výši 214
662,06 Kč z účetní evidence u tohoto níže uvedeného subjektu:
****************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 20. 4. 2021)
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se sídlem ************************************************************
Pohledávka 214 662,06 Kč zahrnující bezdůvodné obohacení, tím, že se dlužník domohl
zaplacení kupní ceny na základě vystaveného daňového dokladu přesto, že dlužník v
mezidobí
předmětnou
pohledávku
postoupil
právnické
osobě
s
názvem
*******************, a náklady řízení přiznané Okresním soudem v Pardubicích
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5
1
Usnesení č. 078/15Z/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
************************************************, a to:
- pozemek: st. 305 o výměře 28 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek byl oddělen z
p. p. č. 1338/1 o výměře 17534 m2 dle geometrického plánu č. 554-181/2021 ze dne 24. 9.
2021)
obec Dobrná, k. ú. Dobrná, zapsané na LV č. 160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj
za kupní cenu 5.890 Kč (dle ZP č. 019/2022/O ze dne 7. 4. 2022 plus ostatní náklady ve výši
2.500 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.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícím *************** bez
právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 1.017 Kč.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
2
Usnesení č. 079/15Z/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.
41

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
********************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 849/2 o výměře 2727 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsané na LV č. 198 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj
za kupní cenu 912.500 Kč (dle ZP č. 005/2022 ze dne 22. 2. 2022 plus ostatní náklady ve výši
2.500 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.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícím
******************* bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 273.000 Kč.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
3
Usnesení č. 080/15Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje do
**************************************************************************,
a to:
-pozemek: p. č. 912/15 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z pozemku p.č. 912/12 o výměře 1973 geometrickým plánem č.
1456-68/2021)
-pozemek: p. č. 1419/5 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z pozemku p.č. 1419/1 o výměře 7464 geometrickým plánem č.
1456-68/2021)
obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsané na LV č. 1300 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 100.254 Kč (dle ZP č.
5521-011/21 ze dne 5.2.2021 plus ostatní náklady ve výši 1.800 Kč - viz důvodová zpráva) 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:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46

42

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

4
Usnesení č. 081/15Z/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
***************************************************************************
**************, a to:
- pozemek: p.č. 2448/16 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 2448/1 o výměře 1442 m2 geometrickým plánem č.
6846-103/2021),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 2069 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 48.395 Kč (dle ZP č.
942-01/22 ze dne 14. 1. 2022) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové
organizace Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 86,
430 01 Chomutov, IČO: 00360571.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
5
Usnesení č. 082/15Z/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
***************************************************************************
***********, a to:
- pozemek: p.č. 3115 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je
stavba bez čp/če, garáž,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 2148 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 211.000 Kč (dle ZP č.
025/2022 ze dne 19. 4. 2022 plus ostatní náklady ve výši 3.000 Kč - viz důvodová zpráva) a
vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem
Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
43

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

6
Usnesení č. 083/15Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti HET
spol. s r.o., se sídlem: Ohníč 61, 41765 Ohníč, IČO: 43223168, a to:
- pozemek: část p.č. 3275/23 o výměře 795 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: část p.č. 3275/47 o výměře 181 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
(odděleny z pozemku p.č. 3275/23 o výměře 1310 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 3777-124/2021 ze dne 9. 12. 2021)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3187 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
- pozemek: část p.č. 4218/21 o výměře 2215 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: část p.č. 4218/22 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
(odděleny z pozemku p.č. 4218/1 o výměře 22865 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 3777-124/2021 ze dne 9. 12. 2021)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2496 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za
kupní cenu 842.400,00 Kč (dle ZP č. 3729 – 010/2022TR ze dne 2. 2. 2022 - viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
7
Usnesení č. 084/15Z/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 do podílového
spoluvlastnictví
***************************************************************************
*********************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 1136/8 o výměře 452 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
44

plocha
obec Horní Jiřetín, k. ú. Dolní Jiřetín, zapsané na LV č. 171 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 80.500,- Kč (dle
ZP č. 023/2022 ke dni 13. 4. 2022 plus ostatní náklady ve výši 2.500,- 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:
417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
8
Usnesení č. 085/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů neprodat soubor nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Merkuria
CL s.r.o., sídlo: Thunovská 183/18, 118 00 Praha 1, IČO: 47285389, a to:
- pozemek: st. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Starý Jiříkov, č. p. 617, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: st.
386
- pozemek: st. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 1714
- pozemek: p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p.č. 6361/4 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaného na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.500.000,- Kč (cena
dohodou - viz důvodová zpráva) a nevyjmout uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČO: 00829048.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Starý Jiříkov, č. p. 617, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: st.
386
- pozemek: st. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 1714
45

- pozemek: p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/4 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek
prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena souboru nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 070/2021/A
znalce Ing. Miroslava Filégra ke dni 29. 12. 2021: 2.400.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.400.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10 % NP
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,
za předpokladu, že nedojde k vydražení výše uvedeného souboru nemovitých věcí ve veřejné
dražbě dobrovolné opakované naplánované na 23. 6. 2022 v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 057/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 a usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 081/39R/2022 ze dne 9. 3. 2022.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
9
Usnesení č. 086/15Z/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, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 1456/37 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je oddělen z p.č. 1456/16 o výměře 1300 m2 geometrickým plánem č.
3257-48/2021 ze dne 22.9.2021),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 6355 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
10
Usnesení č. 087/15Z/2022
46

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 poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Zbrašín, se sídlem Zbrašín 23, 440 01 Louny, IČ: 556491, a to:
- pozemek: p.č. 560/2 o výměře 175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 560/3 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 560/4 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 560/5 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 560/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 560/7 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 560/8 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, (všechny pozemky jsou odděleny z p.č. 560 o výměře 12752 m2 geometrickým
plánem č. 189-57/2021 ze dne 15.12.2021),
obec Zbrašín, k. ú. Hořany u Zbrašína, zapsaných na LV č. 405 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých
věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
11
Usnesení č. 088/15Z/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
Vrbice, se sídlem Hlavní 47, 411 64 Vrbice, IČO: 00264652 a to:
- pozemek: p.č. 974/2 o výměře 753 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 974 o výměře 11199 m2 dle geometrického plánu č. 422-219/2021 ze
dne 13. 1. 2021),
obec Vrbice, k.ú. Vetlá, zapsané na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0
47

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
12
Usnesení č. 089/15Z/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
Lužice, se sídlem: Lužice č. p. 77, PSČ: 435 24, IČO: 00266051,
a to:
- pozemek: p. č. 634/7 o výměře 1120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
(oddělen z pozemku p. č. 634/4 o výměře 6194 m2 geometrickým plánem č. 251-5610/2021
ze dne 16. 11. 2021)
obec Lužice, k. ú. Svinčice, zapsané na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
13
Usnesení č. 090/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
rozhodování o převodu komunikace specifikované v bodu B) tohoto usnesení.

B) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, a to:
- komunikace: část původní silnice první třídy č. I/27 v katastrálním území Velemyšleves, a to
úsek v délce 0,389 km, jehož začátek je v km 43,475 původního provozního staničení a konec
v km 43,864 původního provozního staničení
- pozemek: p.č. 1666/1 o výměře 1040 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 1666/1 o výměře 1538 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 327-45/2021 ze dne 4. 6. 2021, pozemek je zatížen exekucí dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
48

obec Velemyšleves, k. ú. Velemyšleves, zapsané na LV č. 179 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
C) souhlasí
se zněním Darovací smlouvy č. 6/2021/Ra-35120 dle přílohy č. 1.2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
14
Usnesení č. 091/15Z/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. 6208 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsaný 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. 45/2022 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. 6208 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsaný 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:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
49

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

15
Usnesení č. 092/15Z/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. 816/2 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(bude oddělen z p.č. 816 o výměře 73 m2 geometrickým plánem č. 314-7229/2021 ze dne 10.
12. 2021),
obec Bžany, k.ú. Lysec, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice 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. 30/22/4120
a doložky dle přílohy č. 2.4 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. 816/2 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(bude oddělen z p.č. 816 o výměře 73 m2 geometrickým plánem č. 314-7229/2021 ze dne 10.
12. 2021),
obec Bžany, k.ú. Lysec, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
16
Usnesení č. 093/15Z/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. 88 o výměře 4283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice ,
obec Povrly, k.ú. Šachov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
50

Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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.
10/U/OM/2022 a doložky dle přílohy č. 2.6 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. 88 o výměře 4283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice ,
obec Povrly, k.ú. Šachov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
17
Usnesení č. 094/15Z/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. 362/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda (bude oddělen z p.č. 362 o výměře 2735 m2 geometrickým plánem č.
402-214/2021 ze dne 7. 12. 2021),
obec Vilémov, k.ú. Vilémov u Kadaně, zapsaný 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. 59/2022 a
doložky dle přílohy č. 2.8 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. 362/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
51

neplodná půda (bude oddělen z p.č. 362 o výměře 2735 m2 geometrickým plánem č.
402-214/2021 ze dne 7. 12. 2021),
obec Vilémov, k.ú. Vilémov u Kadaně, zapsaný 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:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
18
Usnesení č. 095/15Z/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. 682/2 o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 682/3 o výměře 441 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 683/5 o výměře 1373 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Rtyně nad Bílinou, k.ú. Rtyně nad Bílinou, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice 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.
35/22/4120 a doložky dle přílohy č. 2.10 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. 682/2 o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 682/3 o výměře 441 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 683/5 o výměře 1373 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Rtyně nad Bílinou, k.ú. Rtyně nad Bílinou, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
19
Usnesení č. 096/15Z/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 Správa železnic, státní
organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, a
to:
-pozemek: p.č. 1696/2 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chabařovice, k. ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 561 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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
s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic, s.o. č.j.
30189/2022-SŽ-GŘ-031 ze dne 25. 4. 2022 dle přílohy č. 2.12 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
20
Usnesení č. 097/15Z/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 Správa železnic, státní
organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, a
to:
-pozemek: p.č. 1743/6 o výměře 3720 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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silnice,
obec Trmice, k. ú. Trmice, zapsané na LV č. 1074 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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
s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic, s.o. č.j.
165059/2021-SŽ-GŘ-031 ze dne 30. 11. 2021 dle přílohy č. 2.14 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
21
Usnesení č. 098/15Z/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 Správa železnic, státní
organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, a
to:
-pozemek: p.č. 5307/100 o výměře 1789 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.č. 5307/107 o výměře 2612 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.č. 5307/117 o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.č. 5307/119 o výměře 251 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 206 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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
s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic, s.o. č.j.
30194/2022-SŽ-GŘ-031 ze dne 26. 4. 2022 dle přílohy č. 2.16 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
22
Usnesení č. 099/15Z/2022
54

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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 Správa železnic, státní
organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, a
to:
-pozemek: p.č. 1316/48 o výměře 589 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 1316/35 o výměře 25734 m2 geometrickým plánem č. 640-307/2018 ze
dne 30. 1. 2019),
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsané na LV č. 235 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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
s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic, s.o. č.j.
166131/2021-SŽ-GŘ-031 ze dne 30. 11. 2021 dle přílohy č. 2.18 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
23
Usnesení č. 100/15Z/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. 607/6 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Libochovice, k.ú. Poplze, zapsaný 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
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. 996/2022 a
doložky dle přílohy č. 2.24 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:
55

- pozemek: p.č. 607/6 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Libochovice, k.ú. Poplze, zapsaný 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:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
24
Usnesení č. 101/15Z/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
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 542/7 o výměře 376 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 542/2 o výměře 23570 m2 dle geometrického plánu č.
492-99/2020 ze dne 13. 7. 2020)
- pozemek: p.č. 1283/7 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 4283/1 o výměře 26107 m2 dle geometrického plánu č.
491-99/2020 ze dne 13. 7. 2020)
obec Lipová, k.ú. Lipová u Šluknova, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad 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.

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
25
Usnesení č. 102/15Z/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 směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 853/6 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vroutek, k. ú. Mukoděly, zapsané na LV č. 48 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
56

sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837
za
nemovitou
věc
ve
vlastnictví
****************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1102 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vroutek, k. ú. Mukoděly, zapsanou na LV č. 64 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro ****************** 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,
s tím, že směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí.

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
26
Usnesení č. 103/15Z/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 směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 387/29 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 387/30 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 387/1 o výměře 1804 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 281-7199/2021 ze dne 2. 12. 2021)
- pozemek: p.č. 389/15 o výměře 848 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 389/16 o výměře 400 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 389/17 o výměře 371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 389/18 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 389/19 o výměře 327 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 389/2 o výměře 4557 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 281-7199/2021 ze dne 2. 12. 2021)
- pozemek: p.č. 429/17 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 429/18 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 429/1 o výměře 40511 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 281-7199/2021 ze dne 2. 12. 2021)
obec Bříza, k. ú. Bříza, zapsaných na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
57

hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
za
nemovité věci ve vlastnictví obce Bříza, se sídlem: č.p. 110, PSČ: 413 01, Bříza, IČO:
00263419, a to:
- pozemek: p.č. 382/9 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek vznikl sloučením dílů „a+c“ oddělených z p.p.č. 382/1 a dílu „b“ odděleného z
p.p.č. 382/2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 281-7199/2021 ze dne 2. 12.
2021
- pozemek: p.č. 385/11 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.p.č. 385/1 o výměře 8165 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
281-7199/2021 ze dne 2. 12. 2021)
- pozemek: p.č. 429/16 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.p.č. 429/3 o výměře 252 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
281-7199/2021 ze dne 2. 12. 2021)
- pozemek: p.č. 429/19 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 429/8 o výměře 2104 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 281-7199/2021 ze dne 2. 12. 2021)
obec Bříza, k. ú. Bříza, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Bříza a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837. Směna bude
provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
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Usnesení č. 104/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o budoucím nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************, a to:
- pozemek: část p.č. 115 o výměře 13 m2, druh pozemku: orná půda
obec Měcholupy, k. ú. Milošice, zapsané na LV č. 185 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro ***************** za účelem realizace stavby „Oprava
silnice Milčeves, sanace svahu“ za kupní cenu 780 Kč (60 Kč/m2 – viz důvodová zpráva).
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
28
Usnesení č. 105/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
58

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 Krásná
Lípa, IČ: 00261459, se sídlem Masarykova 246/6, Krásná Lípa, PSČ 407 46, a to:
- pozemek: p.č. 1123/2 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krásná Lípa, k.ú. Vlčí Hora, zapsané na LV č. 261 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, za kupní cenu 4.440,-- 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:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
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Usnesení č. 106/15Z/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. 356/3 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Osek, k.ú. Osek u Duchcova, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 1.920,-- 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:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
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Usnesení č. 107/15Z/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 České
dominikánské provincie, se sídlem Husova 234/8, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČO:
00408379, a to:
- pozemek: p.č. 2588/3 o výměře 991 m2, druh pozemku: zahrada,
- pozemek: p.č. 2588/9 o výměře 209 m2, druh pozemku: zahrada (oba pozemky jsou zatíženy
59

předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 3728 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 811.200,-- Kč (676,-- Kč/m2, viz
důvodová zpráva).
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
31
Usnesení č. 108/15Z/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
Římskokatolické farnosti Staňkovice u Žatce, se sídlem Hošťálkovo náměstí 133, Žatec, PSČ
438 01, IČO: 64018989, a to:
- pozemek: p.č. 750/10 o výměře 379 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.č. 750/3 o
výměře 34435 m2 geometrickým plánem č. 579-56/2020 ze dne 2. 10. 2020),
- pozemek: p.č. 970/78 o výměře 94 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.č. 970/19 o
výměře 37857 m2 geometrickým plánem č. 579-56/2020 ze dne 2. 10. 2020),
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsaných na LV č. 486 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec, za kupní cenu 47.300,-- Kč (100,-- Kč/m2, viz
důvodová zpráva) 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, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
32
Usnesení č. 109/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o budoucím nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
****************************************************, a to:
-pozemek: část p. č. 71 o výměře cca 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Žiželice, k.ú. Přívlaky, zapsán na LV č. 48 u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, za kupní cenu 450 Kč/m2 (dle ZP č. 031/2021 ze dne 29.7.2021,
viz důvodová zpráva). Výměra bude stanovena dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku na náklady budoucího kupujícího. Budoucí kupující uhradí náklady na provedení
budoucího vkladu práva do katastru nemovitostí.
60

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
33
Usnesení č. 110/15Z/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 Brňany, se
sídlem Brňany 93, 412 01 Brňany, IČO: 00263389, a to:
- pozemek: p.č. 387/19 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 387/1 o výměře 1759 m2 dle geometrického plánu č. 299-518/2017 ze
dne 4. 8. 2017),
obec Brňany, k.ú. Brňany, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 2.700,- 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, IČO: 00080837
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
34
Usnesení č. 111/15Z/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 FP
majetková a.s., se sídlem Podvinný mlýn 22/3/18, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 24743364, a to:
- pozemek: p. č. 118/145 o výměře 348 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 118/130 o výměře 5400 m2, p.č. 118/131 o
výměře 5686 m2 a p. č. 146 o výměře 3614 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku, změnu a zpřesnění hranic pozemků č. 399-37/2022 ze dne 19.2.2022
obec Štětí, k. ú. Počeplice, zapsané na LV č. 1453 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro společnost FP Majetková a. s. za kupní cenu 34.800,00
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:

44

proti:

0

61

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
35
Usnesení č. 112/15Z/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. 279/2 o výměře 215 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 279 o výměře 41354 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku a změny hranic pozemku č. 92-38/2022 ze dne 22.3.2022)
- pozemek: p.č. 281/2 o výměře 248 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek vzniklý z dílu „a“ pozemku p.č. 281 o výměře 84 m2, z dílu „b“ pozemku
p.č. 282 o výměře 81 m2 a dílu „c“ pozemu p.č. 283 o výměře 83 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku a změny hranic pozemku č. 92-38/2022 ze dne 22.3.2022)
obec Vrutice, k. ú. Svařenice, zapsaných na LV č. 197 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ********************************************
za kupní cenu 46.300,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
36
Usnesení č. 113/15Z/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
*********************************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 280/2 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 280 o výměře 26547 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku a změny hranic pozemku č. 92-38/2022 ze dne 22.3.2022)
obec Vrutice, k. ú. Svařenice, zapsané na LV č. 206 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************** za kupní cenu 16.500,00 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.

62

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
37
Usnesení č. 114/15Z/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
*********************************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 158/21 o výměře 796 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemků p. č. 158/6 o výměře 6476 m2, p.č. 158/7, p.č. 159 a
p.č. 160 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č.
78-38/2022 ze dne 24. 2. 2022)
obec Vrbice, k. ú. Mastířovice, zapsané na LV č. 446 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************** za kupní cenu 79.600,00 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:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
38
Usnesení č. 115/15Z/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
************************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 67/9 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 67/3 o výměře 60 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 660-37/2022 ze dne 19.2.2022 a je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsané na LV č. 100 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ******************** za kupní cenu 600,00 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:

44

proti:

0
63

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
39
Usnesení č. 116/15Z/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
***************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 140/4 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 140/2 o výměře 1057 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 147-39/2022 ze dne 22. 2. 2022)
obec Libochovany, k. ú. Řepnice, zapsané na LV č. 323 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ************** za kupní cenu 4.400,00 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:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
40
Usnesení č. 117/15Z/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
Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501
Teplice, IČO: 49099469, a to:
- pozemek: p. č. 1867/2 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 1867 o výměře 214 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 146-37/2022 ze dne 19.2.2022)
obec Libochovany, k. ú. Řepnice, zapsané na LV č. 304 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro společnost Severočeská vodárenská společnost a.
s. za kupní cenu 3.900,00 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:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46

64

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

41
Usnesení č. 118/15Z/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
**********************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 941 o výměře 585 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Děčín XXXII-Boletice nad Labem, č. p. 144, objekt k bydlení, umístěna na
pozemku p. č. 941
obec Děčín, k. ú. Boletice nad Labem, zapsané na LV č. 1506 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro ***************** za celkovou kupní cenu
4.800.000 Kč (cena sjednána dohodou) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice,
příspěvková organizace, se sídlem: Huntířov, Stará Oleška č. ev. 131, PSČ: 405 02, IČO:
47274522.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
42
Usnesení č. 119/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
1. o vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 19.1 tohoto usnesení z vlastnictví Ústeckého
kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156,
2. o předání movitého majetku do vlastnictví příspěvkových organizací Ústeckého kraje a
uzavření smluv o bezúplatném převodu dle přílohy č. 19.1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
43
Usnesení č. 120/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů o
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých, a to dle přílohy č. 19.2 tohoto
usnesení mezi Ústeckým krajem a příspěvkovou organizací Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška-Kamenice, se sídlem Stará Oleška 131, 405 02 Děčín, IČ: 47274522
65

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
44
Usnesení č. 121/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 17.1 tohoto usnesení z účetní evidence Krajského
úřadu Ústeckého kraje a o jeho bezúplatném převodu na příspěvkovou organizaci: Datové
centrum Ústeckého kraje, p. o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
09658351.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
45
Usnesení č. 122/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
46
Usnesení č. 123/15Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
část usnesení č. 082/6Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 4. 2021 takto:
„- pozemek: p.č. 709/4 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 709/1 o výměře 80099 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 666-375/2020 ze dne 18.1.2021)
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ČR - Státní pozemkový úřad“
se vyjímá.
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Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.46
Usnesení č. 124/15Z/2022
18.2 Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Krajská majetková, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048 dodatkem č. 96 ke
zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. bere na vědomí informaci o provedení změn v zápisu v katastru nemovitostí:
u majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková
organizace došlo v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí ke sloučení pozemků a změně
výměry, jak je popsáno v důvodové zprávě k tomuto materiálu k návrhu usnesení dle bodu A)
Bod 2.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 125/15Z/2022
18.3 Prodloužení termínu na zprovoznění zubní kliniky v objektu č.p. 497 ul.
Osvoboditelů Louny společnosti Vaše zubní centrum s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o prodloužení termínu, čl. VII. odst. 1. Kupní smlouvy č. 18/SML1572/KSN/MAJ ze dne
23.3.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 18. 8. 2021,
zprovoznění zubní kliniky v objektu č.p. 497 ul. Osvoboditelů v Lounech společnosti VAŠE
ZUBNÍ CENTRUM s.r.o., Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 04084471 do
31. 3. 2023.
2. o stanovení výše smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každý i započatý měsíc prodlení
zprovoznění zubní kliniky v objektu č. p. 497 ul. Osvoboditelů v Lounech společnosti VAŠE
ZUBNÍ CENTRUM s.r.o., Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 04084471.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Usnesení č. 126/15Z/2022
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zdržel se:

1

Návrh byl přijat

19.1 Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč - III/2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1) Investiční záměr na akci "Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. - Servisní středisko
Lovosice" ve výši 125 mil. Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
2) Investiční záměr na akci "Depozitář SVK ÚK – Evropská knihovna – 2. etapa" ve výši 61
mil. Kč bez DPH dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
3) Investiční záměr na akci "Obchvat Roudnice nad Labem – III. etapa" ve výši 700.000 tis.
Kč bez DPH dle přílohy č. 3 a 4 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 127/15Z/2022
19.2 Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) realizaci akce Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín
- Libverda - rekonstrukce objektů a skleníků včetně přístupové cesty dle přílohy č. 1
předloženého materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
b) realizaci akce Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov 2. + 3. et.) dle přílohy č. 2
předloženého materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
c) realizaci akce Oblastní muzeum v Děčíně - stavební úpravy - pobočka muzeum Varnsdorf
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
d) realizaci akce Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p.
o. - rekonstrukce vnitřních rozvodů ve 2 budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661) dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
e) realizaci akce Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce
domova mládeže včetně nádvoří dle přílohy č. 5 předloženého materiálu z úvěru Ústeckého
kraje na období 2021 – 2025
f) realizaci akce Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice dle přílohy č. 6 předloženého materiálu z
úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 128/15Z/2022
20.1 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2022 až 2025 – poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
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B) rozhoduje
1. o poskytnutí účelové investiční dotace 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. 4 Programu schváleného usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 089/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021;
2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové investiční dotace žadatelů uvedených v
příloze č. 2 tohoto usnesení z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných ve výzvě
k podávání žádostí o dotaci na rok 2022.
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova,
1. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové
investiční dotace s žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31. 7. 2022
2. v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit ukončení administrace v případě
neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 129/15Z/2022
21.1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o udělení výjimek z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2021 prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy projektu:
- Projekt „Rekonstrukce I. NP objektu čp. 97“ obce Hřensko do 31. 12. 2022
- Projekt „Oprava komunikace a chodníku“ obce Labská Stráň do 31. 08. 2022
- Projekt „Revitalizace „Pod studánkami“ obce Janov do 31. 10. 2022
- Projekt „Oprava komunikace Vinohrady“ obce Bečov do 31. 07. 2022
- Projekt „Oprava střechy OÚ Rokle“ obce Rokle do 31. 12. 2022
- Projekt „Oprava částí místních komunikací v Deštnici a v Sádku“ obce Deštnice do 30. 11.
2022
- Projekt „Oprava místní komunikace F 025 v obci Kytlice – místní část Falknov“ obce
Kytlice do 31. 12. 2022
- Projekt „Chodníky a schodiště v obci Tisá“ obce Tisá do 31. 12. 2022
- Projekt „Oprava komunikace pro pěší“ obce Srbská Kamenice do 30. 11. 2022
- Projekt „Oprava MK č. 4c ve městě Chřibská“ města Chřibská do 31. 12. 2022
- Projekt „Ludvíkovice – rekonstrukce komunikace pro pěší (SO 101) obce Ludvíkovice do
31. 12. 2022
- Projekt „Vybavení multifunkčního zážitkového domu Stodola“ obce Třebušín do 30. 11.
2022
- Projekt „Oprava MK č. 19c v obci Petrovice“ obce Petrovice do 31. 12. 2022
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Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 130/15Z/2022
21.2 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2021 - 2027
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zařazení záměrů dle přílohy č.1 tohoto materiálu do zásobníku projektů
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 131/15Z/2022
21.3 Poskytnutí návratné finanční pomoci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 634.371,- Kč s termínem splatnosti do 31.
12. 2022 Statutárnímu městu Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO:
00261238, dle žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 132/15Z/2022
23.1 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 1. pololetí
roku 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZUK za 1. pololetí 2022 dle předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

35

proti:

0

70

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 133/15Z/2022
23.2 Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí 2022 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
bod 6.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 008/15Z/2022 Nominace na udělení Záslužné
medaile Ústeckého kraje za rok 2021

bod 6.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 012/15Z/2022 Darovací smlouva MZČR - ÚK

bod 6.6 priloha 3.pdf

k usnesení č. 012/15Z/2022 Vzor darovací smlouvy

bod 6.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 014/15Z/2022 Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

bod 8.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 020/15Z/2022 Smlouva o rezervaci pozemků a
smlouva o uzavření budoucí nájemní
smlouvy – I. etapa

bod 8.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 020/15Z/2022 Smlouva o rezervaci pozemků a
smlouva o uzavření budoucí nájemní
smlouvy – II. etapa

bod 9.1 priloha 9.pdf

k usnesení č. 021/15Z/2022 Dodatek č. 6

Bod 9.2 priloha 6.pdf

k usnesení č. 022/15Z/2022 Dodatek č. 3

bod 9.3 priloha 10.pdf

k usnesení č. 023/15Z/2022 Dodatek č. 7

bod 9.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 024/15Z/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě
22/SML0125/01/SoPD/ZPZ

bod 9.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 025/15Z/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě
22/SML0124/01/SoPD/ZPZ

bod 9.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 027/15Z/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě
22/SML0127/01/SoPD/ZPZ

bod 9.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 028/15Z/2022 Návrh změny PRVK č. 58 Hříškov Bedřichovice

bod 9.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 029/15Z/2022 Tabelární seznam podpořených
žadatelů – obnova krajiny a
biodiverzity - ZÚK

bod 9.9 priloha 2.pdf

k usnesení č. 029/15Z/2022 Tabelární seznam žadatelů
navržených k zamítnutí

Bod 10.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 030/15Z/2022 Dodatek č. 35 ke zřizovací listině č. j.
224/2002
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Bod 10.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 031/15Z/2022 Přehled podpořených organizací v
Programu „Podpora aktivit a
prezentace národnostních menšin na
území Ústeckého kraje 2022“ včetně
výše dotace – dotace v kompetenci
Zastupitelstva Ústeckého kraje

Bod 10.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 034/15Z/2022 Přehled podpořených subjektů,
včetně výše dotace

Bod 10.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Vyhlášení dotačního programu

Bod 10.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Metodika dotačního programu

Bod 10.7 priloha 3.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Žádost o dotaci

Bod 10.7 priloha 4.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Čestné prohlášení (přílohy e) – j)

Bod 10.7 priloha 5.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Čestné prohlášení (příloha k)

Bod 10.7 priloha 6.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Smlouva o poskytnutí dotace

Bod 10.7 priloha 7.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Rozpočet plánovaných nákladů

Bod 10.7 priloha 8.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Čestné prohlášení ke smlouvě

Bod 10.7 priloha 9.pdf

k usnesení č. 036/15Z/2022 Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace

Bod 10.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Vyhlášení - „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2023 – malý
dotační program

Bod 10.8 priloha 2.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Metodika - „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2023 – malý
dotační program

Bod 10.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Žádost o dotaci - Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby 2023 – malý dotační program“

Bod 10.8 priloha 4.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Čestné prohlášení (přílohy e) - j) z
vyhlášení programu)

Bod 10.8 priloha 5.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Čestné prohlášení (příloha k) z
vyhlášení programu)

Bod 10.8 priloha 6.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace

Bod 10.8 priloha 7.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Nákladový rozpočet sociální služby

Bod 10.8 priloha 8.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Čestné prohlášení ke smlouvě

Bod 10.8 priloha 9.pdf

k usnesení č. 037/15Z/2022 Závěrečná zpráva a vyúčtování
neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu

bod 10.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 038/15Z/2022 Základní a Rozvojová síť sociálních
služeb Ústeckého kraje s účinností od
1. 7. 2022

bod 10.13 priloha 2.pdf

k usnesení č. 042/15Z/2022 Dotační program pro financování
sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro
cílové skupiny dětí, lidí s demencí,
lidí s problematikou závislosti a lidí s
nařízeným ochranným léčením pro
rok 2022
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bod 11.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 043/15Z/2022 Dotační program „PODPORA
AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V
ÚSTECKÉM KRAJI 2022“ včetně
příloh

bod 11.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 044/15Z/2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace

bod 11.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 045/15Z/2022 Návrh dodatku č. 2 k Memorandu o
spolupráci na národním produktu
„Pískovcová skalní města v České
republice“

bod 12.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 047/15Z/2022 Dodatek č. 36 ke zřizovací listině č.j.
243/2002, Oblastní muzeum v
Děčíně, příspěvková organizace

bod 12.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 047/15Z/2022 Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č.j.
124/2001, ze dne 5. 9. 2001, Galerie
moderního umění v Roudnici nad
Labem, příspěvková organizace

bod 12.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 047/15Z/2022 Dodatek č. 39 ke zřizovací listině č.j.
202/2001, ze dne 28. 11. 2001,
Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvková organizace

bod 12.1 priloha 4.pdf

k usnesení č. 047/15Z/2022 Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č.j.
203/2001, ze dne 28. 11. 2001,
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace

bod 12.1 priloha 5.pdf

k usnesení č. 047/15Z/2022 Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č.j.
240/2002, ze dne 4. 12. 2002,
Oblastní muzeum v Lounech,
příspěvková organizace

bod 12.1 priloha 6.pdf

k usnesení č. 047/15Z/2022 Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č.j.
242/2002, ze dne 4. 12. 2002,
Oblastní muzeum v Litoměřicích,
příspěvková organizace

bod 12.1 priloha 7.pdf

k usnesení č. 047/15Z/2022 Dodatek č. 36 ke zřizovací listině č.j.
244/2003, ze dne 12. 3. 2003,
Oblastní muzeum a galerie v Mostě,
příspěvková organizace

bod 12.1 priloha 8.pdf

k usnesení č. 047/15Z/2022 Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č.j.
245/2003, ze dne 12. 3. 2003,
Oblastní muzeum v Chomutově,
příspěvková organizace

bod 12.3 priloha 4.pdf

k usnesení č. 049/15Z/2022 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ

bod 13.2 priloha 4.pdf

k usnesení č. 051/15Z/2022 Hodnotící tabulka žádostí o
poskytnutí dotace v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2022“ – rozhodnutí o
poskytnutí/neposkytnutí dotace v
kompetenci ZÚK
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bod 13.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 052/15Z/2022 Žádosti o poskytnutí dotace v
programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ –
vyhlášení 2022, I. lhůta, okruh 1 a 2
(dotace v kompetenci ZÚK)

bod 13.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 053/15Z/2022 Vzor veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční a/nebo
neinvestiční dotace

bod 14.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 054/15Z/2022 Seznam žádostí nedoporučených k
podpoře (ZÚK)

bod 14.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 054/15Z/2022 Seznam žádostí nedoporučených k
podpoře (ZÚK-obec

bod 14.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 055/15Z/2022 Školy a školská zařízení s
předpokládaným finančním podílem
převyšující 200 tis. Kč – smlouvy o
partnerství

bod 14.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 055/15Z/2022 Školy a školská zařízení s
předpokládaným finančním podílem
převyšující 200 tis. Kč – dodatky ke
smlouvě o partnerství

bod 14.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 056/15Z/2022 Dodatek zřizovací listiny č.j.:
58/2001

bod 14.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 057/15Z/2022 Stipendijní program ÚK - 18. ročník
2022/2023

bod 14.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 057/15Z/2022 Smlouva

bod 14.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 057/15Z/2022 Žádost o stipendium

bod 14.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 057/15Z/2022 Finanční vypořádání dotace stipendia

bod 14.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 058/15Z/2022 Dotační program „Sport 2022 – II.
kolo“

bod 14.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 058/15Z/2022 Vzor smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace

bod 14.5 priloha 3.pdf

k usnesení č. 058/15Z/2022 Vzor žádosti o účelovou neinvestiční
dotaci

bod 14.5 priloha 4.pdf

k usnesení č. 058/15Z/2022 Vzor závěrečné zprávy a finančního
vypořádání projektu

bod 14.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 059/15Z/2022 Dotační program „Výkonnostní sport
mládeže Ústeckého kraje 2022 II“

bod 14.6 priloha 2.pdf

k usnesení č. 059/15Z/2022 Vzor žádosti o účelovou neinvestiční
dotaci

bod 14.6 priloha 3.pdf

k usnesení č. 059/15Z/2022 Vzor smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace

bod 14.6 priloha 4.pdf

k usnesení č. 059/15Z/2022 Vzor závěrečné zprávy a finančního
vypořádání projektu

bod 14.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 061/15Z/2022 Seznam žádostí doporučených k
podpoře (ZÚK)

bod 14.8 priloha 2.pdf

k usnesení č. 061/15Z/2022 Seznam žádostí nedoporučených k
podpoře (ZÚK)
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bod 14.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 061/15Z/2022 Seznam žádostí nedoporučených k
podpoře (ZÚK-svazek obcí)

bod 15.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 062/15Z/2022 Dodatek č. 80 ke zřizovací listině č.j.
130/2001

bod 16.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 065/15Z/2022 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č.
21/SML2399/SoPD/SPRP

bod 16.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 067/15Z/2022 Dohoda o ukončení Smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML5850/SOPD/SPRP

bod 16.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 068/15Z/2022 Zřizovací listina Energetického
centra Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace

bod 17.1 Priloha 1.pdf

k usnesení č. 073/15Z/2022 RO ÚK č. 08/2022/ZÚK - usnesení

bod 17.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 075/15Z/2022 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje

bod 17.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 076/15Z/2022 Výhled ÚK 2023 – 2025 –
rekapitulace

bod 17.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 076/15Z/2022 Výhled ÚK 2023 – 2025 – příjmy

bod 17.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 076/15Z/2022 Výhled ÚK 2023 – 2025 – běžné
výdaje

bod 17.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 076/15Z/2022 Výhled ÚK 2023 – 2025 – kapitálové
výdaje

bod 18.1 priloha 1.2.pdf

k usnesení č. 090/15Z/2022 darovací smlouva

bod 18.1 priloha 2.2.pdf

k usnesení č. 091/15Z/2022 smlouva

bod 18.1 priloha 2.4.pdf

k usnesení č. 092/15Z/2022 smlouva

bod 18.1 priloha 2.6.pdf

k usnesení č. 093/15Z/2022 smlouva

bod 18.1 priloha 2.8.pdf

k usnesení č. 094/15Z/2022 smlouva

bod 18.1 priloha 2.10.pdf

k usnesení č. 095/15Z/2022 smlouva

bod 18.1 priloha 2.24.pdf

k usnesení č. 100/15Z/2022 smlouva

bod 18.1 příloha 19.1.pdf

k usnesení č. 119/15Z/2022 Dokumentace

bod 18.1 priloha 19.2.pdf

k usnesení č. 120/15Z/2022 Dokumentace

bod 18.1 priloha 17.1.pdf

k usnesení č. 121/15Z/2022 Soupis výpočetní techniky

bod 18.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 124/15Z/2022 Dodatek č. 96 ke zřizovací listině č.j.
213/2002

bod 20.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 128/15Z/2022 Tabelární seznam podpořených
žadatelů – Zastupitelstvo Ústeckého
kraje

bod 20.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 128/15Z/2022 Tabelární seznam nepodpořených
žadatelů – Zastupitelstvo Ústeckého
kraje

bod 21.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 131/15Z/2022 Žádost o poskytnutí návratné finanční
výpomoci - Děčín

bod 23.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 133/15Z/2022 Plán práce KV ZÚK na 2. pololetí
2022
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bod 6.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/15Z/2022

Nominace na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje za rok 2021
POŘ.

JMÉNO NOMINOVANÉHO

ZAŘAZENÍ

NAVRHOVATEL

1

Jaroslav Máček

Fyzická osoba (Karlovarský kraj)

HZS ÚK, ÚO Žatec

nprap. Jindřich Ledvina

HZS ÚK, ÚO Litoměřice

3

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kryry

JSDH Kryry

HZS ÚK, ÚO Žatec

4

Karel Spurný, ml.

JSDH Kryry

HZS ÚK, ÚO Žatec

5

Petr Hájek

JSDH Kryry

HZS ÚK, ÚO Žatec

6

Václav Braniš

JSDH Očihov

HZS ÚK, ÚO Žatec

8

Michal Šafus

Pavel Mošner

JSDH Varnsdorf

JSDH Jílové

9

por. Bc. Pavel Pech

HZS ÚK, ÚO Litoměřice

10

Dagmar Sejková

KŘP ÚK

VYJÁDŘENÍ

Druhý den po ničivé bouři ve Stebně v červnu 2021 přijel pan Máček na místo události a okamžitě se se svou technikou zapojil do odklízecích nedoporučujeme; doporučujeme udělit
prací a pomáhal hasičům s rizikovým kácením stromů. Svou pomocí v obci Stebno strávil 5 dní.
Medaili hejtmana ÚK

Jmenovaný nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru ČR v roce 2000, na PS Litoměřice jako strojník. Od roku 2009 vykonává funkci velitele
družstva, aktuálně na směně A PS Litoměřice. Je držitelem mnoha odborných kurzů. V současnosti vykonává funkci lektora Flashover. Své
teoretické znalosti a praktické zkušenosti předává nejen svým kolegům, ale také v rámci pravidelné odborné přípravy i členům JSDHO obcí
HZS ÚK, ÚO Litoměřice
okresu Litoměřice. Velmi aktivně se podílel na likvidaci následků ničivých povodní na území Litoměřicka v roce 2002, 2006 a 2013. V letech
2018 - 2020 se aktivně podílel na likvidaci série požárů skládky SONO. Nprap. Jindřich Ledvina je morální autoritou a vzorem pro mnoho
svých podřízených.

2

7

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kryry byla na místě postiženém extrémní bouří v obci Stebno od prvotního nahlášení události až
do úplného ukončení. Jednotka a její členové na místě události strávili přibližně 14 dní a pomáhali občanům v nouzi na úkor svého volného
času.
Dne 25. 6. 2021 se členové jednotek SDH Kryry Petr Hájek, Karel Spurný a SDH Očihov Václav Braniš po odstranění nebezpečného stavu u
objektu ve středu obce přemisťovali na další místo zásahu v obci Stebno. U č.p. 115 si všimli u rozvaděče elektrického proudu klepající se
osobu - zaměstnance odborné firmy, který měl ruku v rozvaděči a zjevně byl zasažen elektrickým proudem. Duchapřítomně vzali z vozidla
servisní firmy izolační tyč, pomocí níž osobu odtáhli od rozvaděče a následně Václav Braniš zavolal zdravotní záchrannou službu. Svým
rychlým, rozhodným a odvážným jednáním bezpochyby zachránili lidský život.

nedoporučujeme

doporučujeme

nedoporučujeme
nedoporučujeme
nedoporučujeme

HZS ÚK

Pan Michal Šafus se aktivně zajímá o fotografování techniky a především zásahů složek IZS s hlavním zaměřením na hasiče. Jeho fotografie
vykazují vysoký stupeň kvality, autentičnosti a dramatičnosti. Jeho fotografie věrně zachycují těžkou práci hasičů přímo v zásahu. Autor umí
výborně zachytit dynamiku zásahu a zároveň velmi citlivě přistupovat k zachraňovaným zraněným osobám a ctít jejich osobní zónu při
následném zveřejňování fotografií. Pomáhá tak propagovat činnost složek IZS Ústeckého kraje. Od r. 2007 propaguje práci profesionálních a
dobrovolných jednotek hasičů ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku; od roku 2008 jako redaktor, fotograf a webmaster největšího
hasičského serveru v ČR www.pozary.cz; dokumentuje hasičskou techniku a zbrojnice nejen v ÚK; v letech 2016 - 19 spolupracoval se
složkami IZS jako fotograf na propagaci projektu "Hasiči pro školy"; po dobu 15 let aktivně a zjištěně postupuje své fotografie ze zásahů
složek IZS vyšetřovatelům a tiskovým mluvčím ke zveřejnění.

nedoporučujeme

HZS ÚK, ÚO Děčín

Za příkladné plnění povinností velitele JSDH obce Jílové, dále za dlouhodobou dobrovolnou činnost a účinnou spolupráci, kterou se výrazně
zasloužil o rozvoj Integrovaného záchranného systému. Je členem JSDH obce Jílové od r. 1995. V průběhu členství v jednotce absolvoval řadu
odborných a doplňkových kurzů, což vypovídá o jeho zájmu zvyšovat si odborné znalosti a být tak použitelný v mnoha činnostech a oblastech
záchranných a likvidačních prací. Pro dobré výsledky byl jmenován do funkce velitele jednotky dobrovolných hasičů obce Jílové dnem 28.
ledna 2003 a tuto funkci vykonává doposud. Úroveň praktických zkušeností je, s ohledem na délku výkonu služby a stanovenou funkci, do
které byl obcí jmenován, na vysoké úrovni. Při činnostech v operačním i organizačním řízení dosahuje velmi dobrých výsledků. Je samostatný
ve výkonu služby, rozkazy a pokyny svých nadřízených plní přesně a zodpovědně. Jeho morální vlastnosti jsou velice dobré. Podílel se na
záchraně osob, zvířat a majetku v souvislosti s živelnými pohromami (povodně 2002, 2006, 2010, 2013 a 2018, požár národního parku
2006).

nedoporučujeme

Por. Bc. Pavel Pech nastoupil k HZS Ústeckého kraje v roce 2010 na pozici vrchní inspektor - technik chemické a technické služby. V rámci
svého působení u HZS se významným způsobem podílel na rozvoji odborné přípravy pro příslušníky zejména tvorbou koncepčních a školících
materiálů z oblasti detekce nebezpečných látek, dekontaminace hasičů apod. Svým mimořádně aktivním přístupem k výkonu služby vytvořil
pro potřeby Územního odboru Litoměřice mnoho praktických pomůcek pro provádění odborné přípravy hasičů, zejména stavbu cvičného
polygonu simulujícího reálný zásah v bytě, cisternový trenažér na výcvik s nebezpečnými látkami. Je instruktorem práce na divoké vodě. V
HZS ÚK, ÚO Litoměřice
rámci ÚO Litoměřice vykonává činnost fotografa, který svými fotografiemi ze zásahů a života hasičů propaguje tuto práci na veřejnosti. Jeho
fotografie jsou mnohdy základem pro informační a propagační materiály HZS ČR a jsou často převzaty i informačními médii. Jmenovaný je
členem stálého štábu velitele zásahu, kde uplatňuje odborné znalosti a praktické dovednosti, pravidelně vykonává stáž v jednotce, kde se
aktivně účastní zásahové činnosti. Jmenovaný se aktivně podílel na likvidaci následků povodní v okrese Litoměřice v roce 2013. Dále se
podílel na likvidaci požárů skládky SONO v letech 2018 - 2020.

nedoporučujeme

KŘP ÚK, 2.Odd obecné
kriminality Rumburk

Jmenovaná policistka spolu s kolegou Františkem Chlubnou si dne 9. 2. 2021 v rámci denní služby příkladně plnili své služební povinnosti,
když včasnými příjezdem a včasně započatou resuscitací a masáží srdce až do příjezdu RZS zachránili v Krásné Lípě - Vlčí Hora život osobě,
která utrpěla infarkt a došlo k zástavě srdce.

nedoporučujeme

11

prap. Bc. David Aschenbrenner

KŘP ÚK, ÚO Teplice

Za příkladné plnění služebních povinností v souvislosti se záchranou lidského života, ke kterému došlo dne 29. 9. 2021 v katastru města
Bílina. Výše jmenovaný policista dne 29. 9. 2021 v době kolem 21:50 hodin v Bílině, okr. Teplice, poblíž vlakového nádraží, v rámci běžného
KŘP ÚK, oddělení OOP výkonu služby, na podkladě oznámení o podezřelém chování osoby mužského pohlaví, po příjezdu na místo události a po prvotním zjištění o
Bílina
realizovaném sebevražedném pokusu, bezprostředně učinil kroky k zajištění životních funkcí této osoby (uvolnění kabelu z krku, uvedení do
stabilizované polohy, vyžádání RZS), v důsledku čehož došlo k plnému obnovení životních funkcí a k zajištění odborného lékařského ošetření
s následnou hospitalizací.

nedoporučujeme

12

nprap. Zdeněk Dyškant

KŘP ÚK, odbor cizinecké policie

KŘP ÚK, odbor
cizinecké policie

Pan nprap. Zdeněk Dyškant nastoupil v roce 1989 do služebního poměru k PČR a po absolvování základní odborné přípravy působil na
Referátu cizinecké police v Děčíně. Od roku 1995 do 2007 vykonával na uvedeném referátu dozorčího směny. Poté byl v rámci reorganizace
cizinecké policie zařazen jako vedoucí směny na Inspektorát cizinecké policie v Petrovicích. Po další reorganizaci v roce 2010 byl zařazen na
Oddělení pobytových kontrol, pátrání a eskort při OCP v Ústí nad Labem, kde slouží dodnes. Od svého zařazení na Oddělení pobytových
kontrol, pátrání a eskort v Ústí nad Labem zpracovává ta nejsložitější správní řízení. Má dokonalý přehled o právních předpisech, aktuální
judikatuře a novinkách v rozhodovací činnosti soudů, doplněný o samostudium. Jím vydaná rozhodnutí o správním vyhoštění dosahují
mimořádné kvality a obstojí i v rámci řádných i mimořádných opravných prostředků. Tato vysoká odbornost, která spočívá zejména v
dokonalé znalosti cizineckého práva, je z jeho strany aplikována do nových postupů v rámci policejní praxe. Svými odbornými znalostmi tak
převyšuje ostatní policisty. V případě potřeby se podílí na zajištění dozorčí služby na odboru cizinecké policie KŘP ÚK, kde uplatňuje i své
dobré organizační schopnosti. Jméno Zdeňka Dyškanta je dnes již neodmyslitelně spjato s cizineckou policií, které zasvětil celý svůj profesní
život. Svým přístupem k práci, ochotou poradit, obrovskou pílí a odbornými znalostmi posunul rovněž výchovu mladých policistů o krok
vpřed. Jeho přímé výchovné působení na mladé a méně zkušené policisty, mnohdy vybavené pouze útržkovitými teoretickými znalostmi, se
projevuje zejména v prohlubování jejich teoretických znalostí s následnou aplikací do výkonu služby a do činností z oblasti správního řízení.
Je ochoten plnit úkoly i nad rámec základní doby služby. Za více jak 33 let služby u PČR nebyl nikdy spojován s podezřelými kauzami a jeho
rozhodnutí nikdy nebyla zpochybňována. Jeho činnost charakterizuje odbornost, slušnost, kolegiálnost a neúplatnost. Jeho vystupování na
veřejnosti, jednání s kolegy je korektní, přímé, klidné při dodržování zásad služební zdvořilosti. Vzhledem k teoretickým a praktickým
znalostem a způsobu jednání má u policistů přirozenou autoritu.

13

František Chlubna

KŘP ÚK

KŘP ÚK, 2.Odd obecné
kriminality Rumburk

Jmenovaný policista spolu s kolegyní Dagmar Sejkovou si dne 9. 2. 2021 v rámci denní služby příkladně plnili své služební povinnosti, když
včasnými příjezdem a včasně započatou resuscitací a masáží srdce až do příjezdu RZS zachránili v Krásné Lípě - Vlčí Hora život osobě, která
utrpěla infarkt a došlo k zástavě srdce.

nedoporučujeme

14

pprap. Jakub Rašín

KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka

KŘP ÚK, 1. oddělení
SPJ ÚL

Jmenovaný se v přímém výkonu služby dne 31. 12. 2021 v Ústí nad Labem v ulici Jindřicha Plachty podílel významnou měrou na poskytování
první pomoci osobě, kterou hlídka nalezla na místě ležet v bezvědomí. Jmenovaný se díky rychlému zásahu a získaným znalostem a
dovednostem společně s dalšími členy hlídky podílel na navrácení životních funkcí osobě v bezvědomí a udržování při životě do příjezdu ZZS.

nedoporučujeme

15

kpt. Mgr. Jan Sajvera

KŘP ÚK

KŘP ÚK, odbor obecné
kriminality

Dne 1. 3. 2021 kolem 19:20, bezprostředně po odchodu ze zaměstnání, se kpt. Mgr. Tomáš Kohout a kpt. Mgr. Jan Sajvera stali v blízkosti OC
Fórum svědky protiprávního jednání, kdy došlo k napadení bezdomovce ze strany kolemjdoucího. Pachatel napadení z místa utekl a
napadený upadl do bezvědomí. Policisté poskytli osobě v bezvědomí první pomoc, přivolali RZS a vyčkali na příjezd policie.

doporučujeme

doporučujeme

doporučujeme

16

npor. Jan Soustružník

KŘP ÚK, ÚO Děčín

KŘP ÚK, ÚO Děčín

Nprap. Jan Soustružník je ve služebním poměru příslušníka Policie ČR od roku 1983. Do roku 1986 pracoval u PČR MO Stromovka a Letná v
Praze. Od roku 1986 do roku 1994 sloužil na OOP Děčín - Podmokly. Od té doby celou svoji služební kariéru prožil v rámci zařazení v Děčíně.
Po krátkém působení v pořádkové policii nastoupil na Okresní úřad vyšetřování Děčín, a následně po reorganizaci pokračoval ve službě na
Službě kriminální policie a vyšetřování při ÚO Děčín a této problematice se věnuje do současné doby. Patří mezi nejzkušenější vyšetřovatele
Ústeckého kraje, který nikdy neusiloval o zařazení do krajských nebo republikových útvarů, kde ovšem slouží mnoho jeho bývalých kolegů,
kterým jmenovaný byl vždy nápomocen příkladem a radou. Své poslání vidí v klasické práci vyšetřovatele při odhalování trestné činnosti v
působnosti územního odboru. V současné době se pak soustředí na předávání zkušeností začínajícím vyšetřovatelům, kdy letošní rok si vzal
za své, do data svého odchodu zaučit kolegu, který nastoupil na SKPV Děčín tzv. bočním vstupem. Pro ostatní policisty je výrazným příkladem
svědomitého přístupu k výkonu služby, klidného vystupování, věcného hodnocení důkazů a důsledného prověřování všech okolností
rozhodných pro posouzení a zadokumentování věcí. Je příkladem policisty, který dokáže přidělený případ završit procesním způsobem a
předat spis podáním obžaloby na příslušné Okresní státní zastupitelství. Nprap. Jan Soustružník je vzorem pro příslušníky, neboť dokazuje
věrnost svému povolání. Dokazuje, že i po necelých 40 odsloužených letech služby může být policista velmi odborně zdatný, rozhodný při
řešení situací a neztrácí elán a snahu hledat cesty k lepším výsledkům. Jak již bylo řečeno, v rámci celého ÚO Děčín je uznávanou osobností,
který je ochoten vždy a každému pomoci a poradit. V letošním roce 2022 dosáhne na významné životní jubileum, kdy dosáhne věku 65 let a
musí díky tomu ukončit služební poměr u PČR odchodem do zaslouženého důchodu.

17

pprap. Jiří Kinter

KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka

KŘP ÚK, 1. oddělení
SPJ ÚL

Jmenovaný se v přímém výkonu služby dne 31. 12. 2021 v Ústí nad Labem v ulici Jindřicha Plachty podílel významnou měrou na poskytování
první pomoci osobě, kterou hlídka nalezla na místě ležet v bezvědomí. Jmenovaný se díky rychlému zásahu a získaným znalostem a
dovednostem společně s dalšími členy hlídky podílel na navrácení životních funkcí osobě v bezvědomí a udržování při životě do příjezdu ZZS.

nedoporučujeme

18

nprap. Jiří Semrád

KŘP ÚK

KŘP ÚK, Zásahová
jednotka

Jmenovaný je u PČR od roku 1998 a z toho slouží od roku 2008 na Zásahové jednotce KŘP ÚK. Je zařazen na funkci instruktora práce ve
výškách. V rámci své specializace spolupracuje s leteckou záchrannou službou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Za dobu své činnosti
na zásahové jednotce se podílel na desítkách zásahů proti nebezpečným pachatelům a s tím související ochraně zdraví a majetku občanů.

udělena Záslužná medaile ÚK v roce
2012; nedoporučujeme
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por. Bc. Karel Kaftan

npor. Zdeněk Kaiser

por. Bc. Zdeněk Kaulfus

Obvodní oddělení Teplice - Prosetice, KŘP ÚK, ÚO
Teplice

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK, Odbor IT

KŘP ÚK, ÚO Teplice

KŘP ÚK, ÚO Most

Za záchranu života, ke které došlo dne 11. 9.2021 okolo 03.00h, kdy jmenovaný uslyšel v místě bydliště volání o pomoc z koryta blízkého
potoka. Nato společně se sousedy zorganizoval záchrannou akci, kdy po velmi komplikované spolupráci vytáhli z prudkého proudu potoka
silně podchlazeného a téměř bezvládného muže, kterému poskytovali první pomoc do příjezdu záchranářů. Dle jejich sdělení byl muž ve
velmi vážném stavu, extrémně podchlazený a jen včasnou záchranou a poskytnutím první pomoci nedošlo k celkovému selhání jeho
životních funkcí. Navržený policista se tak mimořádným výkonem v době mimo službu zasloužil o účinné zvládnutí zásahu.

doporučujeme

Npor. Zdeněk Kaiser je ve služebním poměru od roku 1998. Npor. Kaiser Zdeněk ve svých služebních začátcích sloužil u pořádkové policie,
zejména na OOP Jirkova a to až do 30. 11. 2006. Zde přes svou chuť dělat, a také přes znalost místa, osob a prostředí přesvědčil o svých
schopnostech a znalostech, a byl ustanoven k 1. 12. 2006 na pozici komisaře Služby kriminální policie a vyšetřování 2. OOK Chomutovoperativa Chomutov. Zde se věnoval objasňování zejména majetkové a násilné trestné činnosti. Jedná se o policistu, který prací žije i mimo
svou pracovní dobu a i proto dosahuje dlouhodobě nadstandartních výsledků. Práce je mu od začátku velkým koníčkem a posláním. Mezi
skvosty ve vitríně jeho služebních úspěchů patří zásadní podíl na objasnění případu vraždy dvou lidí v Jirkově ze dne 18. 2. 2017, kdy došlo ze
KŘP ÚK, ÚO Chomutov strany pachatele k zapálení dveří bytu, kde následně uhořeli dva lidé - otec se synem. Dne 1. 6. 2019 byl ustanoven na místo vedoucího 2.
OOK SKPV Chomutov, kde dodnes „šéfuje" kriminalistům obecné kriminality SKPV Chomutov. Zkušenosti a znalosti npor. Zdeňka Kaisera jsou
v současné době plné odchodů zkušených policistů k nezaplacení. Zcela upřímně a rádi musíme konstatovat, že on je jednou z hlavních
postav každého objasněného případu na teritoriu ÚO Chomutov. Jeho pracovní nasazení, zapálení pro každý případ je základem úspěšné
práce policistů nejen jeho oddělení, ale celého ÚO Chomutov. S každým policistou řeší jeho konkrétní případ, předává své nápady a
myšlenky, které při jeho letitých zkušenostech a úspěších jsou hnacím motorem, který vede k následnému objasnění těchto trestných činů.
Npor. Kaiser je nejen vedoucím, který řeší pracovní problémy, ale je oporou svým lidem při jejich osobních problémech a úskalích.

doporučujeme

KŘP ÚK

Komisař por. Bc. Zdeněk Kaulfus je ve služebním poměru od roku 1997 a na odboru kriminalistické techniky a expertiz v Ústí nad Labem od
1.11.2001 a od konce roku 2001 vykonává znaleckou činnost v oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie. V současné době působí na
odboru zejména jako programátor na odboru informačních a komunikačních technologií. Významně se podílí i nad rámec služby na
programování aplikací pro potřeby policie, kdy tvoří manažerský laboratorní informační systém pro znaleckou činnost pod skupinou LIIVIS2,
zřízenou Policejním prezidentem, která se podílí na vypracování jednotného laboratorního informačního systému pro znaleckou a
kriminalistickotechnickou činnost Policie České republiky. Vytvořil personální IS odboru, elektronický výkaz znalecké činnosti IS Deníček a
dále elektronickou knihu výjezdů pro potřeby kriminalistické techniky, kterou využívají pracoviště kriminalistické techniky napříč celé policie,
čímž jim výrazně ulehčil vykazování kriminalistickotechnické činnosti a zautomatizoval veškerá data. O samotný informační systém projevili
zájem mj. na OKTE Středočeského kraje, kde jej také začali využívat. Dále vytvořil efektivní aplikaci Nábor, která zajišťuje veškeré informace o
stavu náboru uchazečů v rámci Krajského ředitelství policie ústeckého kraje. Svou činností se významným způsobem podílel na odhalování a
objasňování trestné činnosti včetně závažné trestné činnosti, převážně násilného charakteru. Komisař por. Bc. Zdeněk Kaulfus za dobu svého
působení na odboru dlouhodobě dosahoval nadstandardních a nadprůměrných výsledků v odborné činnosti vyhledávání a zajišťování
latentních daktyloskopických stop na předložených věcných předmětech s vynikajícími výsledky završenými individuálními identifikacemi.
Jako znalec se často účastní i výjezdové činnosti v případech krajské příslušnosti, kde jako daktyloskop odvádí stabilně svou činnost na vysoké
odborné úrovni. Svým kladným přístupem k práci ve své každodenní činnosti a ochotou vždy pomoci je příkladem ostatním znalcům OKIE, a
to nejenom v odvětví daktyloskopie. Komisař por. Bc. Zdeněk Kaulfus má tak nezanedbatelně významnou zásluhu na vysoké od-borné úrovni
nejen pracoviště daktyloskopie na OKTE Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ale také v rámci vývoje a udržování důležitých
informačních systémů policie v rámci od-boru informačních a komunikačních technologií. V roce 2017 navrhovanému za nadstandardní
aktivitu v oblasti informačních systémů policie udělil Policejní prezident medaili Za zásluhy o bezpečnost za dlouhodobé příkladné osobní
služební úsilí a iniciativu a vynikající výsledky na úseku prevence kriminality, rozvoje forem, prostředků a metod policejní služby a vzdělávání.

doporučujeme

KŘP ÚK, ÚO Teplice

Kolektiv se vyznačuje vysokou mírou integrity a dosahuje výrazných výsledků v dané oblasti působení; v týmu převládá spokojenost členů;
jejich činnost je kladně vnímána veřejností. Stabilita vedoucích pracovníků Obvodního oddělení Teplice-Prosetice od roku 2019 (předchozí
odvolání dvou vedoucích oddělení); stabilita členů kolektivu a zájem kolegů OHS Teplice o převedení na toto oddělení. Služební obvod má
rozlohu 50 km2, s počtem 14094 obyvatel. Jedná se o okrajový služební obvod, složený z vícero obcí ( např. Rtyně nad Bílinou, Bořislav,
Bystřany, Kladruby) se společnou hranicí s ÚO Ústí nad Labem, ÚO Litoměřice a část území Statutárního města Teplice. Zastavěný zejména
pak panelovým sídlištěm Prosetice a Nová Ves, rodinnou vilovou zástavbou, zahrádkářskými koloniemi a částečně také lázeňskými objekty.
Osídlení těchto objektů je nejen vlastníky, družstevníky, ale i různými národnostními menšinami a lázeňskými hosty. Občanská vybavenost
základní, ve služebním obvodě se nenacházejí žádná obchodní centra, hypermarkety typu OC Olympia, Galerie, Fontána, Kaufland či Albert.
Systemizovaný stav policistů 21 s dlouhodobým podstavem -2 policisté. Skladba nápadu TČ je zejména majetkového charakteru. Nutno
podotknout, že tento služební obvod není skoro vůbec zajištěn městským kamerovým systémem, včetně nezřízených kamerových systémů v
obcích. Vzhledem k tomu je nutno odvést kvalitní práci na místě, zejména k vyhledání a zajištění důkazů a stop trestného činu, precizní z
místa či následné zjištění informací od osob, šetření v bazarech a zastavárnách, čemuž přispívá důkladné vytěžení informačních systémů PČR.
Tímto směrem jsou také policisté vedeni svými nadřízenými a proto se OOP Teplice-Prosetice opakovaně umisťuje na 1. místě v objasněnosti
ÚO Teplice a na předních příčkách v rámci KŘP-U s objasněností 70% a více. Takto dosaženým vynikajícím výsledkům přispívá i fakt, že
policisté mají velice dobré vztahy se samosprávou obcí a opakovaně bylo policistům ze strany představitelů obce písemně poděkováno.
Policisté současně přispěli k dobrým výsledkům celého územního odboru Teplice řádným plněním dalších služebních úkolů, zejména v rámci
proti covidových opatření, v opatřeních fotbal a v roce 2021 v opatřeních ALTARIS, KRIS, PRAXOMO. V kolektivu panuje spokojenost a
soudržnost, která se projevuje zejména při vzájemné pomoci na místech činu, ochotou účastnit se realizací i s dalšími útvary ÚO Teplice, či v
případě většího nápadu trestné činnosti, vzájemnou vstřícností i v době čerpání nepřetržitého volna apod.

doporučujeme
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ppor. Mgr. Martin Kovács

mjr. Ing. Stanislav Krajčovič

npor. Bc. Josef Lintner

Marcela Voláková

prap. Martin Ondrejka

prap. Martin Ulrych

KŘP ÚK

KŘP ÚK, vrchní komisař

KŘP ÚK, Integrované operační středisko

KŘP ÚK, odbor kriminalistické techniky a expertiz

KŘP ÚK, ÚO Teplice

KŘP ÚK, ÚO Děčín, OO Děčín - Podmokly

KŘP ÚK, ÚO Most

KŘP ÚK

Jmenovaný policista se významnou měrou podílel na organizaci kontrol dodržování hygienických opatření v souvislosti s nákazou COVID-19,
která byla v různých podobách v průběhu roku 2021 v platnosti. Jím řízený útvar dosahoval v tomto směru nejlepších výsledků v rámci
Ústeckého kraje, přičemž jen v roce 2021 zde bylo zadokumentováno a realizováno celkem 1108 tzv. covidových přestupků. Příkladným
osobním nasazením byl vzorem pro kolegy i podřízené, kdy zejména v dobách vyhlášeného nouzového stavu dokázal vytvářet metodické
materiály s návody a postupy, jak řešit a dokumentovat typy protiprávních jednání, se kterými se policisté v praxi dosud nesetkali. Jeho
přístup a nasazení přesahuje standardní rámec plnění služebních úkolů. Navržený policista se tak mimořádným výkonem ve službě zasloužil o
účinné zvládnutí mimořádné situace.
Mjr. Ing. Stanislav Krajčovič se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více jak 40 let. Z toho 10 let působí včele Speciální
pořádkové jednotky KŘP Ústeckého kraje. Jmenovaný v průběhu těchto let se zúčastnil jako řídící důstojník mnoha zásahů IZS. Při řízení
zásahů vždy rozhodoval se znalostí věcí, kdy dokázal spojit nejen nabyté teoretické vědomosti, velmi dobré organizační schopnosti, ale i
získané praktické zkušenosti. Má velký podíl na účinném zvládnutí řady mimořádných událostí, k nim došlo za posledních 10 let na teritoriu
kraje (např. zajištění řady mezinárodních akcí Klimakemp, zajištění vnitřních hranic ČR na teritoriu kraje v souvislosti s hrozbou pro veřejný
pořádek a bezpečnost spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobený novým koronavirem SARS-CoV atd.). Jeho činnost je
systematická a cílevědomá se snahou dosáhnout zlepšení celkové výslednosti v práci ústecké policie, při efektivním využití sil a prostředků.
Svou práci vykonává s nadstandardním nasazením, vše s cílem zajistit bezpečí a rychlou pomoc občanům ústeckého kraje. Za jmenovaným je
vidět obrovský kus odvedené práce ve prospěch zajištění bezpečnosti občanů. Pod jeho vedením Speciální pořádková jednotka policie
dosahuje ve srovnání s ostatními útvary v rámci republiky velmi dobrých výsledků, na kterých má jmenovaný značný podíl a to nejen díky své
vysoké odbornosti, ale i týmu, který zde vychoval.

nedoporučujeme

doporučujeme

KŘP ÚK

Npor. Bc. Josef Lintner pracuje na operačním středisku KŘP Ústeckého kraje od roku 1990 až do současnosti. V uvedeném období přímo řídil
nebo se podílel na řešení mnoha mimořádných situací. V současné době pracuje jako vedoucí směny integrovaného operačního střediska a
má nezastupitelnou roli při plánováni, organizováni a koordinování všech operačních činnosti. Své organizační schopnosti osvědčil i v době
konání opatření proti onemocnění virem Covid 19. Podílí se dlouhodobě i na spolupráci s ostatními složkami IZS, PČR, městské policie a
ostatními institucemi.

doporučujeme

KŘP ÚK

Marcela Voláková je zaměstnaná u Policie České republiky od roku 2005 a na OKIE nastoupila v roce 2009. Svou činností se podílí již 12 let na
veškeré administrativě a spisové agendě odboru včetně podatelny OKIE. Podatelna je vstupní bránou znaleckého pracoviště krajského
ředitelství a sekretariát srdcem tohoto odboru. Na podatelně odboru po dobu svého působení zaučila již tři další administrativní a spisové
pracovnice, které vždy v případě potřeby ochotně zastoupila, tak aby chod tohoto stěžejního pracoviště odboru nebyl narušen. Marcela
Voláková dosahuje dlouhodobě nadstandardních a nadprůměrných výsledků ve své činnosti na sekretariátu a podatelně odboru, a to i nad
rámec svých pracovních úkolů. Vždy projevuje vysoký profesní zájem o zákazníka (dožadujícího orgánu), kterému se dle svých možností snaží
maximálně vyjít vstříc. Svým kladným přístupem k práci ve své každodenní činnosti a ochotou vždy pomoci je příkladem ostatním znalcům a
pracovníkům OKIE, a to nejenom ve spisové oblasti. V nelehké době pandemie COVID19 docházela na pracoviště nad rámec pracovní doby,
podílela se na distribuci ochranných pomůcek, pravidelné desinfekci společných prostor odboru, na testování pracovníků a přípravě
podkladů pro chod laboratoře. Marcela Voláková je významnou kontaktní osobou pro policisty dožadující znaleckou či kriminalistickotechnickou činnost a má tak významnou zásluhu na výborné reprezentaci pracoviště OKIE Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
Marcela Voláková ochotně a vždy s úsměvem pomáhá kolegům na OKIE. Ochotně naslouchá dožadujícím, odborně je vede a vždy doporučí
nejlepší postup podle spisového řádu. Vedení odboru dále připravuje veškeré potřebné podklady a dokumenty, a to jak v oblasti znalecké a
kriminalisticko-technické činnosti, tak v té personální a spisové oblasti.

nedoporučujeme

PČR OOP Bílina

Za příkladné plnění služebních povinností v souvislosti se záchranou lidského života, ke kterému došlo dne 29. 9. 2021 v katastru města
Bílina. Jmenovaný policista dne 29. 9. 2021 v době kolem 21:50 hodin v Bílině, poblíž vlakového nádraží v rámci běžného výkonu služby, na
podkladě oznámení o podezřelém chování osoby mužského pohlaví, po příjezdu na místo události a po prvotním zjištění o realizovaném
sebevražedném pokusu bezprostředně učinil kroky k zajištění životních funkcí této osoby (uvolnění kabelu z krku, uvedení do stabilizované
polohy, vyžádání RZS), v důsledku čehož došlo k plnému obnovení životních funkcí a k zajištění odborného lékařského ošetření s následnou
hospitalizací.

nedoporučujeme

KŘP ÚK, ÚO Děčín

Policista Martin Ulrych se dne 17. 11. 2021 v rámci pátrací akce po pohřešovaném nezletilém dítěti aktivně zapojil do pátrání a sám šel
propátrat nebezpečný úsek pod skalním masívem Pastýřské stěny, vzdálený od trasy vytyčeného prvotního pátrání. Zde se mu podařilo
nalézt zraněného pohřešovaného chlapce ve velmi vážném zdravotním stavu, kdy bylo následně zjištěno, že ze skalního masívu spadl.
Pohřešovaného v tomto zarostlém a nepřístupném prostoru neobjevily ani použité drony. Tímto svým jednáním zachránil chlapci život,
neboť bylo nepříznivé počasí.

nedoporučujeme
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por. Bc. Michal Mündl

KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka

KŘP ÚK, Speciální
pořádková jednotka

Policista příkladným plněním služebních povinností v pozici instruktora metodika speciální pořádkové jednotky dlouhodobě působí v rámci
služební přípravy a realizaci výcviku policistů v činnostech spojených s typovými činnostmi IZS od založení útvaru v květnu 2012. Tyto činnosti
koordinuje se všemi složkami IZS v kraji. Od počátku spolupracuje se Záchrannou službou Ústeckého kraje, Hasičským záchranným sborem a
dalšími subjekty, připravuje metodicky jednotlivá cvičení, účastní se jejich průběhu a následných vyhodnocení. Jmenovaný svým osobním
přístupem s důrazem na neustálé zlepšování dovedností policistů SPJ přispívá k rozvoji Integrovaného záchranného systému jako celku. Jako
člen reprezentačního sportovního týmu speciální pořádkové jednotky každoročně propaguje složky IZS na republikových soutěžích.

30

npor. Ing. Petr Bušek

KŘP ÚK, Dopravní inspektorát ÚO Teplice

KŘP ÚK, Dopravní
inspektorát ÚO Teplice

Dlouhodobě příkladným plněním služebních povinností se výrazně zasloužil o rozvoj Složky IZS, konkrétně o zvyšování kvality souboru
činností prováděných při výkonu služby policisty Dopravního inspektorátu v Teplicích.

31

ppor. Ing. Petr Jílek

KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka

KŘP ÚK, Speciální
pořádková jednotka

Policista příkladným plněním služebních povinností jako vedoucí 4. oddělení speciální pořádkové jednotky dlouhodobě působí v rámci
ústeckého kraje v oblasti přímého výkonu služby v rámci typových činností Integrovaného záchranného systému v podmínkách PČR.
Konkrétní činnosti koordinuje na místech zásahů pravidelně se všemi složkami IZS v kraji, čímž přispívá k jejich praktickému využití a rozvoji.
Jmenovaný svým osobním přístupem s důrazem na mimořádné výkony vlastní i svých podřízených nespočetněkrát přispěl k zvládnutí
mimořádných událostí, čímž se významně podílí na prezentaci Integrovaného záchranného systému jako celku.
Za splnění zvlášť mimořádného služebního úkolu. Jmenovaný se v přímém výkonu služby dne 31. 12. 2021 v Ústí nad Labem v ulici Jindřicha
Plachty podílel významnou měrou na poskytování první pomoci osobě, kterou hlídka SPJ nalezla na místě ležet v bezvědomí. Jmenovaný díky
rychlému zásahu a získaným znalostem a dovednostem se společně s dalšími členy hlídky podílel na navrácení životních funkcí osobě v
bezvědomí a v udržování osoby při životě do příjezdu Záchranné zdravotní služby.

nedoporučujeme

udělena Záslužná medaile ÚK v roce
2012; nedoporučujeme

32

pprap. Radim Šmudla

KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka

KŘP ÚK, 1. oddělení
SPJ ÚL

33

prap. Romana Forejtová

KŘP ÚK, Dopravní inspektorát ÚO Teplice

KŘP ÚK, Dopravní
inspektorát ÚO Teplice

Dlouhodobě příkladným plněním služebních povinností zejména na úseku prezentační a preventivní činnosti v řadách školní i předškolní
mládeže se výrazně zasloužila o propagaci jedné ze složek IZS (tedy Policie České republiky).

nedoporučujeme

34

npor. Bc. Jiří Samuel

KŘP ÚK

KŘP ÚK, Odbor služby
dopravní policie

Jmenovaný příkladným plněním pracovních povinností významně přispěl k zahájení činnosti Dálničního oddělení Postoloprty, které zajišťuje
plnění úkolů na dálnici D7 v rámci Ústeckého kraje, a jako jeho vedoucí, od doby jeho vzniku, účinně usiluje o co nejrychlejší dosažení jeho
plnohodnotného zapojení do činnosti Integrovaného záchranného systému.

nedoporučujeme

V roce 2021 se významnou měrou podíleli na opatřeních projektu EU Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko - společné
potírání kriminality v oblasti komerční osobní a nákladní dopravy v Sasko - českém příhraničí se zaměřením na legální přepravu zboží a osob,
KŘP ÚK, Dopravní
technický stav vozidel, poutání nákladu, kontrola sociálních předpisů, pravosti osobních a přepravních dokladů, požití alkoholu či jiných
inspektorát ÚO Děčín
návykových látek. Při své činnosti dosahuje velmi dobrých výsledků. Své dovednosti a znalosti předává dále mladším kolegům a je jim vzorem
a oporou. Jeho činnost je kladně vnímána veřejností a má vliv na bezpečnost silničního provozu.

nedoporučujeme

Jmenovaný se v přímém výkonu služby dne 31. 12. 2021 v Ústí nad Labem v ulici Jindřicha Plachty podílel významnou měrou na poskytování
první pomoci osobě, kterou hlídka SPJ nalezla na místě ležet v bezvědomí. Jmenovaný díky rychlému zásahu a získaným znalostem a
dovednostem se společně s dalšími členy hlídky podílel na navrácení životních funkcí osobě v bezvědomí a v udržování osoby při životě do
příjezdu Záchranné zdravotní služby.

nedoporučujeme

Dne 1. 3. 2021 kolem 19:20, bezprostředně po odchodu ze zaměstnání, se kpt. Mgr. Tomáš Kohout a kpt. Mgr. Jan Sajvera stali v blízkosti OC
Fórum svědky protiprávního jednání, kdy došlo k napadení bezdomovce ze strany kolemjdoucího. Pachatel napadení z místa utekl a
napadený upadl do bezvědomí. Policisté poskytli osobě v bezvědomí první pomoc, přivolali RZS a vyčkali na příjezd policie.

doporučujeme

35

pprap. Martin Senylník

KŘP ÚK, Dopravní inspektorát ÚO Děčín

36

pprap. Štěpán Kremr

KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka

KŘP ÚK, 1. oddělení
SPJ ÚL

37

pplk. Mgr. Tomáš Kohout

KŘP ÚK

KŘP ÚK, Odbor obecné
kriminality

38

39

pprap. Milan Urban

kpt. Bc. Pavel Krbaťa

KŘP ÚK, Dopravní inspektorát ÚO Děčín

KŘP ÚK, ÚO Teplice

V roce 2021 se významnou měrou podíleli na opatřeních projektu EU Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko - společné
potírání kriminality v oblasti komerční osobní a nákladní dopravy v Sasko - českém příhraničí se zaměřením na legální přepravu zboží a osob,
KŘP ÚK, Dopravní
technický stav vozidel, poutání nákladu, kontrola sociálních předpisů, pravosti osobních a přepravních dokladů, požití alkoholu či jiných
inspektorát ÚO Děčín
návykových látek. Při své činnosti dosahuje velmi dobrých výsledků. Své dovednosti a znalosti předává dále mladším kolegům a je jim vzorem
a oporou. Jeho činnost je kladně vnímána veřejností a má vliv na bezpečnost silničního provozu.

nedoporučujeme

KŘP ÚK, ÚO Teplice

Kpt. Bc. Pavel Krbaťa je ve služebním poměru příslušníka Policie ČR od roku 1981. Celou svoji služební kariéru prožil v rámci zařazení na
územním odboru Teplice. Po krátkém působení v pořádkové policii nastoupil na Službu kriminální policie a vyšetřování a této problematice
se věnuje do současné doby. Patři mezi nejzkušenější kriminalisty Ústeckého kraje, který nikdy neusiloval o zařazení do krajských nebo
republikových útvarů, kde ovšem slouží mnoho policistů, kteří se přímo formovali pod rukama navrhovaného. Své poslání vidí v klasické
operativní práci při odhalování trestné činnosti v působnosti územního odboru. V současné době se pak soustředí na předávání zkušeností
začínajícím kriminalistům. Pro ostatní policisty je výrazným příkladem svědomitého přístupu k výkonu služby, klidného vystupování, věcného
hodnocení důkazů a důsledného prověřování všech okolností rozhodných pro posouzení věcí. To vše jsou základní vlastnosti kriminalisty,
které pak umožňují přechod k dalším útvarům. Je příkladem policisty, který operativní činnosti dokáže doplnit o analytické schopnosti,
dokonalou znalost informačních systému a završit celý případ procesním způsobem. Kpt. Bc. Pavel Krbaťa je vzorem pro příslušníky, neboť
dokazuje věrnost svému povolání. dokazuje, že i po 40 letech služby může být policista velmi odborně zdatný, rozhodný při řešení situací a
neztrácí elán a snahu hledat cesty k lepším výsledkům. Byť se jedná o "starého pardála", je schopen zavádět do práce policie nové moderní
postupy a v současnosti tak dohlíží na emancipaci informační kriminality a analytiky v působnosti Územního odboru. V rámci celého
krajského ředitelství je uznávanou osobností, se kterou se vždy vyplatí spolupracovat. V letošním roce dosáhl na významné pracovní
jubileum, 40 let služebního poměru.

doporučujeme

doporučujeme

nedoporučujeme

40

mjr. Bc. Petr Hájek

KŘP ÚK, ÚO Louny

KŘP ÚK, ÚO Louny

Jmenovaný policista byl ve služebním poměru u PČR od roku 1983. Celou dobu svého působení u policie byl služebně zařazen v rámci
struktury Ústeckého dříve Severočeského kraje a to na různých funkcích služby pořádkové policie. Od 1. 1. 2011 zastával pozici vrchního
komisaře na ÚO Louny. V rámci svého působení u policie vždy vystupoval jako čestný, poctivý a zásadový policista. Přidělené úkoly plnil
svědomitě a i nad rámce svých povinností. V pravidelných hodnoceních dosahoval vždy velmi dobrých výsledků. Svým aktivním přístupem k
plnění přidělených úkolů měl jednak významný podíl na dosahování velmi dobrý výsledků ÚO Louny ve sledovaných ukazatelích a jednak
velký podíl na budování dobrého jména police v očích široké veřejnosti.

41

rtn. David Bozenhard

KVV ÚL, 41. mechanizovaný prapor Žatec

KVV ÚL

Jmenovaný se v průběhu roku 2021 opakovaně dobrovolně podílel na nasazení AČR na území Ústeckého kraje v rámci operace "Lock down"
2. 3. - 11. 4. 2021, operace ASISTENCE I (MOST - testování - 2. 1. 2021 - 15. 1. 2021, VROUTEK - 23. 2. 2021 - 7. 3. 2021), kde osobním
nasazením příkladně plnil svěřené úkoly a stanovené povinnosti.

42

npor. Lenka Martinková

Centrum zdravotních služeb Žatec

KVV ÚL

Jmenovaná byla v průběhu roku 2021 vyčleněna jako zdravotní sestra odběrového týmu ve prospěch Ústeckého kraje v rámci poskytovaných
sil a prostředků AČR. Současně se též podílela na poskytování neodkladné zdravotní péče při vážné dopravní nehodě.

doporučujeme

43

rtn. Martin Jaroš

KVV ÚL, 41. mechanizovaný prapor Žatec

KVV ÚL

Jmenovaný se v průběhu roku 2021 opakovaně dobrovolně podílel na nasazení AČR na území Ústeckého kraje v rámci operace "Lock down"
2. 3. - 11. 4. 2021, operace ASISTENCE I (MOST - 31. 1. 2021 - 12. 2. 2021) a ASISTENCE II (MOST - 27. 12. 2021 - 3. 1. 2022), kde osobním
nasazením příkladně plnil svěřené úkoly a stanovené povinnosti.

nedoporučujeme

44

Dalibor Zajac

JSDH Most

SHČMS OSH Most

Jmenovaný se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojil do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na
oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž.

doporučujeme

45

Dominika Säcklová

JSDH Malé Březno u Mostu

SHČMS OSH Most

46

Lucie Schubertová

JSDH Most

SHČMS OSH Most

47

Miroslav Löffelmann

JSDH Most

SHČMS OSH Most

48

Miroslava Schubertová

JSDH Most

SHČMS OSH Most

49

50

51

52

53

54

Daniel Kučera

Bc. Jan Rovenský

Jitka Chvátalová

Bc. Lenka Slavíková

MUDr. Mária Chuchlová

Monika Melicharová

ZZS ÚK

ZZS ÚK

ZZS ÚK

ZZS ÚK

ZZS ÚK

ZZS ÚK

Jmenovaná se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojila do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na
oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž.
Jmenovaná se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojila do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na
oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž.
Jmenovaný se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojil do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na
oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž.
Jmenovaná se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojila do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na
oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž.

doporučujeme
doporučujeme
doporučujeme
doporučujeme

ZZS ÚK

Pan Daniel Kučera pracuje na pozici řidič záchranář od roku 2002. Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe
hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je zároveň uznávaným kolegou pro svou profesionalitu i přátelskou povahu. Aktivně se zapojil do
preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK, věnuje se dětem všech věkových kategorií při různých exkurzích nejen na výjezdové základně v Ústí
nad Labem, ale i na dalších preventivně výchovných akcích pro širokou laickou veřejnost. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem
úcty a ohodnocení jeho příkladné práce řidiče záchranáře.

doporučujeme

ZZS ÚK

Pan Bc. Jan Rovenský pracuje na pozici zdravotnického záchranáře a od roku 2016 postoupil na pozici zdravotnického záchranáře Letecké
záchranné služby Ústí nad Labem, kde se zejména podílí na rozvoji a udržitelnosti speciálních technických činností letecké záchranné služby.
Je aktivním lektorem Vzdělávacího a výcvikového centra ZZS ÚK. Aktivně se podílí na preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK a vždy velmi
profesionálně reprezentuje organizaci. Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance této
profese, kdy je zároveň uznávaným kolegou pro svou vysokou míru profesionality, empatii a zejména přátelskou povahu. Udělení
navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeho dosavadní příkladné práce zdravotnického záchranáře.

nedoporučujeme

ZZS ÚK

Paní Jitka Chvátalová pracuje na výjezdové základně Teplice od roku 1977. Vynikající pracovní výkony, spolehlivost, pečlivost a ochota
charakterizují její celoživotní pracovní působení na pozici zdravotnického záchranáře. Celý profesní život je velmi aktivní v oblasti preventivně
výchovné činnosti, realizuje školení první pomoci pro laickou veřejnost a mnoho let spolupracuje se zástupci složek IZS na realizaci
preventivně výchovných akcí. Svým velmi příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Udělení ocenění by bylo projevem úcty a poděkováním za její celoživotní příkladnou práci.

doporučujeme

ZZS ÚK

Paní Bc. Lenka Slavíková pracuje na pozici zdravotnické záchranářky od roku 2007. V roce 2014 se aktivně zapojila do systému psychosociální
intervenční služby ZZS ÚK. Od března roku 2020 také aktivně působí na intervenčních linkách psychologické pomoci Peerlin a Intlin v České
republice. Svým dosavadním pracovním působením v systému psychosociální intervenční služby pomáhá v roli peera v systému
psychosociální intervenční služby ZZS ÚK. Udělení ocenění by bylo projevem úcty a poděkováním za její ochotu, vstřícnost a obětavou činnost
peera v rámci SPIS Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

nedoporučujeme

ZZS ÚK

MUDr. Mária Chuchlová pracuje od roku 1994 na pozici lékařky výjezdové skupiny v Litoměřicích. Svým pracovním působením přispívá ke
zvýšení kvality a rozvoji systému přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji. Aktivním a příkladným plněním pracovních povinností
patří mezi nejlépe hodnocené lékaře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Udělení ocenění by bylo projevem úcty k její dosavadní
příkladné činnosti lékaře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

doporučujeme

ZZS ÚK

Paní Monika Melicharová pracuje na pozici zdravotnického záchranáře od roku 1990. Od roku 2017 plní úkoly zástupce vedoucího záchranáře
pro výjezdové základny Kadaň a Vejprty. Dlouhodobě se významně podílí na edukaci laické veřejnosti v problematice poskytování první
pomoci. Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je zároveň
uznávanou a respektovanou kolegyní pro svou vysokou míru profesionality, empatii a zejména velmi přátelskou povahu. Udělení
navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení její dosavadní příkladné práce.

doporučujeme

Seznam zkratek:
Integrovaný záchranný systém

IZS

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

HZS ÚK

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

KŘP ÚK

Policie České republiky

PČR

Oddělení hlídkové služby

OHS

Oddělení obecné kriminality

OOK

Obvodní oddělení policie

OOP

Územní odbor

ÚO

Speciální pořádková jednotka

SPJ

Odbor kriminalistické techniky a expertiz

OKIE

Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem

KVV ÚL

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

JSDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení Most

SHČMS OSH

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

ZZS ÚK

Systém psychosociální intervenční podpory

SPIS
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Darovací smlouva
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, Česká republika
IČO: 00024341
zastoupené Ing. Milanem Blahou, Ph.D., náměstkem informačních a komunikačních technologií na základě
Aprobačního řádu Ministerstva zdravotnictví
(dále též „Dárce“)
A
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupen: Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
(dále též „Obdarovaný“)
(Dárce a Obdarovaný budou níže společně označováni dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku darovací smlouvu podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Smlouva“):

Čl. I
Účel Smlouvy
1.

Dárce má v úmyslu bezplatně převést do vlastnictví Obdarovaného devět kusů přístroje pro umělou plicní
ventilaci ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství (dále též „Dar“), a to za účelem naplnění veřejného
zájmu na ochraně zdraví osob v Ústeckém kraji, u nichž v důsledku onemocnění covid-19 je nezbytné při
poskytování zdravotní péče využít Dar a zajistit tak poskytování přednemocniční neodkladné péče nebo
akutní lůžkové péče u poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bylo vydáno oprávnění k poskytování
uvedených forem zdravotních služeb.

2.

Obdarovaný a Dárce uvádějí, že na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 11. 2020 ve znění dodatků č.
1 ze dne 26. 1. 2021, č. 2 ze dne 1. 4. 2021 a č. 3 ze dne 30. 7. 2021 (dále také jako „Smlouva o výpůjčce“)
Obdarovaný užívá Dar ke dni uzavření této smlouvy

3.

Bližší specifikace Daru je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

4.

Celková hodnota daru činí 3 968 416,08 Kč.

Čl. II
Darování
1.

Dárce Dar bezúplatně převádí do vlastnictví Obdarovaného a Obdarovaný Dar do svého vlastnictví
přijímá.

2.

Vzhledem k tomu, že Obdarovaný ke dni nabytí účinnosti této smlouvy Dar užívá na základě jiného
smluvního vztahu s Dárcem, nabývá Obdarovaný vlastnické právo dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

Stránka 1 z 3

Vzhledem k tomu, že je Obdarovaný seznámen s majetkem tvořícím Dar a jeho stavem, Dárci do dne
uzavření této smlouvy neoznámil žádné vady na majetku tvořící Dar, přijímá Obdarovaný Dar do svého
vlastnictví bez ohledu na jeho stav.
3.

Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této smlouvy zaniká Smlouva o výpůjčce. Zánik
Smlouvy o výpůjčce nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy o výpůjčce do dne jejího zániku.

Čl. III
Omezení dispozice s Darem
1.

Obdarovaný bere na vědomí a zavazuje se, že v době 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zcizí
nebo dá do užívání majetek tvořící Dar pouze poskytovateli zdravotních služeb uvedenému v příloze č. 3
této smlouvy, nebo poskytovateli, který v souladu s krizovým plánem kraje je určen k zajištění řešení
krizových situací a za tímto účelem byl určen jako zpracovatel plánu krizové připravenosti a který
současně bude majetek tvořící Dar používat pro zajištění účelu uvedeného v čl. 1 této smlouvy (dále také
jako „Oprávněný příjemce“).

2.

Obdarovaný bere na vědomí a zavazuje se, že bez předchozího písemného souhlasu Dárce po dobu 3 let
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy majetek tvořící Dar nezcizí či nedá do užívání nebo nedá do zástavy
a) jiné osobě, než je Oprávněný příjemce,
b) osobě, která je poskytovatelem zdravotních služeb, jejíž zřizovatelem je Ministerstvo
obrany,
c) Armádě České republiky, nebo
d) osobě, jejíž součástí je bezpečnostní sbor.

3.

Obdarovaný se zavazuje, že majetek tvořící Dar nepoužije, ať již přímo, či nepřímo, pro potřeby osob
nebo organizací spojených s terorismem.

4.

Obdarovaný se zavazuje, že při dispozici s majetkem tvořící Dar dle odst. 1 tohoto článku uloží
Oprávněnému příjemci naplňovat při používání majetku tvořící součást Daru účel uvedený v čl. 1 této
smlouvy a zároveň mu smluvně zakáže použití majetku tvořící Dar, ať již přímo či nepřímo, pro potřeby
osob nebo organizací spojených s terorismem.

5.

Obdarovaný se zavazuje, že při dispozici s majetkem tvořící Dar dle odst. 1 tohoto článku zakáže smluvně
Oprávněnému příjemci zcizení, ať již úplatné či bezplatné, výpůjčku, nájem, podnájem, pacht, podpacht,
či zastavení majetku tvořící Dar, a to po dobu alespoň 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

6.

Obdarovaný se zavazuje, že při zcizení nebo dání majetku tvořící Dar do užívání seznámí Oprávněného
příjemce s omezeními dle tohoto článku.

7.

Obdarovaný se zavazuje zaplatit Dárci smluvní pokutu ve výši 3 968 416,08 Kč za každý případ, kdy
v období 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto
článku s výjimkou povinnosti založené tímto odstavcem.

8.

Dárce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zjistí, že Obdarovaný porušil některou
z povinností dle tohoto článku, nebo v případě, že v době 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
Dárce zjistí, že Oprávněný příjemce majetek tvořící Dar dále zcizil, či dal do užívání či požívání, nebo
použil či užil majetek tvořící Dar pro potřeby osoby nebo organizace spojené s terorismem, nebo jej
zastavil. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost Obdarovaného uhradit smluvní pokutu dle
tohoto článku.
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Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tato smlouva se může měnit
pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

2.

Práva a povinnosti z této smlouvy se mohou postoupit na třetí osobu pouze s písemným souhlasem druhé
smluvní strany.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech identických vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Dárce obdrží dvě vyhotovení a Obdarovaný jedno vyhotovení této smlouvy. V případě, že je tato smlouva
uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.

4.

Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že se na tuto smlouvu vztahuje zákon 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, a v případě povinnosti jejího zveřejnění její zveřejnění
zajistí Dárce. Nezveřejní-li Dárce tuto smlouvu v registru smluv nebo neoznámí-li její zveřejnění
Obdarovanému do 15 dnů ode dne nabytí platnosti, je Obdarovaný oprávněn tuto smlouvu zveřejnit
v registru smluv.

5.

Nedílnou součástí smlouvy je též
příloha č. 1 – Definice příslušenství Daru
příloha č. 2 - Seznam sériových čísel přístrojů pro umělou plicní ventilaci, jež jsou součástí Daru
příloha č. 3 – seznam oprávněných příjemců

6.

Dárce informuje Obdarovaného, že vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro označení Daru
jako majetku, který je pro stát nepotřebný, nabývá tato smlouva platnosti dnem povolení výjimky ze
strany vlády České republiky z nepotřebnosti majetku pro stát ve smyslu § 21 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb. Účinnosti tato smlouva nabývá dle zák. č. 340/2015 Sb.

7.

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 008/44R/2022 ze dne
18. 05. 2022

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Ústecký kraj

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Ing. Jan Schiller

náměstek informačních a komunikačních
technologií

hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 1 k Darovací smlouvě
Není-li v Remarks uvedeno jinak, je součástí 1 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci 1 ks příslušné položky.
Ser
1

Part No
800-EMVP-01-05

2

703-0731-15

Item
VENTILATOR,
EMV+
COMMERCIAL v5.0, UK

Remarks
731

SERIES,

Assy Case Transit Carry w pull-out handle,
wheels, and AC receptacle (EMV+)
3
4
5

024-0012-00
8000-000997
704-0EMV-06

Power Supply
Power Cord (Europe, Type C)
Power Supply - Vehicle Charger 12- 24v

6

710-0731-01

Assembly, Power Supply/Line Cord US

7

708-0064-00
Line Cord, Continental Europe CEE 7/7 to
IEC60320 C5 2.5 Amp Connector, 6' UK plug

8
9
10

8000-000994
8000-001000
825-0002-00

Power Cord (Israel, Type M)
Power Cord (Australia, Type I)
Six-foot Oxygen Hose for High Pressure FiO2
delivery, DISS to DISS hoses

11

8000-000995

12
13
14
15
16

000041
8000-000996
NPN
NPN
NPN
NPN

DISS to DIN Oxygen hoses
Quick reference guide
CD of Operators manual
Operators manual
Tan padded case

17

820-0097-15

3 ltr Low flow oxygen reservoir

18

820-0106-15

Disposable

or

601

Schrader Oxygen Hose (UK)

ventilator

circuits,

5

ke každému

EMV+, AEV, Eagle II, adult6 foot length, ventilátoru
single patient use
White infant/pediatric disposable ventilator
circuit; 6ft

19

820-0107-20

20

8000-0298

Masimo SET

21

8000-0294

sensor, reusable
Masimo SET pulse oximetry cable, reusable,
adult

22

465-0027-00

Air Inlet Filter Internal disk filter

23

465-0028-00

pulse

oximetry

Filter, Foam, Inlet, 1.08" dia. X 1/2" Long

2

ke každému

ventilátoru
2
ke každému
ventilátoru

Příloha č. 2 k Darovací smlouvě
Seznam sériových čísel přístrojů pro umělou plicní ventilaci tvořících součást Daru
AY20H030067
AY20H031563
AY20H031565
AY20H033013
AY20H034500
AY20H034648
AY20HO34655
AY20H034731
AY20H035035

Příloha č. 3 k Darovací smlouvě
Seznam oprávněných příjemců

Nemocnice Žatec, o.p.s.
Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Krajská zdravotní, a.s.

4 ks
2 ks
3 ks

Jméno a příjmení

Funkce a
odbor

Zpracovatel

Bc. Adéla Lehečková

INF

Vedoucí odboru

Bc. Jan Jelínek

VO INF

Datum

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

LP

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

Usnesení č. 008/44R/2022 ze dne 18. 05. 2022

Podpis

bod 6.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 012/15Z/2022

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
Dárce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „dárce“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jan Schiller, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká Spořitelna a. s.
číslo účtu: 882733379/0800
Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a
organizačních věcí
475 657 301 / jelinek.j@kr-ustecky.cz

a

Obdarovaný:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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DAROVACÍ SMLOUVU:

I.
Předmět daru
Dárce je vlastníkem těchto movitých věcí:
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru se vším
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi a obdarovaný předmět daru se vším
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi přijímá od dárce do svého výlučného
vlastnictví.
2. Dárce přikazuje obdarovanému předmět daru používat výhradně k tomuto účelu: pro
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce za účelem záchranný lidských životů, majetku,
přípravy a výcviku dětí, mládeže a dospělých. Obdarovaný po dobu 3 let od účinnosti této
smlouvy nesmí darovanou věc prodat ani zapůjčit jiné jednotce. Obdarovaný se
zavazuje, že předmět daru bude užívat pouze k účelu, k němuž byl darován.
3. Pokud obdarovaný bude používat předmět daru k jiným účelům, než přikazuje dárce, je
obdarovaný povinen předmět daru dárci vrátit a pokud to není možné, je povinen dárci
poskytnout peněžitou náhradu.

III.
Prohlášení smluvních stran
1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem předmětu daru včetně jeho
příslušenství a součástí, a že na něm neváznou žádné dluhy, zástavní práva, ani jiné
právní vady. Dále dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jež jsou
předmětem daru.
2. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru řádně prohlédl a je seznámen s jeho stavem.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. ……………. ze dne
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 paré s platností originálu, přičemž dárce obdrží
2 vyhotovení a obdarovaný 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. K nabytí vlastnictví
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k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.
6. Tento odstavec se použije v případě daru v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč, pokud
obdarovaným není fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
obec nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená
nebo právnická osoba, v níž má obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast: 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
…………… /na e-mail: ………... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
VI.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Razítko a podpis
Dárce
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Razítko a podpis
Obdarovaný
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Jméno a příjmení

Funkce a
odbor

Bc. Adéla Lehečková

INF

Bc. Jan Jelínek

VO INF

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

Dle vzoru

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

Usnesení č.:
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ze dne

Podpis

bod 6.8 priloha 3.pdf k usnesení č. 014/15Z/2022

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

17/SML2654/04/SOPD/KH

DODATEK Č. 4
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 21. 7. 2017, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Zdeňka Šváchová, odbor INF
svachova.z@kr-ustecky.cz / 475 657 973
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce
Město Terezín
Sídlo:
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
Zastoupený:
René Tomáškem, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Robert Czetmayer, vedoucí ORVS
E-mail/telefon: robert.czetmayer@terezin.cz, tel. 606 740 913
IČ:

00264474

Bank. spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 237282050/0300 (dále jen “příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace evidovanou pod
číslem 17/SML2654/SOPD/KH (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 evidovaným pod
číslem 17/SML2654/01/SOPD/KH ze dne 8. 11. 2019, Dodatku č. 2 evidovaným pod číslem
17/SML2654/02/SOPD/KH ze dne 19. 2. 2021 a Dodatku č. 3 evidovaným pod č.
17/SML2654/03/SOPD/KH ze dne 10. 5. 2022.
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Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto:
II.
Změna smlouvy
Článek I Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.

012/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu dotaci
ve výši 14.159.029,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů stopadesát devětisíc dvacet
devětkorun českých), z toho investiční část ve výši 11.758.780,- Kč (slovy:
jedenáctmilionů sedmsetpadesátosmtisíc sedmsetosmdesát korun českých) a
neinvestiční část ve výši 2.400.249,- Kč (slovy: dva miliony čtyřistatisíc
dvěstěčtyřicetdevět korun českých). Dotace bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 9. 2022.
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 3. a 4. nově zní takto:
3. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 9. 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2022 (účinnost uznatelných nákladů).
III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. 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 smlouvy,
což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne
zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne …….
usnesením …………………..
V Ústí nad Labem dne ………………..

V Terezíně dne …………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce
město Terezín
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Ing. Jan Schiller, hejtman

René Tomášek, starosta
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FOR H2ENERGY s.r.o.

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY - I. ETAPA
Č. ……………….

(Pozemky v k.ú. Minice a k.ú. Nehasice)

1

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
(uzavřená v souladu s § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
SMLUVNÍ STRANY
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

(„Kraj“)
a
2.
FOR H2ENERGY s.r.o.
Sídlo:
Průběžná 3366, 434 01 Most
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
09626859
DIČ:
CZ09626859
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová
značka C 46069. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě
(„Zájemce“)
Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich
samostatně „Smluvní strana“.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Kraj je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Zájemce má v úmyslu si od Kraje v budoucnu pronajmout Předmět rezervace
za účelem realizace Projektu; a

(c)

po vydání Stavebního povolení má Zájemce v úmyslu získat do nájmu od Kraje
Předmět rezervace, který představuje současně Pozemek k prodeji a
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(d)

po vydání Kolaudace má Zájemce v úmyslu odkoupit od Kraje Pozemek
k prodeji, a to na základě Kupní smlouvy.

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o rezervaci („Smlouva“).

2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů uvedených
velkými písmeny:

Geometrický plán

znamená geometrické plány v příloze č. 6, kterými bude vymezen
předmět Nájemní smlouvy a Pozemky k prodeji;

Projekt

znamená výstavbu závodu popsaného v Příloze č. 1 této Smlouvy;

Nájemní smlouva

znamená nájemní smlouvu, kterou Smluvní strany uzavřou poté,
co Zájemce získá Stavební povolení k provedení stavby k realizaci
Projektu. Dohodnuté znění Nájemní smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této
Smlouvy;

Nájemné

znamená Nájemné za Pozemky k prodeji placené Zájemcem po
uzavření Nájemní smlouvy;

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva
k Pozemkům k prodeji, kterou Smluvní strany uzavřou za
podmínek sjednaných touto Smlouvou. Dohodnuté znění návrhu
Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy;

Zájemce

znamená FOR H2ENERGY s.r.o., IČO 09626859, jeho právní
nástupce a osoby, na něž mohou případně přejít v souladu s touto
Smlouvou práva a povinnosti z této Smlouvy. V rámci zamýšlené
Nájemní smlouvy je Zájemce Nájemcem a v rámci zamýšlené
Kupní smlouvy je Zájemce Kupujícím;

Rezervační poplatek

znamená poplatek za Rezervaci specifikovaný v části 4 této
Smlouvy;

Práce Zájemce

znamená práce a činnosti Zájemce, které umožní naplnění účelu
této Smlouvy;

Kraj

znamená Ústecký kraj coby vlastníka Předmětu rezervace. Pro
účely Nájemní smlouvy se Krajem rozumí Pronajímatel, pro účely
Kupní smlouvy se Krajem rozumí Prodávající;

Rezervace

znamená povinnost Kraje rezervovat Předmět rezervace výlučně ve
prospěch Zájemce za účelem a za podmínek stanovených touto
Smlouvou. Rezervací se pro účely této Smlouvy rozumí povinnost
Kraje dodržovat a splnit veškeré závazky a povinnosti sjednané
touto Smlouvou za účelem naplnění účelu této Smlouvy, zejména
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povinnost uzavřít za splnění sjednaných podmínek výlučně se
Zájemcem Nájemní smlouvu a Kupní smlouvu;
Pozemky

znamená následující pozemky:
1. pozemková parcela č. 337/6 v k.ú. Minice, o celkové
výměře 6.207 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 5.999 m2 dle Geometrického plánu č. 23334/2022;
2. pozemková parcela č. 337/12 v k.ú. Minice o celkové
výměře 6.823 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 6.625 m2 dle Geometrického plánu č. 23334/2022;
3. stavební parcela č. 78 v k.ú. Nehasice o celkové výměře
378 m2;
4. stavební parcela č. 80 v k.ú. Nehasice o celkové výměře
391 m2;
5. stavební parcela č. 81 v k.ú. Nehasice o celkové výměře
388 m2;
6. stavební parcela č. 85 v k.ú. Nehasice o celkové výměře
550 m2;
7. stavební parcela č. 86 v k.ú. Nehasice o celkové výměře
545 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely o
výměře 411 m2 dle Geometrického plánu č. 274-34/2022;
8. stavební parcela č. 88 v k.ú. Nehasice o celkové výměře
490 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely o
výměře 353 m2 dle Geometrického plánu č. 274-34/2022;
9. pozemková parcela č. 801/25 v k.ú. Nehasice o celkové
výměře 110.340 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 44.118 m2 dle Geometrického plánu č. 27434/2022;
10. pozemková parcela č. 801/140 v k.ú. Nehasice o celkové
výměře 64 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely o
výměře 60 m2 dle Geometrického plánu č. 274-34/2022;
11. pozemková parcela č. 1178/1 v k.ú. Nehasice o celkové
výměře 895 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely
o výměře 726 m2 dle Geometrického plánu č. 274-34/2022;
přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Kraje, svěřené k hospodaření SPZ Triangle,
příspěvková organizace, a jsou zapsány v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
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pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 123 pro katastrální území
Minice, obec Velemyšleves, a na listu vlastnictví číslo 137 pro
katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, dle výpisu z katastru
nemovitostí, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;
Pozemky k prodeji

znamená celé pozemky, resp. jejich části oddělené příslušným
Geometrickým plánem tak, jak jsou označeny jako Pozemky pod
pořadovým číslem 1 až 11. Pro účely Nájemní smlouvy jsou
Pozemky k prodeji označeny v Nájemní smlouvě jako Předmět
Nájmu;

Předmět rezervace

znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemky
k prodeji;

Rozhodnutí
o umístění stavby

znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas
nebo veřejnoprávní smlouvu k umístění stavby - bude vydáno
příslušným úřadem a bude umožňovat umístění Projektu na
Pozemcích k prodeji;

Stavební povolení

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní smlouvu
k provedení stavby k realizaci Projektu, nebo certifikát
autorizovaného inspektora k provedení stavby, vše bude vydáno na
základě Rozhodnutí o umístění stavby. Bude-li postupně vydáno
více z uvedených rozhodnutí, považuje se za okamžik vydání
Stavebního povolení den nabytí právní moci rozhodnutí vydaného
k výrobní části Projektu;

Kolaudace

znamená kolaudační souhlas / rozhodnutí k trvalému užívání
stavby realizované v souladu s Projektem, nebo rozhodnutí o
povolení zkušebního provozu stavby, popř. rozhodnutí o uložení
provedení zkušebního provozu stavby, za účelem uvedeným
v Příloze č. 1 této Smlouvy. Bude-li postupně vydáno více
z uvedených souhlasů / rozhodnutí, považuje se za okamžik vydání
Kolaudace den nabytí právní moci rozhodnutí vydaného k výrobní
části Projektu;

Smlouva

znamená tuto Smlouvu o rezervaci včetně ujednání vztahujících se
k uzavření Nájemní smlouvy a následně Kupní smlouvy, jejichž
předmětem budou Pozemky k prodeji. Pojem Smlouva použitý
v Nájemní smlouvě nebo v Kupní smlouvě znamená vždy Nájemní
smlouvu, resp. Kupní smlouvu;

Registrace

Registrace akce k poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS
222D232000054, včetně Závazných podmínek Registrace akce
uvedených v příloze č. 7;

SPZ Triangle,
příspěvková
organizace

Příspěvková organizace Kraje zajišťující správu Strategické
průmyslové zóny (SPZ) Triangle, IČO: 71295011, se sídlem Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 990.
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3.

PŘEDMĚT A ÚČEL REZERVACE

3.1

Kraj se tímto zavazuje rezervovat ve prospěch Zájemce Předmět rezervace a Zájemce
tímto od Kraje přijímá právo odpovídající závazku Rezervace, a to za účelem zjištění a
prověření podmínek k uskutečnění Projektu. V rámci Rezervace je Zájemce oprávněn
vstupovat a vjíždět na Předmět rezervace a dále provádět pouze takové činnosti, které
jsou nutné ke zjištění a prověření podmínek k uskutečnění Projektu. Po dobu trvání
Smlouvy má Zájemce povinnost na vlastní náklady zajišťovat sekání zeleně na
Předmětu rezervace. Jiné činnosti je Zájemce na Předmětu rezervace oprávněn
vykonávat pouze s předchozím písemným souhlasem Kraje.

3.2

Zájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Registrací akce k
poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS 222D232000054, včetně Závazných
podmínek Registrace akce a zavazuje se respektovat zvláštní užívání a postupy
plynoucí z tohoto Registrace pro užívání Předmětu rezervace. Zájemce tímto výslovně
prohlašuje, že nebude požadovat náhradu svých nákladů vynaložených na uskutečnění
účelu Rezervace, ani nebude požadovat slevu na Rezervačním poplatku z důvodu, že
uskutečňuje nebo uskutečnil Práce Zájemce; toto prohlášení se nevztahuje na situaci
popsanou v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy.

3.3

Zájemce se výslovně zavazuje, že bude Předmět rezervace užívat pouze pro účely
uvedené v článku 3.1 této Smlouvy. Zájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá
investičnímu záměru předloženému prostřednictvím Kraje Ministerstvu průmyslu
a obchodu za účelem vydání souhlasu pro vstup Zájemce jako investora do průmyslové
zóny Triangle.

3.4

Zájemce výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy splňuje podmínky
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a zavazuje se tento
stav zachovat nejméně po dobu účinnosti této Smlouvy a v případě uzavření Kupní
smlouvy dále po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41 podmínek
Registrace.

4.

REZERVAČNÍ POPLATEK

4.1

Zájemce se zavazuje za Rezervaci Předmětu rezervace uhradit Kraji Rezervační
poplatek ve výši 2,-Kč/m2/rok bez DPH, tedy za celý Předmět rezervace 119.998 Kč
(slovy: sto devatenáct tisíc devět set devadesát osm korun českých) bez DPH za rok.
K Rezervačnímu poplatku bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

4.2

Rezervační poplatek za Rezervaci Předmětu rezervace bude hrazen 2 x ročně 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 od vystavení. Daňový doklad
bude obsahovat náležitosti stanovené právní úpravou platnou ke dni vystavení.
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4.3

Pokud dojde k uzavření Kupní smlouvy způsobem a ve lhůtách uvedených v části 6
Nájemní smlouvy, bude Zájemci - po povolení vkladu jeho vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle této Kupní smlouvy - poskytnuta sleva ve výši poloviny
rezervačního poplatku. 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.

5.

PRÁCE ZÁJEMCE

5.1

Pro dosažení účelu této Smlouvy, územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění
stavby a pro účely stavebního řízení o vydání Stavebního povolení Kraj souhlasí
s umístěním Projektu na Pozemcích k prodeji. Tento souhlas je vázán na postup
Zájemce podle této Smlouvy a může být odňat písemným prohlášením Kraje v případě,
že bude nesporné, že Projekt nebude realizován.

5.2

Zájemce je oprávněn ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu její účinnosti vykonávat
na Předmětu rezervace pouze práce a činnosti podle článku 3.1 této Smlouvy, nutné
k dosažení jejího účelu.

5.3

Zájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující realizaci Projektu,
zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení

5.4

Poté, co bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude mezi Zájemcem a
Krajem uzavřena Nájemní smlouva, a to způsobem a za podmínek stanovených v části
8. této Smlouvy a Zájemce bude po jejím uzavření oprávněn zahájit provádění Prací
Nájemce na realizaci Projektu.

5.5

Zájemce je povinen při naplňování účelu této Smlouvy respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Registrace.

5.6

Zájemce zajistí provedení zkoušky možnosti zasakování čistých dešťových vod ze
střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání územního rozhodnutí a
toto Kraji prokáže. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Zájemce
upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho budov do
okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a navrhne
s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné technické řešení
bude součástí Projektu Zájemce.

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY ZÁJEMCEM

6.1

Kraj tímto souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn bez jakéhokoli dalšího souhlasu
Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy, a/nebo, po jejím uzavření,
i z Nájemní smlouvy, na třetí osobu, ve které Zájemce vlastní 100% obchodní podíl.
Zájemce je také oprávněn s předchozím souhlasem Kraje postoupit veškerá práva
a povinnosti z této Smlouvy, a/nebo, po jejím uzavření, i z Nájemní smlouvy, na jinou
třetí osobu. Pro účel udělení souhlasu Zájemce písemně sdělí Kraji identifikaci
zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností („Nabyvatel“) a Kraj se zavazuje do
tří měsíců od obdržení takového sdělení vydat svůj písemný souhlas. Kraj je oprávněn
vydat i nesouhlasné stanovisko v případě, že by udělený souhlas byl v rozporu
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s důležitými zájmy Kraje nebo ČR, zejména pak v případě, kdy Nabyvatel nebude
splňovat podmínky stanovené v čl. 6.2. Účastníci této Smlouvy se rovněž mohou
dohodnout, že uzavřou případně dohodu o ukončení Rezervace dle této Smlouvy
a novou smlouvu o Rezervaci s Nabyvatelem, přičemž podmínky takové nové smlouvy
budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě. Smluvní strany se tímto
výslovně dohodly na tom, že v případě záměru postoupení této Smlouvy Zájemcem dle
výše uvedeného, si Kraj za účelem vyjádření svého souhlasu vyžádá souhlas
Ministerstva průmyslu a obchodu.
6.2

Smluvní strany se dohodly, že Kraj udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy v případě,
že:
(a)

převod práv a povinností Zájemce dle této Smlouvy se bude týkat Nabyvatele,
který bude splňovat podmínky Programu na podporu rozvoje průmyslových zón
a Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
a podmínky Registrace; a

(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení
veškerých práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy v nezměněném
rozsahu s výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu konzumovaných
v důsledku splnění příslušného závazku.

7.

GEOMETRICKÝ PLÁN

7.1

Zájemce se zavazuje předat nejpozději do doby uzavření Nájemní smlouvy Kraji
Geometrický plán, a to ve 3 vyhotoveních s platností originálu.

7.2

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem potřeba zajistit, aby příslušný stavební
úřad vydal územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, popř. aby vydal sdělení,
že územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků se nevyžaduje, zavazuje se Kraj
takové územní rozhodnutí a/nebo takový souhlas zajistit na vlastní náklady tak, aby
takové územní rozhodnutí nabylo právní moci a/nebo takový souhlas byl vydán
nejpozději do splnění Podmínky dle článku 8.4 písm. (a) této Smlouvy. Tím není
dotčeno právo Zájemce zajistit vydání územního rozhodnutí o dělení a scelení pozemků,
popř. vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků v případě, že tak neučiní Kraj ve
lhůtě výše stanovené.

8.

UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 8. Smlouvy bude
mezi nimi uzavřena Nájemní smlouva, jejímž předmětem bude Nájem Pozemků
k prodeji.

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Nájemní smlouva má podobu, kterou
Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou
záležitostí uvedených v článku 8.3 níže nelze před podpisem Nájemní smlouvy
provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany výslovně
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písemně nedohodnou. Návrh Nájemní smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy
jako její Příloha č. 4.
8.3

8.4

Před podpisem Nájemní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo
změny:
(a)

dokončení částí textu Nájemní smlouvy, které jsou v ní označeny tečkami; a

(b)

doplnění a/nebo aktualizace Příloh k Nájemní smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že:
(a)

podmínkou pro uzavření Nájemní smlouvy je vydané pravomocné Stavební
povolení.

(dále jen jako „Podmínka“).
(b)

K uzavření Nájemní smlouvy vyzve Zájemce Kraj, a to během 30 (třiceti)
kalendářních dní poté, kdy bude splněna Podmínka. Pokud nastane situace
uvedená v článku 11.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem tam
uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Nájemní smlouvu zaniká v případě,
že:
(i) Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) nebude splněna do dvou let od nabytí
účinnosti Smlouvy.

(c)

Nájemní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Zájemce vyzve
Kraj k jejímu uzavření dle písm. (b) výše.

(d)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Nájemní smlouvy
dle písm. (c) výše z důvodu na straně Kraje, použije se přiměřeně článek 9.2
písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro
uzavření Nájemní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na straně Zájemce,
použije se přiměřeně článek 9.2 písm. (a) této Smlouvy.

8.5

Smluvní strany konstatují, že tato část 8. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí nájemní smlouvy ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

9.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti a končí dnem nabytí účinnosti Nájemní smlouvy dle článku 8.4 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 dvou
let ode dne její účinnosti, pokud do tohoto okamžiku nebudou splněny Podmínky dle
čl. 8.4. V případě, že Podmínky budou splněny v době platnosti Smlouvy, avšak
k uzavření Nájemní smlouvy nedojde do uplynutí dvou let od účinnosti této Smlouvy,
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prodlužuje se platnost Smlouvy do doby uzavření Nájemní smlouvy, nejdéle však o 90
dnů ode dne splnění Podmínek.
9.2

Platnost Smlouvy končí také, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak,
v následujících případech:
(a)

Jestliže Zájemce nevyzve Kraj k uzavření Nájemní smlouvy v souladu s částí 8.
této Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, platnost Smlouvy skončí marným
uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Smluvní strany před tím písemně
jinak. Pro tento případ skončení platnosti této Smlouvy dále platí, že Zájemce
je povinen uhradit Kraji veškeré náklady, které měl Kraj v souvislosti s touto
Smlouvou.
V případě ukončení platnosti Smlouvy způsobem uvedeným v tomto ustanovení
je Zájemce povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu (stav ke dni
počátku účinnosti této Smlouvy), nedohodnou-li se Smluvní strany písemně
jinak, a to na vlastní náklad. Pokud tak Zájemce neučiní ve lhůtě 1 měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost Smlouvy, je Kraj oprávněn
uvést Předmět rezervace do původního stavu a přeúčtovat Zájemci veškeré
náklady, které mu takto vznikly. Při výběru zhotovitele k odstranění výsledků
činnosti Zájemce postupuje Kraj v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Náklady Kraje je
povinen Zájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování Kraje.

(b)

Jestliže Zájemce vyzve Kraj k uzavření Nájemní smlouvy v souladu s částí 8.
této Smlouvy a Kraj neuzavře Nájemní smlouvu ve lhůtě stanovené v článku
8.4 písm. (c) této Smlouvy, je Kraj povinen v tomto případě uhradit Zájemci
veškeré náklady, které Zájemce oprávněně a účelně vynaložil při naplňování
účelu této Smlouvy; povinnost Kraje k náhradě škody není ustanovením tohoto
odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 12.7 této Smlouvy,
přičemž v takovém případě platí, že:
(i) platnost této Smlouvy skončí v den, kdy dojde k uzavření Nájemní smlouvy
na základě rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle nebo
(ii) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle podle
článku 12.7 této Smlouvy; platnost této Smlouvy skončí dnem nabytí právní
moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu
vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém případě jinak).

9.3

Smluvní strany mohou platnost této Smlouvy kdykoli ukončit vzájemnou písemnou
dohodou.

9.4

Kraj je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní dobou v následujících případech:
(a)

Zájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Rezervačního poplatku nebo
jeho části;
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(b)

Zájemce užívá Předmět rezervace v rozporu s ustanoveními článku 3.1, této
Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 90 kalendářních dní ode dne
doručení písemného upozornění Kraje;

V případě výpovědi Kraje dle tohoto článku je Zájemce povinen uvést Předmět
rezervace do původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), a to na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 9.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.
9.5

Zájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční
výpovědní dobou v případě, že Kraj porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud
nebude dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 9.2
písm. (b) této Smlouvy užije obdobně.

9.6

Zájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže
uvedených, a to s výpovědní dobou 3 měsíců. Ve výpovědi je Zájemce povinen uvést
důvod výpovědi. Zájemce však není podle tohoto ustanovení oprávněn vypovědět tuto
Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku 9.2 písm. (a), 9.2 písm. (b)
této Smlouvy. Zájemce je povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu (stav
ke dni počátku účinnosti této Smlouvy) na vlastní náklad, přičemž ujednání článku 9.2
písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

9.7

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní doba běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

9.8

V případě změny vlastnictví Předmětu rezervace má Zájemce právo vypovědět tuto
Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. V takovém případě
se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je uvedeno v článku 9.2 písm. (b),
nedohodnou-li se písemně jinak.

9.9

Smluvní strany sjednávají, že při skončení platnosti této Smlouvy podle článku 9.2 až
9.8 této Smlouvy, zaniká současně s platností této Smlouvy i platnost smlouvy o
uzavření budoucí Nájemní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.

9.10

Pro případ, že Zájemce z jakéhokoliv důvodu a v jakékoli fázi ustoupí od svého záměru
realizovat Projekt písemným oznámením doručeným Kraji, uděluje Kraji plnou moc
k veškerým právním jednáním potřebným ke změně nebo zrušení platného Rozhodnutí
o umístění stavby, na základě kterého měl být Projekt realizován. Udělení plné moci
dle předchozí věty neplatí v případě, že kroky uvedené v předchozí větě učiní sám
Zájemce bezodkladně po přijetí svého rozhodnutí nerealizovat Projekt sám.

10.

DALŠÍ ZÁVAZKY KRAJE

10.1

Kraj je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu
rezervace (ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu
a bez předchozího písemného souhlasu Zájemce nezatížit Předmět rezervace
žádnými dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob; porušením
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tohoto závazku není svěření Pozemků k hospodaření příspěvkové organizaci
zřízené Krajem;
(b)

poskytnout na požádání Zájemci veškerou rozumně požadovanou součinnost
a podporu, jež bude Zájemce požadovat v souvislosti se získáním Rozhodnutí o
umístění stavby a/nebo Stavebního povolení, a jejímuž poskytnutí nebudou
bránit příslušné právní předpisy;

(c)

vynaložit maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého a evropského
práva tak, aby Zájemci byla poskytnuta veškerá povolení, souhlasy a stanoviska
potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo pro Stavební povolení a;

(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této Smlouvy.

11.

ZÁRUKY KRAJE

11.1

Kraj prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy pravdivé
a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření Nájemní
smlouvy, s výjimkou skutečnosti uvedené v písm. (g) níže:
(a)

Kraj je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu rezervace a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy, Nájemní smlouvy a
následně Kupní smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět rezervace není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani užívacími
právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu z katastru
nemovitostí týkajícího se Předmětu rezervace ke dni uzavření této Smlouvy;

(c)

Kraj nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním či
jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se mohly stát
důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení Předmětu rezervace;

(d)

Předmět rezervace (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
součástí ochranného pásma, vyjma následujících:
(i) dálnice D7;

(e)

Kraj si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly porušovány
jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Předmět rezervace (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; Předmět
rezervace ani žádná jeho část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Předmětu rezervace
uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému břemeni, která by vznikla
vydržením;
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(g)

Kraj si není vědom, že by se na Předmětu rezervace nacházely nadzemní či
podzemní stavby nebo archeologické památky;

(h)

Kraj si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem rezervace nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

11.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 11.1 této
Smlouvy k okamžiku uzavření Nájemní smlouvy, ukáže jako nepravdivá a takový
nedostatek není Krajem napraven v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Zájemce právo odstoupit od této Smlouvy
písemným oznámením o odstoupení zaslaným Kraji v souladu s ustanoveními
upravujícími oznámení podle článku 13.1 této Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení
platnosti této Smlouvy dle tohoto článku, použije se přiměřeně ujednání článku 9.2 písm.
(b) této Smlouvy. Neodstoupí-li Zájemce od Smlouvy, má právo na náhradu škody,
která mu vznikne v důsledku porušení povinností Krajem.

11.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 11.1 se sjednává, že není porušením záruky
uvedené v článku 11.1 písm. (a) a/nebo 11.1 písm. (b) dojde-li ke svěření Pozemků
k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Krajem nebo pokud vznik práva či
povinnosti k Předmětu rezervace, v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude
vyplývat z jednání při výkonu rozhodnutí prováděného na základě nepravomocného
exekučního titulu vydaného podle občanského soudního řádu či exekučního řádu,
eventuálně titulu dle zákona č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu
bude probíhat řízení ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového
nepravomocného exekučního titulu:
(a)

nebude Zájemce povinen uzavřít Nájemní smlouvu (a to ani v případě, že vyzve
Kraj dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Kraje; nebo
(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět rezervace z výkonu rozhodnutí
prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 8.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Nájemní smlouvy
ze strany Zájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60 (šedesáti)
dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Kraje a lhůta
podle článku 8.4 písm. (c) k uzavření Nájemní smlouvy se automaticky
prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne pravomocného
skončení daného řízení ve prospěch Kraje.

12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1

Pokud Kraj poruší závazek vymezený článkem 10.1 písm. (a) a/nebo článkem 11.2, je
povinen uhradit Zájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
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12.2

Pokud Kraj poruší svůj závazek uzavřít Nájemní smlouvu dle článku 8.4 písm. (c) této
Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, uhradí Zájemci smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky Zájemce dle článku 9.2
písm. (b) a/nebo podle článku 12.7 této Smlouvy).

12.3

Pokud Zájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.1, 3.2 nebo 3.3 této
Smlouvy, je Zájemce povinen za každé porušení uhradit Kraji smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu ve lhůtě stanovené v článku 9.4 písm. (b)
této Smlouvy.

12.4

Pokud Zájemce nevyzve Kraj dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy či neuzavře dle
článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy Nájemní smlouvu, uhradí Kraji smluvní pokutu ve
výši 100.000 Kč.

12.5

Pokud Zájemce poruší svou povinnost stanovenou v článku 9.10 této Smlouvy, je
povinen uhradit Kraji smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

12.6

Závazky Kraje uvedené v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou ustanovením článku
12.2 dotčeny.

12.7

Smluvní strany se dohodly, že Zájemce má v případě, že Kraj poruší svůj závazek
uzavřít Nájemní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo požadovat,
aby příslušný soud určil obsah budoucí smlouvy dle ustanovení § 1787 zákona
č. 89/2012 Sb.

13.

OZNÁMENÍ

13.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné podobě
a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, e-mailem nebo
doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této
Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé
Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky
nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím
prokazatelném odeslání.
ADRESA Kraje:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Kopie:
ADRESA Zájemce:
FOR H2ENERGY s.r.o.
Průběžná 3366
434 01 Most
Kontaktní osoba:
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14.

ZMĚNY SMLOUVY

14.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální součinnost
ke splnění účelu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou jedna druhou
informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

14.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1

Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna 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 této Smlouvě,
které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru
smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky ID
na email:

15.2

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.

15.3

Ustanovení článku 3.2 a 3.4 a celé části 6 této Smlouvy platí obdobně i pro Nájemní
smlouvu, a to i po ukončení platnosti této Smlouvy způsobem dle článku 9.1 této
Smlouvy.

15.4

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy Kraj
obdrží 2 (dvě) a Zájemce 1 (jedno) vyhotovení.

16.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE

16.1

Kraj tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje pronajmout a prodat Pozemek k prodeji byl dle § 18 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn
dne 11. 3. 2022 po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Radě Ústeckého kraje, popř.
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;
b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. ............... ze dne .................. a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............. ze
dne .............

17.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji
ze své svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.
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V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj
hejtman

V Mostě dne ………………….

_________________________
FOR H2ENERGY s.r.o.
Jednatel společnosti
Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce

3.

Výpisy z katastru nemovitostí týkající se Pozemků

4.

Nájemní smlouva, smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen

5.

Kupní smlouva

6.

Geometrické plány

7.

Závazné podmínky Registrace akce, identifikační číslo EDS 222D232000054
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Příloha č. 1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Příloha č. 2

33

Příloha č. 3

34

35

36

37

Příloha č. 4

Ústecký kraj

-a-

FOR H2ENERGY s.r.o.

NÁJEMNÍ SMLOUVA,
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
A SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÝCH BŘEMEN – I. ETAPA
Č. ………

(Nájem pozemků v k.ú. Minice a k.ú. Nehasice)
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NÁJEMNÍ SMLOUVA
(uzavřená v souladu s § 2201 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník)
SMLUVNÍ STRANY
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Pronajímatel“)

VS409

a
2.
FOR H2ENERGY s.r.o.
Sídlo:
Průběžná 3366, 434 01 Most
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
09626859
DIČ:
CZ09626859
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová
značka C 46069. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Nájemce“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Pronajímatel je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Nájemce má v úmyslu si od Pronajímatele pronajmout Předmět nájmu za
účelem realizace Projektu; a

(c)

po vydání Kolaudace má Nájemce v úmyslu odkoupit od Pronajímatele
Pozemky k prodeji, které představují část Předmětu nájmu,

uzavírají Smluvní strany tuto Nájemní smlouvu („Smlouva“).

39

2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí vymezení pojmů uvedených velkými
písmeny tak, jak jsou definovány ve Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě
o uzavření budoucí nájemní smlouvy č. ………. ze dne ……………….

3.

PŘEDMĚT A ÚČEL NÁJMU

3.1

Pronajímatel tímto pronajímá Nájemci a Nájemce tímto od Pronajímatele přejímá do
nájmu Pozemky k prodeji, a to za účelem uskutečnění Projektu.

3.2

Nájemce se výslovně zavazuje, že bude Pozemky k prodeji užívat pouze pro účely
výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1
Smlouvy o rezervaci, a to po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41
podmínek Registrace. Nájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru
předloženému prostřednictvím Pronajímatele Ministerstvu průmyslu a obchodu za
účelem vydání souhlasu pro vstup Nájemce jako investora do průmyslové zóny
Triangle.

3.3

Nájemce není oprávněn dát Předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.

4.

NÁJEMNÉ

4.1

Nájemce se zavazuje, že za nájem Pozemků k prodeji bude Pronajímateli hradit
nájemné ve výši 1.199.980 Kč (slovy: jeden milion sto devadesát devět tisíc devět set
osmdesát korun českých) bez DPH za rok (vypočtené jako násobek výměry Pozemků
k prodeji která činí 59.999 m2 a částky 20 Kč za 1 m2 Pozemku k prodeji za rok)
(„Nájemné za Pozemky k prodeji“), měsíční nájemné tedy činí 99.998,34 Kč plus
příslušná DPH, pokud se v souladu s platným zákonem bude na pronájem vztahovat.
Nájemné bylo stanoveno na základě znaleckého posudku č. 94/9034/2022
zpracovanéh
znalecká kancelář ENI CONSULT spol.
s r.o., IČ: 60281821, ze dne 15. 4. 2022.

4.2

Nájemné za Pozemky k prodeji včetně příslušné DPH, pokud se bude na pronájem
vztahovat, bude hrazeno měsíčně k 15. dni běžného kalendářního měsíce.

5.

PRÁCE NÁJEMCE

5.1

Jakmile bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude Nájemce oprávněn
zahájit provádění Prací Nájemce.

5.2

Nájemce si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě:
(a)

Plyn,

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace

(e)

Vedení NN – telekomunikace
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5.3

(f)

Vodovod pitný

(g)

Vodovod průmyslový.

Pronajímatel a Nájemce se zavazují uzavřít spolu do 12 měsíců od převodu
vlastnického práva k Pozemkům k prodeji podle Kupní smlouvy smlouvu o zřízení
úplatných věcných břemen spočívajících v právu Nájemce:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedních pozemků Pronajímatele parc. č.
337/60 a 337/142 v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, a par. č. 801/77, 801/204,
801/205, 801/206, 801/203, 1178/1 a 1178/2 v k.ú Nehasice, obec Bitozeves,
přípojky inženýrských sítí popsaných v článku 5.2 této Smlouvy;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Projektu jak je vyznačena na plánu
v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………;

(c)

vjíždět na Předmět nájmu z míst určených na plánech v Příloze č. 1 Smlouvy o
rezervaci pozemků ze dne ………;

V případě, že bude k uzavření takové smlouvy o zřízení věcného břemene potřebný
geometrický plán, zavazuje se Nájemce zajistit na svoje náklady jeho vyhotovení.
Smlouvy o zřízení věcného břemene budou obsahovat standardní ustanovení obvyklá
pro obdobné transakce, přičemž výše protiplnění za věcná břemena bude stanovena
podle ceníku Prodávajícího pro zřízení služebností schváleného Radou Ústeckého kraje.
Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch Nájemce.
Pronajímatel souhlasí se vstupem na pozemky uvedené v písm. a) výše za účelem
realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 5.2 této Smlouvy.
5.4

Pronajímatel Nájemci umožní bezplatné napojení na inženýrské sítě uvedené v článku
5.2 této Smlouvy, které jsou ve vlastnictví Pronajímatele.

5.5

Nájemce je povinen při užívání Předmětu nájmu respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Registrace.

5.6

Za podmínek uložených v Registraci je Kupující povinen vždy k 15. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu se
stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno investora,
zařazení investičního záměru podle CZ-NACE, plochu pozemků v nájmu investora,
plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice a počet dosud
vytvořených pracovních míst.

5.7

Nájemce prokáže Pronajímateli, že provedl zkoušku možnosti zasakování čistých
dešťových vod ze střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání
územního rozhodnutí. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Nájemce
upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho budov do
okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a navrhne
s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné technické řešení
bude součástí Projektu Nájemce.

41

5.8

Nájemce bere na vědomí, že při realizaci Projektu musí respektovat podmínky
uspořádání území stanovené v příslušných částech územních plánů obcí Velemyšleves
a Bitozeves.

5.9

Nájemce se zavazuje umožnit v průběhu realizace Projektu Prodávajícímu a osobám
uvedeným v čl. 12 písm. c) Registrace vstup na staveniště a soustavnou součinnost
technického dozoru stavebníka s těmito osobami za účelem kontroly.

5.10

Nájemce je povinen předat Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro kontrolu
souladu realizace Projektu s Registrací, zejména veškeré stupně projektové
dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a veškerá správní rozhodnutí
(územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, rozhodnutí o předčasném
užívání stavby, rozhodnutí o prozatímním užívání stavby apod.).

6.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU K PRODEJI

6.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 6. Smlouvy bude
mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, jejímž předmětem budou Pozemky k prodeji.

6.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva má podobu, kterou
Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou
záležitostí uvedených v článku 6.3 níže nelze před podpisem Kupní smlouvy provádět
žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany výslovně písemně
nedohodnou. Návrh Kupní smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy o rezervaci jako
její Příloha č. 5.

6.3

Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo změny:

6.4

(a)

výši Kupní ceny, která bude určena ke dni podpisu Kupní smlouvy jako cena
v místě a čase obvyklá formou znaleckého posudku vypracovaného znalcem
určeným Krajem, nedohodnou-li se Smluvní strany před uzavřením Kupní
smlouvy písemně jinak. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že Kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy o rezervaci
pozemků, nedojde-li v tomto období ke změně právních předpisů upravujících
oceňování nemovitostí. V takovém případě platí kupní cena uvedená v příloze
č. 5 této Smlouvy; a

(b)

dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny tečkami; a

(c)

doplnění a/nebo aktualizace Příloh ke Kupní smlouvě; a

(d)

změnu identifikace pozemků, pokud dojde před uzavřením Kupní smlouvy
k zápisu Geometrického plánu do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly, že:
(a)

podmínky pro uzavření Kupní smlouvy jsou:
(i) právní moc Kolaudace, přičemž tato podmínka se považuje za splněnou
vydáním kteréhokoliv z rozhodnutí uvedených v definici pojmu
Kolaudace v části 2 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne ………;
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(ii) nabytí právní moci územního rozhodnutí o dělení a scelení pozemků
a/nebo vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků dle článku 7.2
Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………., a
(iii) předání aktuálního geometrického plánu Nájemcem Pronajímateli
(společně dále jen jako „Podmínky“).
(b)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Nájemce Pronajímatele, a to během 30
(třiceti) kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Pokud nastane
situace uvedená v článku 9.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem
tam uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká
v případě, že:
(i) Podmínka dle článku 6.4 písm. (a) bodu (i) nebude splněna do
31.05.2026; nebo
(ii) Podmínka dle článku 6.4 písm. (a) bodu (ii) nebude splněna do
31.05.2026

(c)

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Nájemce vyzve
Pronajímatele k jejímu uzavření dle písm. (b) výše.

(d)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle
písm. (c) výše z důvodu na straně Pronajímatele, použije se přiměřeně článek
7.2 písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro
uzavření Kupní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na straně Nájemce, použije
se přiměřeně článek 7.2 písm. (a) této Smlouvy.

6.5

Smluvní strany konstatují, že tato část 6. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

7.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

7.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti a končí dnem právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu,
kterým bude povolen vklad vlastnického práva k Předmětu nájmu do katastru
nemovitostí ve prospěch Nájemce, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

7.2

Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, platnost Smlouvy skončí následovně:
(a)

Jestliže Nájemce nevyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 6. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, platnost Smlouvy
skončí marným uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Strany před tím
písemně jinak. Pro tento případ skončení nájmu dále platí, že Nájemce je
povinen uhradit Pronajímateli veškeré náklady, které měl Pronajímatel
v souvislosti s touto Smlouvou.
V případě ukončení nájmu způsobem uvedeným v tomto ustanovení, je
Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem
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užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad. Pokud tak Nájemce neučiní ve lhůtě
4 měsíců následujících po měsíci, ve kterém skončil nájem, je Pronajímatel
oprávněn uvést Předmět nájmu do původního stavu a přeúčtovat Nájemci
veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při výběru zhotovitele odstranění
stavby Nájemce postupuje Pronajímatel v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Náklady
Pronajímatele je povinen Nájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování
Pronajímatele.
(b)

Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 6. této Smlouvy a Pronajímatel neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě
stanovené v článku 6.4 písm. (c) této Smlouvy a neučiní tak ani během
dodatečného jednoměsíčního období, nájem Předmětu nájmu podle této
Smlouvy končí uplynutím tohoto dodatečného jednoměsíčního období.
Pronajímatel je povinen v tomto případě uhradit Nájemci veškeré náklady, které
měl Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu; povinnost Pronajímatele
k náhradě škody není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 10.7 této Smlouvy,
přičemž v takovém případě platí, že:
(i) nájem Pozemku k prodeji skončí v den, kdy dojde k zápisu vlastnického
práva Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na základě
rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle nebo
(ii) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle podle
článku 10.7 této Smlouvy, nájem Předmětu nájmu skončí dnem nabytí právní
moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu
vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém případě jinak).
V případě skončení nájmu z důvodu uvedeného v prvních dvou větách písm. (b)
článku 7.2 této Smlouvy, po úhradě veškerých nákladů, které měl Nájemce
v souvislosti s uskutečňováním Projektu, a veškeré škody vzniklé Nájemci, se
stane vlastníkem Projektu Pronajímatel; pro tyto účely Smluvní strany podepíší
příslušnou kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Pokud se Pronajímatel nestane podle předchozí věty vlastníkem
Projektu, je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav
před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad ve lhůtě 4 měsíců
následujících po měsíci, ve kterém tato Smlouva skončila. Takto vzniklé
náklady Nájemce se stanou součástí pohledávky Nájemce proti Pronajímateli
podle písm. (b) článku 7.2 této Smlouvy. Při výběru zhotovitele odstranění
stavby Nájemce postupuje tak, že zhotovitel bude vybrán na základě
výběrového řízení, do kterého budou přizváni minimálně 3 (tři) dodavatelé,
přičemž základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Tento
bod Smlouvy se neužije, pokud dojde ke skončení nájmu z důvodu právní moci
rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle dle
článku 10.7 této Smlouvy nebo v případě, kdy dojde k zápisu vlastnického práva
Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí
příslušného soudu o nahrazení projevu vůle.
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(c)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 31.05.2026 Kolaudaci, nájem
Předmětu nájmu skončí uplynutím dne 01.06.2026 pokud se Smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do
původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž
ujednání článku 7.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

7.3

Smluvní strany mohou nájem kdykoli ukončit vzájemnou písemnou dohodou.

7.4

Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi
s dvouměsíční výpovědní dobou v následujících případech:
(a)

Nájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Nájemného;

(b)

Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s ustanoveními článku 3.1, této
Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 30 (třiceti) kalendářních dní ode
dne doručení upozornění Pronajímatele;

V případě výpovědi Pronajímatele dle tohoto článku je Nájemce povinen uvést Předmět
nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní
náklad, přičemž ujednání článku 7.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí
obdobně.
7.5

Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi
s dvouměsíční výpovědní dobou v následujících případech:
(a)

Pronajímatel porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud nebude dosaženo
nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 7.2 písm. (b)
této Smlouvy užije obdobně;

(b)

v souladu s článkem 7.6 níže.

7.6

Nájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže
uvedených. Ve výpovědi je Nájemce povinen uvést důvod výpovědi. Nájemce však
není oprávněn vypovědět tuto Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku
7.2 písm. (a), 7.2 písm. (b) nebo 7.2 písm. (c) této Smlouvy. Nájemce je povinen uvést
Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 7.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.

7.7

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní doba běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

7.8

V případě jakékoli změny vlastnictví Předmětu nájmu má Nájemce právo vypovědět
tuto Smlouvu na základě písemné výpovědi s výpovědní dobou v délce 3 (třech) měsíců.
V takovém případě se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je uvedeno v článku 7.2
písm. b), nedohodnou-li se písemně jinak.

7.9

Smluvní strany sjednávají, že při skončení nájmu podle článku 7.2 až 7.8 této Smlouvy,
zaniká současně s platností nájemní smlouvy i platnost smluv o uzavření budoucí kupní
smlouvy a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle části 6. a článku
5.3 této Smlouvy.
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8.

DALŠÍ ZÁVAZKY PRONAJÍMATELE

8.1

Pronajímatel je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu nájmu
(ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu a bez
předchozího písemného souhlasu Nájemce nezatížit Předmět nájmu žádnými
dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob, porušením tohoto
závazku není svěření Pozemků k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené
Pronajímatelem;

(b)

poskytnout na požádání Nájemci veškerou součinnost a podporu, jež bude
Nájemce požadovat v souvislosti se získáním Rozhodnutí o umístění stavby,
Stavebního povolení a/nebo Kolaudace, a jejímuž poskytnutí nebudou bránit
příslušné právní předpisy;

(c)

Pronajímatel vynaloží maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Nájemci byla poskytnuta veškera povolení,
souhlasy a stanoviska potřebná pro realizaci Projektu a;

(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této Smlouvy.

9.

ZÁRUKY PRONAJÍMATELE

9.1

Pronajímatel prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření Kupní
smlouvy, s výjimkou písm. (g):
(a)

Pronajímatel je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu nájmu a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a Kupní smlouvy získal
veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět nájmu není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani užívacími
právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu z katastru
nemovitostí týkajícího se Předmětu nájmu ke dni uzavření této Smlouvy;

(c)

Pronajímatel nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se
mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení k Předmětu
nájmu;

(d)

Předmět nájmu (nebo jakákoli jeho část) není ke dni podpisu této Smlouvy, ani
nikdy v minulosti nebyl součástí ochranného pásma, vyjma následujících:
(i) dálnice D7;

(e)

Pronajímatel si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;
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(f)

Předmět nájmu (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; Předmět
nájmu ani žádná jeho část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Předmětu nájmu
uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému břemeni, která by vznikla
vydržením;

(g)

Pronajímatel si není vědom, že by se na Předmětu nájmu nacházely nadzemní
či podzemní stavby nebo archeologické památky;

(h)

Pronajímatel si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem nájmu nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

9.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 9.1 této
Smlouvy ukáže jako nepravdivá a takový nedostatek není Pronajímatelem napraven
v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má
Nájemce právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o odstoupení
zaslaným Pronajímateli v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení podle článku
11 této Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení nájmu dle tohoto článku, použije se
přiměřeně ujednání článku 7.2 písm. (b) této Smlouvy. Neodstoupí-li Nájemce od
Smlouvy, má právo na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení
povinností Pronajímatelem.

9.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 9.1 se sjednává, že není porušením záruky uvedené
v článku 9.1 písm. (a) a/nebo 9.1 písm. (b) dojde-li ke svěření Pozemků k hospodaření
příspěvkové organizaci zřízené Pronajímatelem, nebo pokud vznik práva či povinnosti
k Předmětu nájmu, v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude vyplývat z důvodu
úkonu při výkonu rozhodnutí prováděného na základě nepravomocného exekučního
titulu vydaného podle občanského soudního řádu či exekučního řádu eventuálně titulu
dle zákona č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu bude probíhat
řízení ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového nepravomocného
exekučního titulu:
(a)

nebude Nájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že vyzve
Pronajímatele dle článku 6.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Pronajímatele;
nebo
(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět nájmu z výkonu rozhodnutí
prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 6.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Kupní smlouvy ze
strany Nájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60 (šedesáti) dnů
ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele
a lhůta podle článku 6.4 písm. (c) k uzavření Kupní smlouvy se automaticky
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prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne pravomocného
skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele.
10.

SMLUVNÍ POKUTY

10.1

Pokud Pronajímatel poruší závazek vymezený článkem 8.1 písm. (a) a/nebo článkem
9.2, je Pronajímatel povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
Smluvní pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody (s
přihlédnutím k článku 9.3, který se použije přiměřeně).

10.2

Pokud Nájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.2 a 3.3 této Smlouvy, je
Nájemce povinen za každé porušení uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši
odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále zvýšenou o
částku 100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne,
kdy jej Pronajímatel na takové porušení závazku písemně upozornil.

10.3

Pokud Nájemce poruší závazek vymezený v článku 5.6 této Smlouvy, je Nájemce
povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu včetně
penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení povinnosti
Nájemce uložen Pronajímateli. Výslovně se sjednává, že Pronajímatel má právo na
úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem za porušení
rozpočtové kázně.

10.4

Pokud Pronajímatel poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 6.4 písm.
(c) této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, uhradí Pronajímatel Nájemci
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky
Nájemce dle článku 7.2 písm. (b) a/nebo podle článku 10.7 této Smlouvy).

10.5

Pokud Nájemce nevyzve Pronajímatele dle článku 6.4 písm. (b) této Smlouvy či
neuzavře dle článku 6.4 písm. (c) této Smlouvy Kupní smlouvu, uhradí Nájemce
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

10.6

Závazky Pronajímatele uvedené v článku 7.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou
ustanovením článku 10.5 dotčeny.

10.7

Smluvní strany se dohodly, že Nájemce má v případě, že Pronajímatel poruší svůj
závazek uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo
požadovat, aby příslušný soud určil obsah budoucí smlouvy dle ustanovení § 1787
zákona č. 89/2012 Sb.

10.8

Pokud Kupující poruší svůj závazek vyplývající z článků 5.6, 5.9 nebo 5.10 této
Smlouvy, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč

11.

OZNÁMENÍ

11.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné podobě
a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, e-mailem nebo
doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této
Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé
Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky
nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím
prokazatelném odeslání.
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ADRESA Pronajímatele:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Kopie:
ADRESA Nájemce:
FOR H2ENERGY s.r.o.
Průběžná 3366
434 01 Most
Kontaktní osoba
12.

ZMĚNY SMLOUVY

12.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální součinnost
ke splnění účelu nájmu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou jedna druhou
informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

12.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.

13.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1

Pro tuto Smlouvu se užijí obdobně ustanovení článků 3.2 a 3.4 a celé části 6 Smlouvy
o rezervaci pozemků ze dne …………….., a to i v případě, že uvedená smlouva již
pozbyla platnosti způsobem dle jejího článku 9.1.

13.2

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.

13.3

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy
Pronajímatel obdrží 2 (dvě) a Nájemce 1 (jedno) vyhotovení.

13.4

Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna 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 této Smlouvě,
které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru
smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky
na email
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14.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY PRONAJÍMATELE
Pronajímatel tímto potvrzuje:

14.1

že záměr kraje pronajmout nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 11. 3. 2022
po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Radě Ústeckého kraje na úřední desce krajského
úřadu;

14.2

že o uzavření této nájemní smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. .............. ze dne ................

14.3

že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 11. 3. 2022 po
dobu 30 dnů před rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce
krajského úřadu;

14.4

že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. .................. ze dne .....................

15.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji ze své
svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.

Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího

V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj
hejtman

V Mostě dne ………………….

_________________________
FOR H2ENERGY s.r.o.
jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku nájemce
……………

Příloha č. 5

Ústecký kraj

-a-

FOR H2ENERGY s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA – I. ETAPA
Č. ………

(Pozemky v k.ú. Minice a k.ú. Nehasice)

Smluvní strany:
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Prodávající“)
a
2.
FOR H2ENERGY s.r.o.
Sídlo:
Průběžná 3366, 434 01 Most
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
09626859
DIČ:
CZ09626859
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová
značka C 46069. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:

PRAGUE 1727769 v1 (2K)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
1) pozemková parcela č. 337/6 v k.ú. Minice,
2) pozemková parcela 337/12 v k.ú. Minice,
3) stavební parcela č. 78 v k.ú. Nehasice,
4) stavební parcela č. 80 v k.ú. Nehasice
5) stavební parcela č. 81 v k.ú. Nehasice,
6) stavební parcela č. 85 v k.ú. Nehasice,
7) stavební parcela č. 86 v k.ú. Nehasice,
8) stavební parcela č. 88 v k.ú. Nehasice,
9) pozemková parcela č. 801/25 v k.ú. Nehasice,
10)

pozemková parcela č. 801/140 v k.ú. Nehasice,

11)

pozemková parcela č. 1178/1 v k.ú. Nehasice,

jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy zapsány v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 123 pro katastrální území Minice, obec Velemyšleves, a na listu
vlastnictví 137 pro katastrální území Nehasice, obec Bitozeves.
(dále jen „Pozemky“);
1.2

Předmětem převodu dle této Kupní smlouvy jsou následující pozemky:
(a)

pozemková parcela č. 337/6 o výměře 5.999 m2 dle GP č. 233-34/2022,

(b)

pozemková parcela č. 337/12 o výměře 6.625 m2 dle GP č. 233-34/2022,
vše v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, a dále:

(c)

stavební parcela č. 78 o výměře 378 m2,

(d)

stavební parcela č. 80 o výměře 391 m2,

(e)

stavební parcela č. 81 o výměře 388 m2,

(f)

stavební parcela č. 85 o výměře 550 m2,
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(g)

pozemková parcela č. 1187 o výměře 411 m2 dle GP č. 274-34/2022,

(h)

pozemková parcela č. 1189 o výměře 353 m2 dle GP č. 274-34/2022,

(ch)

pozemková parcela č. 801/208 o výměře 44.118 m2 dle GP č. 27434/2022,

(i)

pozemková parcela č. 801/140 o výměře 60 m2 dle GP č. 274-34/2022,

(j)

pozemková parcela č. 1178/5 o výměře 284 m2 dle GP č. 274-34/2022,

(k)

pozemková parcela č. 1178/6 o výměře 442 m2 dle GP č. 274-34/2022,
to vše v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves,

(dále jen „Nemovitost“).
1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním částečným
výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří část Přílohy č. 2 této Smlouvy.

1.4

Smluvní strany společně konstatují, že dne …….. byla mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena Nájemní smlouva („Nájemní smlouva“), jejímž předmětem
je mimo jiné i nájem Nemovitosti, a to za účelem realizace Projektu, tak jak je
uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci ze dne ……….. , a současně i smlouva
o budoucí Kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek Smluvních stran uzavřít
kupní smlouvu na Nemovitost.

1.5

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu o převodu
vlastnického práva k Nemovitostem („Smlouva“).

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitosti
z Prodávajícího na Kupujícího za Kupní cenu, jak je tato vymezena v článku 3.1
této Smlouvy.

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Registrací
akce k poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS 222D232000054, včetně
Závazných podmínek Registrace akce (dále jen „Registrace“) a zavazuje se
respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z Registrace při užívání
Nemovitosti.

2.3

Kupující se výslovně zavazuje, že bude Nemovitosti užívat pouze pro účely jeho
provozování Projektu popsaného v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci, a to po celou
dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41 podmínek Registrace. Kupující
prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru předloženému
prostřednictvím Prodávajícího Ministerstvu průmyslu a obchodu za účelem vydání
souhlasu pro vstup Kupujícího jako investora do průmyslové zóny Triangle.

55

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do jeho
výlučného vlastnictví za sjednanou kupní cenu, která činí 23.999.600 Kč (slovy:
dvacet tři milionů devět set devadesát devět tisíc šest set Korun českých), ke které
bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. (dále jen „Kupní cena“).

3.2

Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán a oceněn ve
znaleckých posudcích č. 90/9030/2022 pro k.ú. Minice a č. 91/9031/2022 pro k.ú.
Nehasice znalce
znalecká kancelář ENI CONSULT
spol. s r.o., IČ: 60281821, ze dne 14. 4. 2022.

3.3

Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví
se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy a z Registrace.

3.4

Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedenou částí 4. této Smlouvy.

3.5

Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem provozování
Projektu Kupujícího v souladu s projektem uvedeným v Příloze č. 4 této Smlouvy
(dále jen „Projekt“) a za účelem jejího dalšího užívání v souladu s Registrací.

3.6

Kupující se zavazuje Nemovitost užívat pouze za účelem výstavby a provozování
Projektu, v souladu s Projektem a v souladu s Registrací.

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
a) kupní cena v plné výši 23.999.600 Kč (slovy: dvacet tři milionů devět set
devadesát devět tisíc šest set Korun českých) + příslušná DPH budou uhrazeny
Prodávajícímu na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 (slovy:
deseti) pracovních dnů po uzavření této Smlouvy;
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.

5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé:
(a)

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal veškeré
potřebné souhlasy a schválení;
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(b)

Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními
vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla
uvedena na výpisu z katastru nemovitostí v příloze č. 2:

(c)

Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či
by se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení
k Nemovitosti;

(d)

Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
součástí ochranného pásma, s výjimkou:
(i) dálnice D7.

(e)

Prodávající si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Nemovitost (ani žádná její část) nebyla a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního
či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí;
Nemovitost ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Nemovitosti (ani
k jakékoli její části) uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému
břemeni, která by vznikla vydržením;

(g)

Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nacházely nadzemní či
podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci
Projektu) nebo archeologické památky;

(h)

Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostí nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

5.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1
Smlouvy ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen takový nedostatek
odstranit/napravit s tím, že pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím
odstraněn/napraven v dohodnuté přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy
písemným oznámením o odstoupení zaslaným Prodávajícímu v souladu s
ustanoveními upravujícími oznámení podle části 12 této Smlouvy.

5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
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(a)

po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení
Kupujícího nezatíží Nemovitost jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak;
zejména ji neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí
o jakoukoli dispozici s Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani její
část nepronajme;

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména
nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní
úpravy či jiné zemní práce a podobně.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Registrace.

7.2

Kupující se současně zavazuje užívat Nemovitosti včetně staveb na nich zřízených
dle článku 7.1 po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41
podmínek Registrace a po tuto dobu nepřevést Nemovitosti na třetí osobu vyjma
případu, kdy půjde o osobu splňující veškeré podmínky Registrace, přičemž tato
osoba se zaváže uvedené podmínky dodržovat nejméně po uvedenou dobu a
Prodávající neuplatní své předkupní právo dle části 8. této Smlouvy. O záměru
převést Nemovitosti na třetí osobu je Kupující povinen informovat Prodávajícího
současně se sdělením informací o zájemci o koupi umožňujících prověření, zda
zájemce o koupi splňuje veškeré podmínky dle Registrace.

7.3

Kupující si je vědom toho, že bez předchozího souhlasu Ministerstva průmyslu
a obchodu nesmí být Nemovitost užívána pro jiné účely než pro účely podnikání
v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ – NACE 10 – 33) vyjma oborů
zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb a
technologických center tak, jak stanoví bod 18 podmínek Registrace.

7.4

Za podmínek uložených v Registraci je Kupující povinen vždy k 15. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace
Projektu se stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno
investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu
pozemků v nájmu investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud
realizovanou výši investice a počet dosud vytvořených pracovních míst.

8.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

Kupující a Prodávající se ve smyslu ustanovení § 2140 a § 2144 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník dohodli, že Kupující jako povinný z předkupního práva
zřizuje touto smlouvou ve prospěch Prodávajícího jakožto oprávněného z
předkupního práva věcné předkupní právo k Nemovitosti. Prodávající toto
předkupní právo přijímá. Toto věcné předkupní právo nabývá Prodávající vkladem
do katastru nemovitostí.
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8.2

Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost či její část
převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, je nabídne nejprve
Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za cenu, za kterou
Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Budeli v době zamýšleného převodu na Nemovitostech vybudována stavba či její část,
zvýší se kupní cena o cenu stavby nebo její části zjištěné formou znaleckého
posudku vypracovaného znalcem určeným Kupujícím. Část kupní ceny
odpovídající znaleckým posudkem stanovené ceny stavby či její části, bude splatná
do 1 měsíce od okamžiku, kdy Prodávající obdrží kupní cenu za Nemovitosti včetně
stavby nebo její části od dalšího nabyvatele. Předkupní právo skončí ukončením
platnosti závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41 podmínek Registrace.
(a)

Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve lhůtě
3 kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka k odkupu
Nemovitosti či její části. Vyjádření je Prodávající povinen doručit
Kupujícímu nejpozději do posledního dne lhůty.

(b)

Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části
zcela nebo pouze z části.

8.3

Kupující se zavazuje nepřevést vlastnictví k Nemovitosti na třetí osobu, pokud by
je tato nevyužívala v souladu s požadavky Registrace, a to ani v případě, že
Prodávající svého předkupního práva nevyužije.

9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a závazky na
Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem
přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená
s vlastnictvím Nemovitosti.

10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušného listu vlastnictví v katastru
nemovitostí pro katastrální území Minice, obec Velemyšleves, a Nehasice, obec
Bitozeves, vedeného při Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec.

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.
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10.3

Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě 14
(čtrnácti) pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena celá kupní cena dle článku 4.1
této Smlouvy.

10.4

V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad vlastnického práva
na základě této Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění
návrhu na vklad), zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí vkladu
uzavřít novou kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu
sledovaného touto Smlouvou.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5, 3.6 nebo části 8 této
Smlouvy, a to i v případě, že Prodávající nevyužije svého předkupního práva dle
části 8, je povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále zvýšenou o
částku 100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne,
kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil.

11.2

Pokud Kupující poruší závazek vyplývající z článku 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy, je
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající
má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen
odvodem za porušení rozpočtové kázně.

11.3

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 7.4 této Smlouvy, je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.4 uložen Prodávajícímu. Výslovně se
sjednává, že Prodávající má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy,
pokud byl sám postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, které bylo
způsobeno v důsledku porušení smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.4, což
je Prodávající povinen Kupujícímu hodnověrně prokázat.

12.

OZNÁMENÍ

12.1

Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat,
budou písemná a doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, e-mailem
nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví
této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé
Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí). Pokud adresát odepře přijetí
zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že zásilka byla doručena třetí den
po jejím prokazatelném odeslání.
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13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí Kupující.

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněn dne 11. 3. 2022 po dobu 30 dnů před rozhodnutím
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;

14.2

Prodávající tímto potvrzuje, že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............. ze dne .......

14.3

Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně
uvedeny, se řídí § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

14.4

Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Kupující
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 Prodávající, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Kupujícímu do
datové schránky

14.5

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
po podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení a zbývající 2 (dvě) vyhotovení
jsou určena pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

14.6

Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva
a závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

14.7

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz čehož připojily Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za
přítomnosti.
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Ústecký kraj, jakožto Prodávající
V Ústí nad Labem dne ……………

_________________________
hejtman

FOR H2ENERGY s.r.o., jakožto Kupující
V Mostě dne ……………

_________________________
jednatel
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 2 - Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků
Příloha č. 3 – Geometrický plán
Příloha č. 4 – Specifikace projektu
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
………
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Příloha č. 2
Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků
…
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Příloha č. 3
Geometrický plán
…
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Příloha č. 4
Specifikace projektu
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Příloha č. 7

Závazné podmínky Registrace akce
Název akce: SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 4. část
Investor:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Identifikační číslo EDS: 222D232000054
Závazné podmínky Registrace akce v informačním systému EDS/SMVS
(dále jen „Podmínky“)
stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „Správce programu“) a Ministerstvem
financí (dále jen „MF“)
v souladu s usnesením vlády č. 214/2016
jako nedílná součást Registrace akce (dále jen „Registrace“)
pro akci “SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura - 4. část“ (dále jen „Akce“)
realizovanou Ústeckým krajem (dále jen „Příjemce“)
v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Podprogram Příprava a rozvoj průmyslových zón (dále jen „Program“)

1) Příjemce prohlašuje, že se podpisem těchto Podmínek zavazuje ve vztahu k poskytnuté podpoře

z prostředků státního rozpočtu (dále jen „Prostředky“) dodržovat ustanovení zákona č. 218/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku, v platném znění, a pravidla Programu schválená MF pod č.j. MF-728/2020/1903-6 ze
dne 12. února 2020.
2) Vydáním Registrace nevzniká Příjemci právo na poskytnutí Prostředků. Dotace ze státního

rozpočtu bude Příjemci poskytnuta na základě platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace za
předpokladu dostatečné výše disponibilních Prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu
v daném kalendářním roce.
3) Příjemce se zavazuje zajistit pokrytí investičních potřeb Akce vlastními rozpočtovými zdroji

v jednotlivých letech minimálně ve výši dle přílohy č. 1 Registrace.
4) Příjemce je povinen dodržet termíny přípravy a realizace Akce a realizovat akci minimálně

v rozsahu závazných parametrů stavebních objektů, jak je uvedeno v příloze č. 1 Registrace.
5) Pokud Příjemce není schopen zabezpečit realizaci Akce v souladu s obsahem Registrace, je

povinen před započetím změn neprodleně informovat Správce programu o veškerých změnách

86

vzniklých při realizaci Akce (např. změna termínu realizace Akce, změna výše nákladů apod.)
formou žádosti o změnu Registrace, pokud není vydáno platné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Žádost musí obsahovat mimo jiné zdůvodnění změny a doložení relevantních formulářů EDS.
Správce programu provede změnu Registrace nebo žádost zamítne. Bez souhlasu MF nelze
změnu vydat.
6) Žádost o změnu Registrace včetně nezbytných příloh a náležitého odůvodnění předloží Příjemce

Správci programu nejméně 15 pracovních dnů před termínem konání meziresortní hodnotitelské
komise. Pokud Příjemce nedoručí podklady ve stanovené lhůtě, nemusí být žádost meziresortní
hodnotitelské komisi předložena.
7) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat termíny přípravy, realizace a hodnoty závazných

projektovaných parametrů stavebních objektů, výši potřeb a zdrojů financování Akce včetně výše
a formy účasti Prostředků v závislosti na upřesněném rozsahu projektovaných parametrů Akce a
výsledcích zadávacích řízení veřejných zakázek, znaleckých posudků a odborných expertíz. Změny
termínů přípravy a realizace Akce a závazných parametrů stavebních objektů a změny ve výši
potřeb a zdrojů financování Akce včetně výše a formy účasti Prostředků podléhají souhlasu ze
strany MF, který bude vyjádřen podpisem změny řídícího dokumentu ze strany MF.
8) Příjemce je povinen splnit stanovené Závazné indikátory:

Cílová

Datum

hodnota

dosažení

zaměstnanci

1421

31. 12. 2030

Předpokládaná výše nových investic - Nexen

mil. €

829

31. 12. 2030

Předpokládaná výše investic – plocha S

mil. Kč

303,3

31. 12. 2030

Indikátor

Jednotka

Předpokládaný počet pracovních míst

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ AKCE
OBSAH A FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU REALIZACE AKCE
9) Příjemce zabezpečí:

a) implementační tým pro výstavbu Průmyslové zóny sestávající z interních pracovníků Příjemce
a externích pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a
projektových činností, v rozsahu a personálním zastoupení, které odpovídají náročnosti akce.
Příjemce je povinen zabezpečit prostřednictvím těchto pověřených pracovníků a společností
u všech souborů staveb včasnou majetkoprávní přípravu, hospodárný návrh technického
provedení souborů staveb, včasné správní projednání, řádný a hospodárný výběr zhotovitele,
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jakož i řádný výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci souborů
staveb a jejich uvedení do provozu;
b) vypracování a udržování řádného harmonogramu Akce v členění podle jednotlivých
stavebních souborů, doručování harmonogramu v elektronické podobě Správci programu na
vyžádání.
10) Ve fázi projektové přípravy a správních řízení Příjemce zabezpečí:

a) pořízení projektové dokumentace veškerých souborů staveb k souhlasu s umístěním stavby,
ke stavebnímu řízení, studie, průzkumy, geometrické plány a jiné geodetické práce a další
projektové podklady. Doručení výše uvedených projektových podkladů proběhne na vyžádání
Správce programu;
b) stavební povolení a další rozhodnutí vydávaná podle stavebního zákona 1 , stanoviska
či rozhodnutí vydávaná podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí2, podle zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu3, podle zákona o ochraně přírody a krajiny4 a podle
dalších předpisů.
11) Ve fázi zadávacího řízení je Příjemce povinen při zadávání veřejných zakázek:

a) prostřednictvím Správce programu zaslat MF návrh zadávací dokumentace výběrového řízení
k vydání tzv. Souhlasu se zadáním Akce formou stanoviska k zadávací dokumentaci. Příjemce
je povinen připomínky MF a Správce programu v zadávací dokumentaci zohlednit;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů;
c) při rozhodnutí o základním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnosti nabídek, Příjemce
postupuje v souladu s principy metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost, účelnost). Příjemci je
dále doporučováno realizovat pouze otevřená zadávací řízení. Základní hodnotící kritérium
ekonomická výhodnost nabídky: váha hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně
80 % (pokud Správce programu nebo MF nerozhodne jinak), ostatní hodnocená kritéria budou
mít v úhrnu váhu maximálně 20 %, budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená
plnění zakázky a nesmí neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů;

1

Zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
Zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
3
Zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
4
Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
2
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d) v případě nízkého počtu uchazečů a nepřijatelných nabídkových cen může Správce programu
vyzvat Příjemce ke zrušení výběrového řízení.
12) Ve fázi výstavby je Příjemce povinen:

a) předkládat Správci programu veškeré nezbytné podklady pro výkon supervizní činnosti
zejména veškeré projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a
veškerá správní rozhodnutí (zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační
souhlasy, rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání
stavby apod.);
b) předkládat Správci programu k odsouhlasení veškeré návrhy změn stavby oproti dokumentaci
pro zadání stavby, které mají dopad na cenu a kvalitu;
c) umožnit vstup zástupců Správce programu na staveniště a soustavnou součinnost TDS se
Správcem programu za účelem výkonu supervizního dohledu při kontrole provádění prací,
služeb či dodávek a při ověřování souladu fakturace se skutečností;
d) zabezpečit konání pravidelných kontrolních dnů výstavby Akce za účasti Správce programu a
za účasti svých pověřených pracovníků a zodpovědných pracovníků společností, které pověřil
výkonem investorských, inženýrských a projektových činností, včasné a řádné plnění všech
úkolů přijatých na těchto kontrolních dnech. Správce programu si vyhrazuje právo
spolurozhodovat o frekvenci kontrolních dnů, případně svolávat další jednání.
13) Veškeré doklady Příjemce doručuje Správci programu na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor brownfields a rozvoje inovačního podnikání,
Na Františku 32, 110 15 Praha
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH
ÚHRADA FAKTUR ZA PROVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY
14) Prostředky dotace je možné uvolňovat až na základě platného Rozhodnutí, které je podepsané

všemi zúčastněnými stranami.
15) Správce programu Prostředky dotace zálohově neposkytuje, výjimku může na základě posouzení

příslušné smlouvy učinit v případě úhrady podílu na nákladech spojených s připojením a se
zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění
pozdějších předpisů.
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16) Prostředky budou uvolňovány na účet Příjemce u ČNB za předpokladu dostatečné výše

disponibilních prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu. V žádosti Příjemce prokáže
uhrazení nebo splatnost nákladů Akce (fakturu), jejichž zdrojové pokrytí z Prostředků požaduje,
a na které má podle Rozhodnutí nárok. Žádost s uvedením čísla bankovního účtu předkládá
Příjemce Správci programu, který provede kontrolu oprávněnosti čerpání Prostředků včetně
věcné kontroly provedených prací, služeb a dodávek/výkupů (kontrola je zpravidla prováděna
supervizní společností).
17) Při uzavírání smluv o dílo/kupních smluv se doporučuje Příjemci zohlednit výše uvedené postupy

uvolňování prostředků, zejména splatnost faktur a úhrady kupních smluv nejméně 60 dní.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE PŘI ZMĚNĚ VLASTNICTVÍ POZEMKŮ
A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ÚZEMÍ
18) Nestanoví-li Správce programu jinak, nesmí Příjemce od přijetí žádosti o Registraci akce využít

pozemky Akce pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu CZ –
NACE 10 – 33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech strategických
služeb, v technologických centrech. Výjimkou jsou pozemky plochy G, které lze se souhlasem
Správce programu využít pro umístění administrativních, ubytovacích a provozních prostorů pro
potřeby provozovatelů Průmyslové zóny a investorů v zóně.
19) Příjemce není oprávněn v období od přijetí žádosti o Registraci bez předchozího souhlasu Správce

programu pozemky Průmyslové zóny:
a) převést nebo pronajmout ve prospěch třetí osoby;
b) zatížit služebností, zástavním právem, právem stavby, nájmem, pachtem nebo jiným právem,
které by bránilo využití pozemků Průmyslové zóny v souladu s bodem 18 těchto Podmínek;
c) změnit stávající funkční využití pozemků Průmyslové zóny v územně plánovací dokumentaci.
20) Příjemce s žádostí o souhlas dle bodu 18 zasílá Správci programu:

a) návrh kupní, nájemní či jiné smlouvy, na jejímž základě má dojít k dispozicím s pozemky,
stavebními objekty a provozními soubory stavby;
b) znalecký posudek o obvyklé ceně převáděných pozemků ne starší tří měsíců;
c) kopii katastrální mapy s vyznačením hranice Průmyslové zóny a převáděných nebo
zatěžovaných pozemků.
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21) Změna vlastnictví stavebních objektů a provozních souborů stavby je po dobu od zahájení

realizace Akce až po dobu 10 let od dokončení Akce možná pouze po předchozím souhlasu
Správce programu a MF.
22) Správce programu si vyhrazuje právo spolurozhodovat o kupní ceně pozemků Průmyslové zóny a

vyjadřovat se k návrhům smluv týkajících se dispozic s pozemky Průmyslové zóny, stavebními
objekty a provozními soubory stavby Průmyslové zóny.
VĚCNÁ A FINANČNÍ KONTROLA
23) Použití Prostředků (včetně nákladů na stavbu, resp. výkupy, na kterých se Prostředky podílejí),

podléhá finanční kontrole ze strany Správce programu, MF a orgánů Finanční správy podle
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V případě realizace staveb
rovněž věcné kontrole ze strany Správce programu.
24) Finanční kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména:

a) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí Prostředků;
b) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s Prostředky;
c) soulad čerpání a užití Prostředků s pravidly Programu, příslušnými právními předpisy a těmito
Podmínkami.
25) Správce programu, MF nebo orgány Finanční správy provádí finanční kontrolu podle předchozího

odstavce, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
26) Věcnou kontrolou, se rozumí souhrn činností formou ověřujících zejména:

a) řádné provedení prací, služeb či dodávek spolufinancovaných z Prostředků;
b) soulad fakturace se skutečností.
27) Příjemce je povinen umožnit pověřeným zástupcům Správce programu, MF a orgánů finanční

správy provádění finanční a věcné kontroly použití Prostředků a poskytnout jim při tom veškerou
potřebnou součinnost.
28) Příjemce převzetím těchto Podmínek a zahájením čerpání Prostředků vyslovuje souhlas

s prováděním finančních a věcných kontrol ze strany Správce programu, MF a orgánů finanční
správy a je srozuměn s případným odvodem neoprávněně použitých a zadržených Prostředků
dotace.
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ZAÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V ÚČETNICTVÍ PŘÍJEMCE
29) Příjemce vede o akci účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů. Příjemce zabezpečí vedení analytického účetnictví souvisejícího s Akcí, tzn.,
bude účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních účtů
projektu), na samostatné hospodářské středisko nebo ve finančním deníku Akce. Musí být
jednoznačně prokazatelné, že konkrétní náklad či příjem je vykazován v souvislosti s Akcí a
skutečně odpovídá jejímu charakteru.
30) Prostředky dotace je Příjemce povinen označit v účetnictví na příjmové straně účelovým znakem

č. 22777. Toto označení je nezbytné pro zpětnou kontrolu MF při párování Prostředků dotace
poskytnutých Správcem programu a Prostředků dotace přijatých územními celky.
31) Příjemce je povinen v období od platnosti těchto Podmínek zasílat Správci programu pravidelné

roční vyúčtování za každý kalendářní rok financování Akce v termínu do 31. ledna následujícího
roku.
PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
32) Veškeré realizované výnosy musí být vráceny na účet Správce programu nebo vynaloženy zpět do

průmyslové zóny se souhlasem Správce programu. Výjimkou je možná refundace způsobilých
výdajů na straně vlastních zdrojů Příjemce.
33) Příjemce je povinen zasílat po dobu realizace Akce Správci programu finanční vypořádání

Prostředků dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů,
za každý kalendářní rok financování Akce v termínu do 31. ledna následujícího roku.
34) Příjemce zasílá každoročně Přehled o příjmech a výdajích Správci programu.
35) Příjemce musí doložit po ukončení platnosti Podmínek, že realizací projektu nebyl generován

výnos, se kterým by nebylo naloženo v souladu s článkem 32) Podmínek.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
36) Příjemce ve lhůtě do 6 měsíců od dokončení Akce předloží Správci programu dokumentaci

závěrečného vyhodnocení Akce v rozsahu podle vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly Programu.
37) Příjemce umístí a ponechá po dobu realizace Akce až po dobu 10 let od dokončení závěrečné

etapy Akce na viditelném místě návěstí s oznámením, že Akce byla realizována za pomoci Správce
programu. Příjemce dále zajistí u každého dodavatele stavební a technologické části stavby na
jeho staveništi oznámení, že investorem Akce je Příjemce za pomoci Správce programu.
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38) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat Podmínky v rámci Rozhodnutí o poskytnutí

dotace.
39) Příjemce prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek, které přijímá a zavazuje se je

dodržovat, což stvrzuje svým podpisem.
40) Závazné podmínky se vztahují na všechny doposud neobsazené plochy průmyslové zóny SPZ

Triangle viz příloha č. 2 Registrace (situace SPZ Triangle). Jedná se o plochy:

Označení plochy
B
H
H2
H3
L
S
C
M
celkem

Velikost plochy (ha)
11,62
65,4
7,76
9,93
39,3
20,22
16,66
13,01
183,9

41) Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Registrace a nabývají platnosti a účinnosti dnem převzetí

Příjemcem a zavazují Příjemce do uplynutí 10 let od ukončení závěrečné etapy Akce, vyjma
podmínek 18 až 22; 32; 34; 35, které platí i po uplynutí této lhůty do doby, kdy Příjemce disponuje
pozemky Akce, které nebyly převedeny ve prospěch třetích osob, a nejedná se o pozemky, které
zůstanou v majetku Příjemce dotace a jsou určeny zejména k technickému zázemí, umístění
společných inženýrských sítí a komunikací atd.
Správce Programu:

Odbor: 71100

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne

Razítko
Podpis

Vypracoval:
Kontroloval:
Schválil:
Převzal a s Podmínkami se seznámil:

Razítko a podpis statutárního
zástupce

Dne:
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bod 8.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 020/15Z/2022

Ústecký kraj

-a-

FOR H2ENERGY s.r.o.

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY - II. ETAPA
Č. ……………….

(Pozemky v k.ú. Minice a k.ú. Nehasice)

1

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
(uzavřená v souladu s § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
SMLUVNÍ STRANY
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osob
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

(„Kraj“)
a
2.
FOR H2ENERGY s.r.o.
Sídlo:
Průběžná 3366, 434 01 Most
Zastoupený:
Kontaktní osob
E-mail/telefon:
IČ:
09626859
DIČ:
CZ09626859
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová
značka C 46069. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě
(„Zájemce“)
Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich
samostatně „Smluvní strana“.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Kraj je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Zájemce má v úmyslu si od Kraje v budoucnu pronajmout Předmět rezervace
za účelem realizace Projektu; a

(c)

po vydání Stavebního povolení má Zájemce v úmyslu získat do nájmu od Kraje
Předmět rezervace, který představuje současně Pozemek k prodeji a
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(d)

po vydání Kolaudace má Zájemce v úmyslu odkoupit od Kraje Pozemek
k prodeji, a to na základě Kupní smlouvy.

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o rezervaci („Smlouva“).

2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů uvedených
velkými písmeny:

Geometrický plán

znamená geometrické plány v příloze č. 6, kterými bude vymezen
předmět Nájemní smlouvy a Pozemky k prodeji;

Projekt

znamená výstavbu závodu popsaného v Příloze č. 1 této Smlouvy;

Nájemní smlouva

znamená nájemní smlouvu, kterou Smluvní strany uzavřou poté,
co Zájemce získá Stavební povolení k provedení stavby k realizaci
Projektu. Dohodnuté znění Nájemní smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této
Smlouvy;

Nájemné

znamená Nájemné za Pozemky k prodeji placené Zájemcem po
uzavření Nájemní smlouvy;

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva
k Pozemkům k prodeji, kterou Smluvní strany uzavřou za
podmínek sjednaných touto Smlouvou. Dohodnuté znění návrhu
Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy;

Zájemce

znamená FOR H2ENERGY s.r.o., IČO 09626859, jeho právní
nástupce a osoby, na něž mohou případně přejít v souladu s touto
Smlouvou práva a povinnosti z této Smlouvy. V rámci zamýšlené
Nájemní smlouvy je Zájemce Nájemcem a v rámci zamýšlené
Kupní smlouvy je Zájemce Kupujícím;

Rezervační poplatek

znamená poplatek za Rezervaci specifikovaný v části 4 této
Smlouvy;

Práce Zájemce

znamená práce a činnosti Zájemce, které umožní naplnění účelu
této Smlouvy;

Kraj

znamená Ústecký kraj coby vlastníka Předmětu rezervace. Pro
účely Nájemní smlouvy se Krajem rozumí Pronajímatel, pro účely
Kupní smlouvy se Krajem rozumí Prodávající;

Rezervace

znamená povinnost Kraje rezervovat Předmět rezervace výlučně ve
prospěch Zájemce za účelem a za podmínek stanovených touto
Smlouvou. Rezervací se pro účely této Smlouvy rozumí povinnost
Kraje dodržovat a splnit veškeré závazky a povinnosti sjednané
touto Smlouvou za účelem naplnění účelu této Smlouvy, zejména
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povinnost uzavřít za splnění sjednaných podmínek výlučně se
Zájemcem Nájemní smlouvu a Kupní smlouvu;
Pozemky

znamená následující pozemky:
1. pozemková parcela č. 337/12 v k.ú. Minice o celkové
výměře 6.823 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 199 m2 dle Geometrického plánu č. 23334/2022;
2. stavební parcela č. 88 v k.ú. Nehasice o celkové výměře
490 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely o
výměře 137 m2 dle Geometrického plánu č. 274-34/2022;
3. pozemková parcela č. 801/25 v k.ú. Nehasice o celkové
výměře 110.340 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 52.342 m2 dle Geometrického plánu č. 27434/2022;
4. pozemková parcela č. 801/26 v k.ú. Nehasice o celkové
výměře 8.658 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 7.123 m2 dle Geometrického plánu č. 27434/2022;
přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Kraje, svěřené k hospodaření SPZ Triangle,
příspěvková organizace, a jsou zapsány v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 123 pro katastrální území
Minice, obec Velemyšleves, a na listu vlastnictví číslo 137 pro
katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, dle výpisu z katastru
nemovitostí, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;

Pozemky k prodeji

znamená celé pozemky, resp. jejich části oddělené příslušným
Geometrickým plánem tak, jak jsou označeny jako Pozemky pod
pořadovým číslem 1 až 4. Pro účely Nájemní smlouvy jsou
Pozemky k prodeji označeny v Nájemní smlouvě jako Předmět
Nájmu;

Předmět rezervace

znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemky
k prodeji;

Rozhodnutí
o umístění stavby

znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas
nebo veřejnoprávní smlouvu k umístění stavby - bude vydáno
příslušným úřadem a bude umožňovat umístění Projektu na
Pozemcích k prodeji;

Stavební povolení

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní smlouvu
k provedení stavby k realizaci Projektu, nebo certifikát
autorizovaného inspektora k provedení stavby, vše bude vydáno na
základě Rozhodnutí o umístění stavby. Bude-li postupně vydáno
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více z uvedených rozhodnutí, považuje se za okamžik vydání
Stavebního povolení den nabytí právní moci rozhodnutí vydaného
k výrobní části Projektu;
Kolaudace

znamená kolaudační souhlas / rozhodnutí k trvalému užívání
stavby realizované v souladu s Projektem, nebo rozhodnutí o
povolení zkušebního provozu stavby, popř. rozhodnutí o uložení
provedení zkušebního provozu stavby, za účelem uvedeným
v Příloze č. 1 této Smlouvy. Bude-li postupně vydáno více
z uvedených souhlasů / rozhodnutí, považuje se za okamžik vydání
Kolaudace den nabytí právní moci rozhodnutí vydaného k výrobní
části Projektu;

Smlouva

znamená tuto Smlouvu o rezervaci včetně ujednání vztahujících se
k uzavření Nájemní smlouvy a následně Kupní smlouvy, jejichž
předmětem budou Pozemky k prodeji. Pojem Smlouva použitý
v Nájemní smlouvě nebo v Kupní smlouvě znamená vždy Nájemní
smlouvu, resp. Kupní smlouvu;

Registrace

Registrace akce k poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS
222D232000054, včetně Závazných podmínek Registrace akce
uvedených v příloze č. 7;

SPZ Triangle,
příspěvková
organizace

Příspěvková organizace Kraje zajišťující správu Strategické
průmyslové zóny (SPZ) Triangle, IČO: 71295011, se sídlem Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 990.

3.

PŘEDMĚT A ÚČEL REZERVACE

3.1

Kraj se tímto zavazuje rezervovat ve prospěch Zájemce Předmět rezervace a Zájemce
tímto od Kraje přijímá právo odpovídající závazku Rezervace, a to za účelem zjištění a
prověření podmínek k uskutečnění Projektu. V rámci Rezervace je Zájemce oprávněn
vstupovat a vjíždět na Předmět rezervace a dále provádět pouze takové činnosti, které
jsou nutné ke zjištění a prověření podmínek k uskutečnění Projektu. Po dobu trvání
Smlouvy má Zájemce povinnost na vlastní náklady zajišťovat sekání zeleně na
Předmětu rezervace. Jiné činnosti je Zájemce na Předmětu rezervace oprávněn
vykonávat pouze s předchozím písemným souhlasem Kraje a až po realizaci I. etapy
Projektu.

3.2

Zájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Registrací akce k
poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS 222D232000054, včetně Závazných
podmínek Registrace akce a zavazuje se respektovat zvláštní užívání a postupy
plynoucí z tohoto Registrace pro užívání Předmětu rezervace. Zájemce tímto výslovně
prohlašuje, že nebude požadovat náhradu svých nákladů vynaložených na uskutečnění
účelu Rezervace, ani nebude požadovat slevu na Rezervačním poplatku z důvodu, že
uskutečňuje nebo uskutečnil Práce Zájemce; toto prohlášení se nevztahuje na situaci
popsanou v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy.
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3.3

Zájemce se výslovně zavazuje, že bude Předmět rezervace užívat pouze pro účely
uvedené v článku 3.1 této Smlouvy. Zájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá
investičnímu záměru předloženému prostřednictvím Kraje Ministerstvu průmyslu
a obchodu za účelem vydání souhlasu pro vstup Zájemce jako investora do průmyslové
zóny Triangle.

3.4

Zájemce výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy splňuje podmínky
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a zavazuje se tento
stav zachovat nejméně po dobu účinnosti této Smlouvy a v případě uzavření Kupní
smlouvy dále po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41 podmínek
Registrace.

4.

REZERVAČNÍ POPLATEK

4.1

Zájemce se zavazuje za Rezervaci Předmětu rezervace uhradit Kraji Rezervační
poplatek ve výši 2,-Kč/m2/rok bez DPH, tedy za celý Předmět rezervace 119.602 Kč
(slovy: sto devatenáct tisíc šest set dva korun českých) bez DPH za rok.
K Rezervačnímu poplatku bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

4.2

Rezervační poplatek za Rezervaci Předmětu rezervace bude hrazen 2 x ročně 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 od vystavení. Daňový doklad
bude obsahovat náležitosti stanovené právní úpravou platnou ke dni vystavení.

4.3

Pokud dojde k uzavření Kupní smlouvy způsobem a ve lhůtách uvedených v části 6
Nájemní smlouvy, bude Zájemci - po povolení vkladu jeho vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle této Kupní smlouvy - poskytnuta sleva ve výši poloviny
rezervačního poplatku. 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.

5.

PRÁCE ZÁJEMCE

5.1

Pro dosažení účelu této Smlouvy, územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění
stavby a pro účely stavebního řízení o vydání Stavebního povolení Kraj souhlasí
s umístěním Projektu na Pozemcích k prodeji. Tento souhlas je vázán na postup
Zájemce podle této Smlouvy a může být odňat písemným prohlášením Kraje v případě,
že bude nesporné, že Projekt nebude realizován.

6

5.2

Zájemce je oprávněn ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu její účinnosti vykonávat
na Předmětu rezervace pouze práce a činnosti podle článku 3.1 této Smlouvy, nutné
k dosažení jejího účelu.

5.3

Zájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující realizaci Projektu,
zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení

5.4

Poté, co bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude mezi Zájemcem a
Krajem uzavřena Nájemní smlouva, a to způsobem a za podmínek stanovených v části
8. této Smlouvy a Zájemce bude po jejím uzavření oprávněn zahájit provádění Prací
Nájemce na realizaci Projektu.

5.5

Zájemce je povinen při naplňování účelu této Smlouvy respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Registrace.

5.6

Zájemce zajistí provedení zkoušky možnosti zasakování čistých dešťových vod ze
střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání územního rozhodnutí a
toto Kraji prokáže. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Zájemce
upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho budov do
okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a navrhne
s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné technické řešení
bude součástí Projektu Zájemce.

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY ZÁJEMCEM

6.1

Kraj tímto souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn bez jakéhokoli dalšího souhlasu
Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy, a/nebo, po jejím uzavření,
i z Nájemní smlouvy, na třetí osobu, ve které Zájemce vlastní 100% obchodní podíl.
Zájemce je také oprávněn s předchozím souhlasem Kraje postoupit veškerá práva
a povinnosti z této Smlouvy, a/nebo, po jejím uzavření, i z Nájemní smlouvy, na jinou
třetí osobu. Pro účel udělení souhlasu Zájemce písemně sdělí Kraji identifikaci
zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností („Nabyvatel“) a Kraj se zavazuje do
tří měsíců od obdržení takového sdělení vydat svůj písemný souhlas. Kraj je oprávněn
vydat i nesouhlasné stanovisko v případě, že by udělený souhlas byl v rozporu
s důležitými zájmy Kraje nebo ČR, zejména pak v případě, kdy Nabyvatel nebude
splňovat podmínky stanovené v čl. 6.2. Účastníci této Smlouvy se rovněž mohou
dohodnout, že uzavřou případně dohodu o ukončení Rezervace dle této Smlouvy
a novou smlouvu o Rezervaci s Nabyvatelem, přičemž podmínky takové nové smlouvy
budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě. Smluvní strany se tímto
výslovně dohodly na tom, že v případě záměru postoupení této Smlouvy Zájemcem dle
výše uvedeného, si Kraj za účelem vyjádření svého souhlasu vyžádá souhlas
Ministerstva průmyslu a obchodu.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že Kraj udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy v případě,
že:
(a)

převod práv a povinností Zájemce dle této Smlouvy se bude týkat Nabyvatele,
který bude splňovat podmínky Programu na podporu rozvoje průmyslových zón
a Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
a podmínky Registrace; a
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(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení
veškerých práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy v nezměněném
rozsahu s výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu konzumovaných
v důsledku splnění příslušného závazku.

7.

GEOMETRICKÝ PLÁN

7.1

Zájemce se zavazuje předat nejpozději do doby uzavření Nájemní smlouvy Kraji
Geometrický plán, a to ve 3 vyhotoveních s platností originálu.

7.2

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem potřeba zajistit, aby příslušný stavební
úřad vydal územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, popř. aby vydal sdělení,
že územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků se nevyžaduje, zavazuje se Kraj
takové územní rozhodnutí a/nebo takový souhlas zajistit na vlastní náklady tak, aby
takové územní rozhodnutí nabylo právní moci a/nebo takový souhlas byl vydán
nejpozději do splnění Podmínky dle článku 8.4 písm. (a) této Smlouvy. Tím není
dotčeno právo Zájemce zajistit vydání územního rozhodnutí o dělení a scelení pozemků,
popř. vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků v případě, že tak neučiní Kraj ve
lhůtě výše stanovené.

8.

UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 8. Smlouvy bude
mezi nimi uzavřena Nájemní smlouva, jejímž předmětem bude Nájem Pozemků
k prodeji.

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Nájemní smlouva má podobu, kterou
Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou
záležitostí uvedených v článku 8.3 níže nelze před podpisem Nájemní smlouvy
provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany výslovně
písemně nedohodnou. Návrh Nájemní smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy
jako její Příloha č. 4.

8.3

Před podpisem Nájemní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo
změny:

8.4

(a)

dokončení částí textu Nájemní smlouvy, které jsou v ní označeny tečkami; a

(b)

doplnění a/nebo aktualizace Příloh k Nájemní smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že:
(a)

podmínkou pro uzavření Nájemní smlouvy je vydané pravomocné Stavební
povolení.

(dále jen jako „Podmínka“).
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(b)

K uzavření Nájemní smlouvy vyzve Zájemce Kraj, a to během 30 (třiceti)
kalendářních dní poté, kdy bude splněna Podmínka. Pokud nastane situace
uvedená v článku 11.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem tam
uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Nájemní smlouvu zaniká v případě,
že:
(i) Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) nebude splněna do šesti let od nabytí
účinnosti Smlouvy.

(c)

Nájemní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Zájemce vyzve
Kraj k jejímu uzavření dle písm. (b) výše.

(d)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Nájemní smlouvy
dle písm. (c) výše z důvodu na straně Kraje, použije se přiměřeně článek 9.2
písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro
uzavření Nájemní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na straně Zájemce,
použije se přiměřeně článek 9.2 písm. (a) této Smlouvy.

8.5

Smluvní strany konstatují, že tato část 8. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí nájemní smlouvy ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

9.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti a končí dnem nabytí účinnosti Nájemní smlouvy dle článku 8.4 této
Smlouvy, nebo pokud Zájemce nepodá do 5 let od účinnosti Smlouvy žádost o vydání
Rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad, a to dnem uplynutí uvedené
pětileté lhůty. Platnost této Smlouvy skončí však vždy nejpozději uplynutím šesti let
ode dne její účinnosti, pokud do tohoto okamžiku nebudou splněny Podmínky dle čl.
8.4. V případě, že Podmínky budou splněny v době platnosti Smlouvy, avšak
k uzavření Nájemní smlouvy nedojde do uplynutí šesti let od účinnosti této Smlouvy,
prodlužuje se platnost Smlouvy do doby uzavření Nájemní smlouvy, nejdéle však o 90
dnů ode dne splnění Podmínek.

9.2

Platnost Smlouvy končí také, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak,
v následujících případech:
(a)

Jestliže Zájemce nevyzve Kraj k uzavření Nájemní smlouvy v souladu s částí 8.
této Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, platnost Smlouvy skončí marným
uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Smluvní strany před tím písemně
jinak. Pro tento případ skončení platnosti této Smlouvy dále platí, že Zájemce
je povinen uhradit Kraji veškeré náklady, které měl Kraj v souvislosti s touto
Smlouvou.
V případě ukončení platnosti Smlouvy způsobem uvedeným v tomto ustanovení
je Zájemce povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu (stav ke dni
počátku účinnosti této Smlouvy), nedohodnou-li se Smluvní strany písemně
jinak, a to na vlastní náklad. Pokud tak Zájemce neučiní ve lhůtě 1 měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost Smlouvy, je Kraj oprávněn
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uvést Předmět rezervace do původního stavu a přeúčtovat Zájemci veškeré
náklady, které mu takto vznikly. Při výběru zhotovitele k odstranění výsledků
činnosti Zájemce postupuje Kraj v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Náklady Kraje je
povinen Zájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování Kraje.
(b)

Jestliže Zájemce vyzve Kraj k uzavření Nájemní smlouvy v souladu s částí 8.
této Smlouvy a Kraj neuzavře Nájemní smlouvu ve lhůtě stanovené v článku
8.4 písm. (c) této Smlouvy, je Kraj povinen v tomto případě uhradit Zájemci
veškeré náklady, které Zájemce oprávněně a účelně vynaložil při naplňování
účelu této Smlouvy; povinnost Kraje k náhradě škody není ustanovením tohoto
odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 12.7 této Smlouvy,
přičemž v takovém případě platí, že:
(i) platnost této Smlouvy skončí v den, kdy dojde k uzavření Nájemní smlouvy
na základě rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle nebo
(ii) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle podle
článku 12.7 této Smlouvy; platnost této Smlouvy skončí dnem nabytí právní
moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu
vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém případě jinak).

9.3

Smluvní strany mohou platnost této Smlouvy kdykoli ukončit vzájemnou písemnou
dohodou.

9.4

Kraj je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní dobou v následujících případech:
(a)

Zájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Rezervačního poplatku nebo
jeho části;

(b)

Zájemce užívá Předmět rezervace v rozporu s ustanoveními článku 3.1, této
Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 90 kalendářních dní ode dne
doručení písemného upozornění Kraje;

V případě výpovědi Kraje dle tohoto článku je Zájemce povinen uvést Předmět
rezervace do původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), a to na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 9.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.
9.5

Zájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční
výpovědní dobou v případě, že Kraj porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud
nebude dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 9.2
písm. (b) této Smlouvy užije obdobně.

9.6

Zájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže
uvedených, a to s výpovědní dobou 3 měsíců. Ve výpovědi je Zájemce povinen uvést
důvod výpovědi. Zájemce však není podle tohoto ustanovení oprávněn vypovědět tuto
Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku 9.2 písm. (a), 9.2 písm. (b)
této Smlouvy. Zájemce je povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu (stav
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ke dni počátku účinnosti této Smlouvy) na vlastní náklad, přičemž ujednání článku 9.2
písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.
9.7

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní doba běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

9.8

V případě změny vlastnictví Předmětu rezervace má Zájemce právo vypovědět tuto
Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. V takovém případě
se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je uvedeno v článku 9.2 písm. (b),
nedohodnou-li se písemně jinak.

9.9

Smluvní strany sjednávají, že při skončení platnosti této Smlouvy podle článku 9.2 až
9.8 této Smlouvy, zaniká současně s platností této Smlouvy i platnost smlouvy o
uzavření budoucí Nájemní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.

9.10

Pro případ, že Zájemce z jakéhokoliv důvodu a v jakékoli fázi ustoupí od svého záměru
realizovat Projekt písemným oznámením doručeným Kraji, uděluje Kraji plnou moc
k veškerým právním jednáním potřebným ke změně nebo zrušení platného Rozhodnutí
o umístění stavby, na základě kterého měl být Projekt realizován. Udělení plné moci
dle předchozí věty neplatí v případě, že kroky uvedené v předchozí větě učiní sám
Zájemce bezodkladně po přijetí svého rozhodnutí nerealizovat Projekt sám.

10.

DALŠÍ ZÁVAZKY KRAJE

10.1

Kraj je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu
rezervace (ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu
a bez předchozího písemného souhlasu Zájemce nezatížit Předmět rezervace
žádnými dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob; porušením
tohoto závazku není svěření Pozemků k hospodaření příspěvkové organizaci
zřízené Krajem;

(b)

poskytnout na požádání Zájemci veškerou rozumně požadovanou součinnost
a podporu, jež bude Zájemce požadovat v souvislosti se získáním Rozhodnutí o
umístění stavby a/nebo Stavebního povolení, a jejímuž poskytnutí nebudou
bránit příslušné právní předpisy;

(c)

vynaložit maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého a evropského
práva tak, aby Zájemci byla poskytnuta veškerá povolení, souhlasy a stanoviska
potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo pro Stavební povolení a;

(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této Smlouvy.

11.

ZÁRUKY KRAJE

11.1

Kraj prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy pravdivé
a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření Nájemní
smlouvy, s výjimkou skutečnosti uvedené v písm. (g) níže:
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(a)

Kraj je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu rezervace a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy, Nájemní smlouvy a
následně Kupní smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět rezervace není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani užívacími
právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu z katastru
nemovitostí týkajícího se Předmětu rezervace ke dni uzavření této Smlouvy;

(c)

Kraj nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním či
jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se mohly stát
důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení Předmětu rezervace;

(d)

Předmět rezervace (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
součástí ochranného pásma;

(e)

Kraj si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly porušovány
jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Předmět rezervace (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; Předmět
rezervace ani žádná jeho část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Předmětu rezervace
uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému břemeni, která by vznikla
vydržením;

(g)

Kraj si není vědom, že by se na Předmětu rezervace nacházely nadzemní či
podzemní stavby nebo archeologické památky;

(h)

Kraj si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem rezervace nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

11.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 11.1 této
Smlouvy k okamžiku uzavření Nájemní smlouvy, ukáže jako nepravdivá a takový
nedostatek není Krajem napraven v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Zájemce právo odstoupit od této Smlouvy
písemným oznámením o odstoupení zaslaným Kraji v souladu s ustanoveními
upravujícími oznámení podle článku 13.1 této Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení
platnosti této Smlouvy dle tohoto článku, použije se přiměřeně ujednání článku 9.2 písm.
(b) této Smlouvy. Neodstoupí-li Zájemce od Smlouvy, má právo na náhradu škody,
která mu vznikne v důsledku porušení povinností Krajem.

11.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 11.1 se sjednává, že není porušením záruky
uvedené v článku 11.1 písm. (a) a/nebo 11.1 písm. (b) dojde-li ke svěření Pozemků
k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Krajem nebo pokud vznik práva či
povinnosti k Předmětu rezervace, v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude
vyplývat z jednání při výkonu rozhodnutí prováděného na základě nepravomocného
exekučního titulu vydaného podle občanského soudního řádu či exekučního řádu,
eventuálně titulu dle zákona č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu
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bude probíhat řízení ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového
nepravomocného exekučního titulu:
(a)

nebude Zájemce povinen uzavřít Nájemní smlouvu (a to ani v případě, že vyzve
Kraj dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Kraje; nebo
(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět rezervace z výkonu rozhodnutí
prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 8.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Nájemní smlouvy
ze strany Zájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60 (šedesáti)
dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Kraje a lhůta
podle článku 8.4 písm. (c) k uzavření Nájemní smlouvy se automaticky
prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne pravomocného
skončení daného řízení ve prospěch Kraje.

12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1

Pokud Kraj poruší závazek vymezený článkem 10.1 písm. (a) a/nebo článkem 11.2, je
povinen uhradit Zájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

12.2

Pokud Kraj poruší svůj závazek uzavřít Nájemní smlouvu dle článku 8.4 písm. (c) této
Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, uhradí Zájemci smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky Zájemce dle článku 9.2
písm. (b) a/nebo podle článku 12.7 této Smlouvy).

12.3

Pokud Zájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.1, 3.2 nebo 3.3 této
Smlouvy, je Zájemce povinen za každé porušení uhradit Kraji smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu ve lhůtě stanovené v článku 9.4 písm. (b)
této Smlouvy.

12.4

Pokud Zájemce nevyzve Kraj dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy či neuzavře dle
článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy Nájemní smlouvu, uhradí Kraji smluvní pokutu ve
výši 100.000 Kč.

12.5

Pokud Zájemce poruší svou povinnost stanovenou v článku 9.10 této Smlouvy, je
povinen uhradit Kraji smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

12.6

Závazky Kraje uvedené v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou ustanovením článku
12.2 dotčeny.

12.7

Smluvní strany se dohodly, že Zájemce má v případě, že Kraj poruší svůj závazek
uzavřít Nájemní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo požadovat,
aby příslušný soud určil obsah budoucí smlouvy dle ustanovení § 1787 zákona
č. 89/2012 Sb.
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13.

OZNÁMENÍ

13.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné podobě
a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, e-mailem nebo
doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této
Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé
Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky
nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím
prokazatelném odeslání.
ADRESA Kraje:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Kopie:
ADRESA Zájemce:
FOR H2ENERGY s.r.o.
Průběžná 3366
434 01 Most
Kontaktní osoba:

14.

ZMĚNY SMLOUVY

14.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální součinnost
ke splnění účelu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou jedna druhou
informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

14.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1

Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna 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 této Smlouvě,
které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru
smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky
mail

15.2

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.
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15.3

Ustanovení článku 3.2 a 3.4 a celé části 6 této Smlouvy platí obdobně i pro Nájemní
smlouvu, a to i po ukončení platnosti této Smlouvy způsobem dle článku 9.1 této
Smlouvy.

15.4

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy Kraj
obdrží 2 (dvě) a Zájemce 1 (jedno) vyhotovení.

16.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE

16.1

Kraj tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje pronajmout a prodat Pozemek k prodeji byl dle § 18 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn
dne 11. 3. 2022 po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Radě Ústeckého kraje, popř.
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;
b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. ............... ze dne .................. a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............. ze
dne .............

17.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji
ze své svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.

V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj
hejtman

V Mostě dne ………………….

_________________________
FOR H2ENERGY s.r.o.
jednatel společnosti
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Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce

3.

Výpisy z katastru nemovitostí týkající se Pozemků

4.

Nájemní smlouva, smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen

5.

Kupní smlouva

6.

Geometrické plány

7.

Závazné podmínky Registrace akce, identifikační číslo EDS 222D232000054
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Příloha č. 1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Příloha č. 2

33

Příloha č. 3

34

35

36

37

Příloha č. 4

Ústecký kraj

-a-

FOR H2ENERGY s.r.o.

NÁJEMNÍ SMLOUVA,
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
A SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÝCH BŘEMEN – II. ETAPA
Č. ………

(Nájem pozemků v k.ú. Minice a k.ú. Nehasice)
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NÁJEMNÍ SMLOUVA
(uzavřená v souladu s § 2201 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník)
SMLUVNÍ STRANY
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Pronajímatel“)

VS409

a
2.
FOR H2ENERGY s.r.o.
Sídlo:
Průběžná 3366, 434 01 Most
Zastoupený:
Kontaktní osob
E-mail/telefon:
IČ:
09626859
DIČ:
CZ09626859
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová
značka C 46069. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Nájemce“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Pronajímatel je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Nájemce má v úmyslu si od Pronajímatele pronajmout Předmět nájmu za
účelem realizace Projektu; a

(c)

po vydání Kolaudace má Nájemce v úmyslu odkoupit od Pronajímatele
Pozemky k prodeji, které představují část Předmětu nájmu,

uzavírají Smluvní strany tuto Nájemní smlouvu („Smlouva“).
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2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí vymezení pojmů uvedených velkými
písmeny tak, jak jsou definovány ve Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě
o uzavření budoucí nájemní smlouvy č. ………. ze dne ……………….

3.

PŘEDMĚT A ÚČEL NÁJMU

3.1

Pronajímatel tímto pronajímá Nájemci a Nájemce tímto od Pronajímatele přejímá do
nájmu Pozemky k prodeji, a to za účelem uskutečnění Projektu.

3.2

Nájemce se výslovně zavazuje, že bude Pozemky k prodeji užívat pouze pro účely
výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1
Smlouvy o rezervaci, a to po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41
podmínek Registrace. Nájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru
předloženému prostřednictvím Pronajímatele Ministerstvu průmyslu a obchodu za
účelem vydání souhlasu pro vstup Nájemce jako investora do průmyslové zóny
Triangle.

3.3

Nájemce není oprávněn dát Předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.

4.

NÁJEMNÉ

4.1

Nájemce se zavazuje, že za nájem Pozemků k prodeji bude Pronajímateli hradit
nájemné ve výši 1.196.020 Kč (slovy: jeden milion sto devadesát šest tisíc dvacet korun
českých) bez DPH za rok (vypočtené jako násobek výměry Pozemků k prodeji která
činí 59.801 m2 a částky 20 Kč za 1m2 Pozemku k prodeji za rok) („Nájemné za
Pozemky k prodeji“), měsíční nájemné tedy činí 99.668,34 Kč plus příslušná DPH,
pokud se v souladu s platným zákonem bude na pronájem vztahovat. Nájemné bylo
stanoveno na základě znaleckého posudku č. 94/9034/2022 zpracovaného
znalecká kancelář ENI CONSULT spol. s r.o., IČ:
60281821, ze dne 15. 4. 2022

4.2

Nájemné za Pozemky k prodeji včetně příslušné DPH, pokud se bude na pronájem
vztahovat, bude hrazeno měsíčně k 15. dni běžného kalendářního měsíce.

5.

PRÁCE NÁJEMCE

5.1

Jakmile bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude Nájemce oprávněn
zahájit provádění Prací Nájemce.

5.2

Nájemce si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě:
(a)

Plyn,

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace

(e)

Vedení NN – telekomunikace
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5.3

(f)

Vodovod pitný

(g)

Vodovod průmyslový.

Pronajímatel a Nájemce se zavazují uzavřít spolu do 12 měsíců od převodu
vlastnického práva k Pozemkům k prodeji podle Kupní smlouvy smlouvu o zřízení
úplatných věcných břemen spočívajících v právu Nájemce:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedních pozemků Pronajímatele parc. č.
337/60 a 337/142 v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, a par. č. 801/77, 801/204,
801/205, 801/206, 801/203, 1178/1 a 1178/2 v k.ú Nehasice, obec Bitozeves,
přípojky inženýrských sítí popsaných v článku 5.2 této Smlouvy;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Projektu jak je vyznačena na plánu
v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………;

(c)

vjíždět na Předmět nájmu z míst určených na plánech v Příloze č. 1 Smlouvy o
rezervaci pozemků ze dne ………;

V případě, že bude k uzavření takové smlouvy o zřízení věcného břemene potřebný
geometrický plán, zavazuje se Nájemce zajistit na svoje náklady jeho vyhotovení.
Smlouvy o zřízení věcného břemene budou obsahovat standardní ustanovení obvyklá
pro obdobné transakce, přičemž výše protiplnění za věcná břemena bude stanovena
podle ceníku Prodávajícího pro zřízení služebností schváleného Radou Ústeckého kraje.
Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch Nájemce.
Pronajímatel souhlasí se vstupem na pozemky uvedené v písm. a) výše za účelem
realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 5.2 této Smlouvy.
5.4

Pronajímatel Nájemci umožní bezplatné napojení na inženýrské sítě uvedené v článku
5.2 této Smlouvy, které jsou ve vlastnictví Pronajímatele.

5.5

Nájemce je povinen při užívání Předmětu nájmu respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Registrace.

5.6

Za podmínek uložených v Registraci je Kupující povinen vždy k 15. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu se
stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno investora,
zařazení investičního záměru podle CZ-NACE, plochu pozemků v nájmu investora,
plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice a počet dosud
vytvořených pracovních míst.

5.7

Nájemce prokáže Pronajímateli, že provedl zkoušku možnosti zasakování čistých
dešťových vod ze střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání
územního rozhodnutí. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Nájemce
upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho budov do
okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a navrhne
s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné technické řešení
bude součástí Projektu Nájemce.
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5.8

Nájemce bere na vědomí, že při realizaci Projektu musí respektovat podmínky
uspořádání území stanovené v příslušných částech územních plánů obcí Velemyšleves
a Bitozeves.

5.9

Nájemce se zavazuje umožnit v průběhu realizace Projektu Prodávajícímu a osobám
uvedeným v čl. 12 písm. c) Registrace vstup na staveniště a soustavnou součinnost
technického dozoru stavebníka s těmito osobami za účelem kontroly.

5.10

Nájemce je povinen předat Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro kontrolu
souladu realizace Projektu s Registrací, zejména veškeré stupně projektové
dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a veškerá správní rozhodnutí
(územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, rozhodnutí o předčasném
užívání stavby, rozhodnutí o prozatímním užívání stavby apod.).

6.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU K PRODEJI

6.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 6. Smlouvy bude
mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, jejímž předmětem budou Pozemky k prodeji.

6.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva má podobu, kterou
Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou
záležitostí uvedených v článku 6.3 níže nelze před podpisem Kupní smlouvy provádět
žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany výslovně písemně
nedohodnou. Návrh Kupní smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy o rezervaci jako
její Příloha č. 5.

6.3

Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo změny:

6.4

(a)

výši Kupní ceny, která bude určena ke dni podpisu Kupní smlouvy jako cena
v místě a čase obvyklá formou znaleckého posudku vypracovaného znalcem
určeným Krajem, nedohodnou-li se Smluvní strany před uzavřením Kupní
smlouvy písemně jinak. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že Kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy o rezervaci
pozemků, nedojde-li v tomto období ke změně právních předpisů upravujících
oceňování nemovitostí. V takovém případě platí kupní cena uvedená v příloze
č. 5 této Smlouvy; a

(b)

dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny tečkami; a

(c)

doplnění a/nebo aktualizace Příloh ke Kupní smlouvě; a

(d)

změnu identifikace pozemků, pokud dojde před uzavřením Kupní smlouvy
k zápisu Geometrického plánu do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly, že:
(a)

podmínky pro uzavření Kupní smlouvy jsou:
(i) právní moc Kolaudace, přičemž tato podmínka se považuje za splněnou
vydáním kteréhokoliv z rozhodnutí uvedených v definici pojmu
Kolaudace v části 2 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne ………;
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(ii) nabytí právní moci územního rozhodnutí o dělení a scelení pozemků
a/nebo vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků dle článku 7.2
Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………., a
(iii) předání aktuálního geometrického plánu Nájemcem Pronajímateli
(společně dále jen jako „Podmínky“).
(b)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Nájemce Pronajímatele, a to během 30
(třiceti) kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Pokud nastane
situace uvedená v článku 9.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem
tam uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká
v případě, že:
(i) Podmínka dle článku 6.4 písm. (a) bodu (i) nebude splněna do
31.05.2033; nebo
(ii) Podmínka dle článku 6.4 písm. (a) bodu (ii) nebude splněna do
31.05.2033

(c)

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Nájemce vyzve
Pronajímatele k jejímu uzavření dle písm. (b) výše.

(d)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle
písm. (c) výše z důvodu na straně Pronajímatele, použije se přiměřeně článek
7.2 písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro
uzavření Kupní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na straně Nájemce, použije
se přiměřeně článek 7.2 písm. (a) této Smlouvy.

6.5

Smluvní strany konstatují, že tato část 6. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

7.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

7.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti a končí dnem právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu,
kterým bude povolen vklad vlastnického práva k Předmětu nájmu do katastru
nemovitostí ve prospěch Nájemce, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

7.2

Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, platnost Smlouvy skončí následovně:
(a)

Jestliže Nájemce nevyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 6. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, platnost Smlouvy
skončí marným uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Strany před tím
písemně jinak. Pro tento případ skončení nájmu dále platí, že Nájemce je
povinen uhradit Pronajímateli veškeré náklady, které měl Pronajímatel
v souvislosti s touto Smlouvou.
V případě ukončení nájmu způsobem uvedeným v tomto ustanovení, je
Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem
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užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad. Pokud tak Nájemce neučiní ve lhůtě
4 měsíců následujících po měsíci, ve kterém skončil nájem, je Pronajímatel
oprávněn uvést Předmět nájmu do původního stavu a přeúčtovat Nájemci
veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při výběru zhotovitele odstranění
stavby Nájemce postupuje Pronajímatel v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Náklady
Pronajímatele je povinen Nájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování
Pronajímatele.
(b)

Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 6. této Smlouvy a Pronajímatel neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě
stanovené v článku 6.4 písm. (c) této Smlouvy a neučiní tak ani během
dodatečného jednoměsíčního období, nájem Předmětu nájmu podle této
Smlouvy končí uplynutím tohoto dodatečného jednoměsíčního období.
Pronajímatel je povinen v tomto případě uhradit Nájemci veškeré náklady, které
měl Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu; povinnost Pronajímatele
k náhradě škody není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 10.7 této Smlouvy,
přičemž v takovém případě platí, že:
(i) nájem Pozemku k prodeji skončí v den, kdy dojde k zápisu vlastnického
práva Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na základě
rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle nebo
(ii) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle podle
článku 10.7 této Smlouvy, nájem Předmětu nájmu skončí dnem nabytí právní
moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu
vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém případě jinak).
V případě skončení nájmu z důvodu uvedeného v prvních dvou větách písm. (b)
článku 7.2 této Smlouvy, po úhradě veškerých nákladů, které měl Nájemce
v souvislosti s uskutečňováním Projektu, a veškeré škody vzniklé Nájemci, se
stane vlastníkem Projektu Pronajímatel; pro tyto účely Smluvní strany podepíší
příslušnou kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Pokud se Pronajímatel nestane podle předchozí věty vlastníkem
Projektu, je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav
před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad ve lhůtě 4 měsíců
následujících po měsíci, ve kterém tato Smlouva skončila. Takto vzniklé
náklady Nájemce se stanou součástí pohledávky Nájemce proti Pronajímateli
podle písm. (b) článku 7.2 této Smlouvy. Při výběru zhotovitele odstranění
stavby Nájemce postupuje tak, že zhotovitel bude vybrán na základě
výběrového řízení, do kterého budou přizváni minimálně 3 (tři) dodavatelé,
přičemž základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Tento
bod Smlouvy se neužije, pokud dojde ke skončení nájmu z důvodu právní moci
rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle dle
článku 10.7 této Smlouvy nebo v případě, kdy dojde k zápisu vlastnického práva
Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí
příslušného soudu o nahrazení projevu vůle.
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(c)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 31.05.2033 Kolaudaci, nájem
Předmětu nájmu skončí uplynutím dne 01.06.2033, pokud se Smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do
původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž
ujednání článku 7.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

7.3

Smluvní strany mohou nájem kdykoli ukončit vzájemnou písemnou dohodou.

7.4

Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi
s dvouměsíční výpovědní dobou v následujících případech:
(a)

Nájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Nájemného;

(b)

Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s ustanoveními článku 3.1, této
Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 30 (třiceti) kalendářních dní ode
dne doručení upozornění Pronajímatele;

V případě výpovědi Pronajímatele dle tohoto článku je Nájemce povinen uvést Předmět
nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní
náklad, přičemž ujednání článku 7.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí
obdobně.
7.5

Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi
s dvouměsíční výpovědní dobou v následujících případech:
(a)

Pronajímatel porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud nebude dosaženo
nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 7.2 písm. (b)
této Smlouvy užije obdobně;

(b)

v souladu s článkem 7.6 níže.

7.6

Nájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže
uvedených. Ve výpovědi je Nájemce povinen uvést důvod výpovědi. Nájemce však
není oprávněn vypovědět tuto Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku
7.2 písm. (a), 7.2 písm. (b) nebo 7.2 písm. (c) této Smlouvy. Nájemce je povinen uvést
Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 7.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.

7.7

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní doba běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

7.8

V případě jakékoli změny vlastnictví Předmětu nájmu má Nájemce právo vypovědět
tuto Smlouvu na základě písemné výpovědi s výpovědní dobou v délce 3 (třech) měsíců.
V takovém případě se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je uvedeno v článku 7.2
písm. b), nedohodnou-li se písemně jinak.

7.9

Smluvní strany sjednávají, že při skončení nájmu podle článku 7.2 až 7.8 této Smlouvy,
zaniká současně s platností nájemní smlouvy i platnost smluv o uzavření budoucí kupní
smlouvy a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle části 6. a článku
5.3 této Smlouvy.
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8.

DALŠÍ ZÁVAZKY PRONAJÍMATELE

8.1

Pronajímatel je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu nájmu
(ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu a bez
předchozího písemného souhlasu Nájemce nezatížit Předmět nájmu žádnými
dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob, porušením tohoto
závazku není svěření Pozemků k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené
Pronajímatelem;

(b)

poskytnout na požádání Nájemci veškerou součinnost a podporu, jež bude
Nájemce požadovat v souvislosti se získáním Rozhodnutí o umístění stavby,
Stavebního povolení a/nebo Kolaudace, a jejímuž poskytnutí nebudou bránit
příslušné právní předpisy;

(c)

Pronajímatel vynaloží maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Nájemci byla poskytnuta veškera povolení,
souhlasy a stanoviska potřebná pro realizaci Projektu a;

(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této Smlouvy.

9.

ZÁRUKY PRONAJÍMATELE

9.1

Pronajímatel prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření Kupní
smlouvy, s výjimkou písm. (g):
(a)

Pronajímatel je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu nájmu a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a Kupní smlouvy získal
veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět nájmu není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani užívacími
právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu z katastru
nemovitostí týkajícího se Předmětu nájmu ke dni uzavření této Smlouvy;

(c)

Pronajímatel nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se
mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení k Předmětu
nájmu;

(d)

Předmět nájmu (nebo jakákoli jeho část) není ke dni podpisu této Smlouvy, ani
nikdy v minulosti nebyl součástí ochranného pásma;

(e)

Pronajímatel si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;
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(f)

Předmět nájmu (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; Předmět
nájmu ani žádná jeho část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Předmětu nájmu
uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému břemeni, která by vznikla
vydržením;

(g)

Pronajímatel si není vědom, že by se na Předmětu nájmu nacházely nadzemní
či podzemní stavby nebo archeologické památky;

(h)

Pronajímatel si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem nájmu nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

9.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 9.1 této
Smlouvy ukáže jako nepravdivá a takový nedostatek není Pronajímatelem napraven
v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má
Nájemce právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o odstoupení
zaslaným Pronajímateli v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení podle článku
11 této Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení nájmu dle tohoto článku, použije se
přiměřeně ujednání článku 7.2 písm. (b) této Smlouvy. Neodstoupí-li Nájemce od
Smlouvy, má právo na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení
povinností Pronajímatelem.

9.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 9.1 se sjednává, že není porušením záruky uvedené
v článku 9.1 písm. (a) a/nebo 9.1 písm. (b) dojde-li ke svěření Pozemků k hospodaření
příspěvkové organizaci zřízené Pronajímatelem, nebo pokud vznik práva či povinnosti
k Předmětu nájmu, v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude vyplývat z důvodu
úkonu při výkonu rozhodnutí prováděného na základě nepravomocného exekučního
titulu vydaného podle občanského soudního řádu či exekučního řádu eventuálně titulu
dle zákona č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu bude probíhat
řízení ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového nepravomocného
exekučního titulu:
(a)

nebude Nájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že vyzve
Pronajímatele dle článku 6.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Pronajímatele;
nebo
(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět nájmu z výkonu rozhodnutí
prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 6.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Kupní smlouvy ze
strany Nájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60 (šedesáti) dnů
ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele
a lhůta podle článku 6.4 písm. (c) k uzavření Kupní smlouvy se automaticky
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prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne pravomocného
skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele.
10.

SMLUVNÍ POKUTY

10.1

Pokud Pronajímatel poruší závazek vymezený článkem 8.1 písm. (a) a/nebo článkem
9.2, je Pronajímatel povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
Smluvní pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody (s
přihlédnutím k článku 9.3, který se použije přiměřeně).

10.2

Pokud Nájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.2 a 3.3 této Smlouvy, je
Nájemce povinen za každé porušení uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši
odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále zvýšenou o
částku 100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne,
kdy jej Pronajímatel na takové porušení závazku písemně upozornil.

10.3

Pokud Nájemce poruší závazek vymezený v článku 5.6 této Smlouvy, je Nájemce
povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu včetně
penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení povinnosti
Nájemce uložen Pronajímateli. Výslovně se sjednává, že Pronajímatel má právo na
úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem za porušení
rozpočtové kázně.

10.4

Pokud Pronajímatel poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 6.4 písm.
(c) této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, uhradí Pronajímatel Nájemci
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky
Nájemce dle článku 7.2 písm. (b) a/nebo podle článku 10.7 této Smlouvy).

10.5

Pokud Nájemce nevyzve Pronajímatele dle článku 6.4 písm. (b) této Smlouvy či
neuzavře dle článku 6.4 písm. (c) této Smlouvy Kupní smlouvu, uhradí Nájemce
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

10.6

Závazky Pronajímatele uvedené v článku 7.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou
ustanovením článku 10.5 dotčeny.

10.7

Smluvní strany se dohodly, že Nájemce má v případě, že Pronajímatel poruší svůj
závazek uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo
požadovat, aby příslušný soud určil obsah budoucí smlouvy dle ustanovení § 1787
zákona č. 89/2012 Sb.

10.8

Pokud Kupující poruší svůj závazek vyplývající z článků 5.6, 5.9 nebo 5.10 této
Smlouvy, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč

11.

OZNÁMENÍ

11.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné podobě
a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, e-mailem nebo
doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této
Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé
Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky
nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím
prokazatelném odeslání.
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ADRESA Pronajímatele:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Kopie:
ADRESA Nájemce:
FOR H2ENERGY s.r.o.
Průběžná 3366
434 01 Most
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Krenc
12.

ZMĚNY SMLOUVY

12.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální součinnost
ke splnění účelu nájmu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou jedna druhou
informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

12.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.

13.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1

Pro tuto Smlouvu se užijí obdobně ustanovení článků 3.2 a 3.4 a celé části 6 Smlouvy
o rezervaci pozemků ze dne …………….., a to i v případě, že uvedená smlouva již
pozbyla platnosti způsobem dle jejího článku 9.1.

13.2

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.

13.3

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy
Pronajímatel obdrží 2 (dvě) a Nájemce 1 (jedno) vyhotovení.

13.4

Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna 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 této Smlouvě,
které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru
smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky
mail:
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14.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY PRONAJÍMATELE
Pronajímatel tímto potvrzuje:

14.1

že záměr kraje pronajmout nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 11. 3. 2022
po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Radě Ústeckého kraje na úřední desce krajského
úřadu;

14.2

že o uzavření této nájemní smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. .............. ze dne ................

14.3

že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 11. 3. 2022 po
dobu 30 dnů před rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce
krajského úřadu;

14.4

že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. .................. ze dne .....................

15.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji ze své
svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.

Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího

V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj

V Mostě dne ………………….

_________________________
FOR H2ENERGY s.r.o.
Jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku nájemce
……………

Příloha č. 5

Ústecký kraj

-a-

FOR H2ENERGY s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA – II. ETAPA
Č. ………

(Pozemky v k.ú. Minice a k.ú. Nehasice)

Smluvní strany:
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Prodávající“)
a
2.
FOR H2ENERGY s.r.o.
Sídlo:
Průběžná 3366, 434 01 Most
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
09626859
DIČ:
CZ09626859
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová
značka C 46069. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:

PRAGUE 1727769 v1 (2K)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
1) pozemková parcela 337/12 v k.ú. Minice,
2) stavební parcela č. 88 v k.ú. Nehasice,
3) pozemková parcela č. 801/25 v k.ú. Nehasice,
4) pozemková parcela č. 801/26 v k.ú. Nehasice,

jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy zapsány v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 123 pro katastrální území Minice, obec Velemyšleves, a na listu
vlastnictví 137 pro katastrální území Nehasice, obec Bitozeves.
(dále jen „Pozemky“);
1.2

Předmětem převodu dle této Kupní smlouvy jsou následující pozemky:
(a)

pozemková parcela č. 337/143 o výměře 199 m2 dle GP č. 233-34/2022,
v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, a dále:

(b)

pozemková parcela č. 1190 o výměře 137 m2 dle GP č. 274-34/2022,

(c)

pozemková parcela č. 801/25 o výměře 52.342 m2 dle GP č. 274-34/2022,

(d)

pozemková parcela č. 801/26 o výměře 7.123 m2 dle GP č. 274-34/2022,
to vše v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves,

(dále jen „Nemovitost“).
1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním částečným
výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří část Přílohy č. 2 této Smlouvy.

1.4

Smluvní strany společně konstatují, že dne …….. byla mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena Nájemní smlouva („Nájemní smlouva“), jejímž předmětem
je mimo jiné i nájem Nemovitosti, a to za účelem realizace Projektu, tak jak je
uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci ze dne ……….. , a současně i smlouva
o budoucí Kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek Smluvních stran uzavřít
kupní smlouvu na Nemovitost.
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1.5

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu o převodu
vlastnického práva k Nemovitostem („Smlouva“).

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitosti
z Prodávajícího na Kupujícího za Kupní cenu, jak je tato vymezena v článku 3.1
této Smlouvy.

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Registrací
akce k poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS 222D232000054, včetně
Závazných podmínek Registrace akce (dále jen „Registrace“) a zavazuje se
respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z Registrace při užívání
Nemovitosti.

2.3

Kupující se výslovně zavazuje, že bude Nemovitosti užívat pouze pro účely jeho
provozování Projektu popsaného v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci, a to po celou
dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41 podmínek Registrace. Kupující
prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru předloženému
prostřednictvím Prodávajícího Ministerstvu průmyslu a obchodu za účelem vydání
souhlasu pro vstup Kupujícího jako investora do průmyslové zóny Triangle.

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do jeho
výlučného vlastnictví za sjednanou kupní cenu, která činí 23.920.400 Kč (slovy:
dvacet tři milionů devět set dvacet tisíc čtyři sta Korun českých), ke které bude
připočtena DPH dle platných právních předpisů. (dále jen „Kupní cena“).

3.2

Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán a oceněn ve
znaleckých posudcích č. 92/9032/2022 pro k.ú. Minice a č. 93/9033/2022 pro k.ú.
Nehasice, znalce
znalecká kancelář ENI CONSULT
spol. s r.o., IČ: 60281821, ze dne 14. 4. 2022.

3.3

Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví
se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy a z Registrace.

3.4

Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedenou částí 4. této Smlouvy.

3.5

Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem provozování
Projektu Kupujícího v souladu s projektem uvedeným v Příloze č. 4 této Smlouvy
(dále jen „Projekt“) a za účelem jejího dalšího užívání v souladu s Registrací.

3.6

Kupující se zavazuje Nemovitost užívat pouze za účelem výstavby a provozování
Projektu, v souladu s Projektem a v souladu s Registrací.

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
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a) kupní cena v plné výši 23.920.400 Kč (slovy: dvacet tři milionů devět set
dvacet tisíc čtyři sta Korun českých) + příslušná DPH budou uhrazeny
Prodávajícímu na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 (slovy:
deseti) pracovních dnů po uzavření této Smlouvy;
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.
5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé:
(a)

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal veškeré
potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními
vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla
uvedena na výpisu z katastru nemovitostí v příloze č. 2:

(c)

Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či
by se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení
k Nemovitosti;

(d)

Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
součástí ochranného pásma;

(e)

Prodávající si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Nemovitost (ani žádná její část) nebyla a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního
či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí;
Nemovitost ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Nemovitosti (ani
k jakékoli její části) uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému
břemeni, která by vznikla vydržením;

(g)

Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nacházely nadzemní či
podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci
Projektu) nebo archeologické památky;
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(h)

Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostí nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

5.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1
Smlouvy ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen takový nedostatek
odstranit/napravit s tím, že pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím
odstraněn/napraven v dohodnuté přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy
písemným oznámením o odstoupení zaslaným Prodávajícímu v souladu s
ustanoveními upravujícími oznámení podle části 12 této Smlouvy.

5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
(a)

po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení
Kupujícího nezatíží Nemovitost jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak;
zejména ji neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí
o jakoukoli dispozici s Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani její
část nepronajme;

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména
nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní
úpravy či jiné zemní práce a podobně.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Registrace.

7.2

Kupující se současně zavazuje užívat Nemovitosti včetně staveb na nich zřízených
dle článku 7.1 po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41
podmínek Registrace a po tuto dobu nepřevést Nemovitosti na třetí osobu vyjma
případu, kdy půjde o osobu splňující veškeré podmínky Registrace, přičemž tato
osoba se zaváže uvedené podmínky dodržovat nejméně po uvedenou dobu a
Prodávající neuplatní své předkupní právo dle části 8. této Smlouvy. O záměru
převést Nemovitosti na třetí osobu je Kupující povinen informovat Prodávajícího
současně se sdělením informací o zájemci o koupi umožňujících prověření, zda
zájemce o koupi splňuje veškeré podmínky dle Registrace.
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7.3

Kupující si je vědom toho, že bez předchozího souhlasu Ministerstva průmyslu
a obchodu nesmí být Nemovitost užívána pro jiné účely než pro účely podnikání
v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ – NACE 10 – 33) vyjma oborů
zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb a
technologických center tak, jak stanoví bod 18 podmínek Registrace.

7.4

Za podmínek uložených v Registraci je Kupující povinen vždy k 15. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace
Projektu se stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno
investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu
pozemků v nájmu investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud
realizovanou výši investice a počet dosud vytvořených pracovních míst.

8.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

Kupující a Prodávající se ve smyslu ustanovení § 2140 a § 2144 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník dohodli, že Kupující jako povinný z předkupního práva
zřizuje touto smlouvou ve prospěch Prodávajícího jakožto oprávněného z
předkupního práva věcné předkupní právo k Nemovitosti. Prodávající toto
předkupní právo přijímá. Toto věcné předkupní právo nabývá Prodávající vkladem
do katastru nemovitostí.

8.2

Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost či její část
převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, je nabídne nejprve
Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za cenu, za kterou
Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Budeli v době zamýšleného převodu na Nemovitostech vybudována stavba či její část,
zvýší se kupní cena o cenu stavby nebo její části zjištěné formou znaleckého
posudku vypracovaného znalcem určeným Kupujícím. Část kupní ceny
odpovídající znaleckým posudkem stanovené ceny stavby či její části, bude splatná
do 1 měsíce od okamžiku, kdy Prodávající obdrží kupní cenu za Nemovitosti včetně
stavby nebo její části od dalšího nabyvatele. Předkupní právo skončí ukončením
platnosti závazku Kraje vyplývajícího z bodu 41 podmínek Registrace.

8.3

(a)

Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve lhůtě
3 kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka k odkupu
Nemovitosti či její části. Vyjádření je Prodávající povinen doručit
Kupujícímu nejpozději do posledního dne lhůty.

(b)

Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části
zcela nebo pouze z části.

Kupující se zavazuje nepřevést vlastnictví k Nemovitosti na třetí osobu, pokud by
je tato nevyužívala v souladu s požadavky Registrace, a to ani v případě, že
Prodávající svého předkupního práva nevyužije.
58

9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a závazky na
Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem
přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená
s vlastnictvím Nemovitosti.

10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušného listu vlastnictví v katastru
nemovitostí pro katastrální území Minice, obec Velemyšleves, a Nehasice, obec
Bitozeves, vedeného při Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec.

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě 14
(čtrnácti) pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena celá kupní cena dle článku 4.1
této Smlouvy.

10.4

V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad vlastnického práva
na základě této Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění
návrhu na vklad), zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí vkladu
uzavřít novou kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu
sledovaného touto Smlouvou.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5, 3.6 nebo části 8 této
Smlouvy, a to i v případě, že Prodávající nevyužije svého předkupního práva dle
části 8, je povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále zvýšenou o
částku 100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne,
kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil.

11.2

Pokud Kupující poruší závazek vyplývající z článku 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy, je
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající
má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen
odvodem za porušení rozpočtové kázně.
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11.3

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 7.4 této Smlouvy, je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.4 uložen Prodávajícímu. Výslovně se
sjednává, že Prodávající má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy,
pokud byl sám postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, které bylo
způsobeno v důsledku porušení smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.4, což
je Prodávající povinen Kupujícímu hodnověrně prokázat.

12.

OZNÁMENÍ

12.1

Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat,
budou písemná a doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, e-mailem
nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví
této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé
Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí). Pokud adresát odepře přijetí
zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že zásilka byla doručena třetí den
po jejím prokazatelném odeslání.

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí Kupující.

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněn dne 11. 3. 2022 po dobu 30 dnů před rozhodnutím
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;

14.2

Prodávající tímto potvrzuje, že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............. ze dne .......

14.3

Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně
uvedeny, se řídí § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

14.4

Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Kupující
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 Prodávající, který zároveň
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zajistí, aby informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Kupujícímu do
datové schránky
14.5

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
po podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení a zbývající 2 (dvě) vyhotovení
jsou určena pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

14.6

Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva
a závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

14.7

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz čehož připojily Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za
přítomnosti.

Ústecký kraj, jakožto Prodávající
V Ústí nad Labem dne ……………

_________________________
hejtman

FOR H2ENERGY s.r.o., jakožto Kupující
V Mostě dne ……………

_________________________
Jednatel společnosti
Přílohy Smlouvy:
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Příloha č. 7

Závazné podmínky Registrace akce
Název akce: SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 4. část
Investor:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Identifikační číslo EDS: 222D232000054
Závazné podmínky Registrace akce v informačním systému EDS/SMVS
(dále jen „Podmínky“)
stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „Správce programu“) a Ministerstvem
financí (dále jen „MF“)
v souladu s usnesením vlády č. 214/2016
jako nedílná součást Registrace akce (dále jen „Registrace“)
pro akci “SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura - 4. část“ (dále jen „Akce“)
realizovanou Ústeckým krajem (dále jen „Příjemce“)
v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Podprogram Příprava a rozvoj průmyslových zón (dále jen „Program“)

1) Příjemce prohlašuje, že se podpisem těchto Podmínek zavazuje ve vztahu k poskytnuté podpoře

z prostředků státního rozpočtu (dále jen „Prostředky“) dodržovat ustanovení zákona č. 218/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku, v platném znění, a pravidla Programu schválená MF pod č.j. MF-728/2020/1903-6 ze
dne 12. února 2020.
2) Vydáním Registrace nevzniká Příjemci právo na poskytnutí Prostředků. Dotace ze státního

rozpočtu bude Příjemci poskytnuta na základě platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace za
předpokladu dostatečné výše disponibilních Prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu
v daném kalendářním roce.
3) Příjemce se zavazuje zajistit pokrytí investičních potřeb Akce vlastními rozpočtovými zdroji

v jednotlivých letech minimálně ve výši dle přílohy č. 1 Registrace.
4) Příjemce je povinen dodržet termíny přípravy a realizace Akce a realizovat akci minimálně

v rozsahu závazných parametrů stavebních objektů, jak je uvedeno v příloze č. 1 Registrace.
5) Pokud Příjemce není schopen zabezpečit realizaci Akce v souladu s obsahem Registrace, je

povinen před započetím změn neprodleně informovat Správce programu o veškerých změnách
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vzniklých při realizaci Akce (např. změna termínu realizace Akce, změna výše nákladů apod.)
formou žádosti o změnu Registrace, pokud není vydáno platné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Žádost musí obsahovat mimo jiné zdůvodnění změny a doložení relevantních formulářů EDS.
Správce programu provede změnu Registrace nebo žádost zamítne. Bez souhlasu MF nelze
změnu vydat.
6) Žádost o změnu Registrace včetně nezbytných příloh a náležitého odůvodnění předloží Příjemce

Správci programu nejméně 15 pracovních dnů před termínem konání meziresortní hodnotitelské
komise. Pokud Příjemce nedoručí podklady ve stanovené lhůtě, nemusí být žádost meziresortní
hodnotitelské komisi předložena.
7) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat termíny přípravy, realizace a hodnoty závazných

projektovaných parametrů stavebních objektů, výši potřeb a zdrojů financování Akce včetně výše
a formy účasti Prostředků v závislosti na upřesněném rozsahu projektovaných parametrů Akce a
výsledcích zadávacích řízení veřejných zakázek, znaleckých posudků a odborných expertíz. Změny
termínů přípravy a realizace Akce a závazných parametrů stavebních objektů a změny ve výši
potřeb a zdrojů financování Akce včetně výše a formy účasti Prostředků podléhají souhlasu ze
strany MF, který bude vyjádřen podpisem změny řídícího dokumentu ze strany MF.
8) Příjemce je povinen splnit stanovené Závazné indikátory:

Cílová

Datum

hodnota

dosažení

zaměstnanci

1421

31. 12. 2030

Předpokládaná výše nových investic - Nexen

mil. €

829

31. 12. 2030

Předpokládaná výše investic – plocha S

mil. Kč

303,3

31. 12. 2030

Indikátor

Jednotka

Předpokládaný počet pracovních míst

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ AKCE
OBSAH A FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU REALIZACE AKCE
9) Příjemce zabezpečí:

a) implementační tým pro výstavbu Průmyslové zóny sestávající z interních pracovníků Příjemce
a externích pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a
projektových činností, v rozsahu a personálním zastoupení, které odpovídají náročnosti akce.
Příjemce je povinen zabezpečit prostřednictvím těchto pověřených pracovníků a společností
u všech souborů staveb včasnou majetkoprávní přípravu, hospodárný návrh technického
provedení souborů staveb, včasné správní projednání, řádný a hospodárný výběr zhotovitele,
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jakož i řádný výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci souborů
staveb a jejich uvedení do provozu;
b) vypracování a udržování řádného harmonogramu Akce v členění podle jednotlivých
stavebních souborů, doručování harmonogramu v elektronické podobě Správci programu na
vyžádání.
10) Ve fázi projektové přípravy a správních řízení Příjemce zabezpečí:

a) pořízení projektové dokumentace veškerých souborů staveb k souhlasu s umístěním stavby,
ke stavebnímu řízení, studie, průzkumy, geometrické plány a jiné geodetické práce a další
projektové podklady. Doručení výše uvedených projektových podkladů proběhne na vyžádání
Správce programu;
b) stavební povolení a další rozhodnutí vydávaná podle stavebního zákona 1 , stanoviska
či rozhodnutí vydávaná podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí2, podle zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu3, podle zákona o ochraně přírody a krajiny4 a podle
dalších předpisů.
11) Ve fázi zadávacího řízení je Příjemce povinen při zadávání veřejných zakázek:

a) prostřednictvím Správce programu zaslat MF návrh zadávací dokumentace výběrového řízení
k vydání tzv. Souhlasu se zadáním Akce formou stanoviska k zadávací dokumentaci. Příjemce
je povinen připomínky MF a Správce programu v zadávací dokumentaci zohlednit;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů;
c) při rozhodnutí o základním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnosti nabídek, Příjemce
postupuje v souladu s principy metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost, účelnost). Příjemci je
dále doporučováno realizovat pouze otevřená zadávací řízení. Základní hodnotící kritérium
ekonomická výhodnost nabídky: váha hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně
80 % (pokud Správce programu nebo MF nerozhodne jinak), ostatní hodnocená kritéria budou
mít v úhrnu váhu maximálně 20 %, budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená
plnění zakázky a nesmí neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů;

1

Zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
Zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
3
Zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
4
Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
2
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d) v případě nízkého počtu uchazečů a nepřijatelných nabídkových cen může Správce programu
vyzvat Příjemce ke zrušení výběrového řízení.
12) Ve fázi výstavby je Příjemce povinen:

a) předkládat Správci programu veškeré nezbytné podklady pro výkon supervizní činnosti
zejména veškeré projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a
veškerá správní rozhodnutí (zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační
souhlasy, rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání
stavby apod.);
b) předkládat Správci programu k odsouhlasení veškeré návrhy změn stavby oproti dokumentaci
pro zadání stavby, které mají dopad na cenu a kvalitu;
c) umožnit vstup zástupců Správce programu na staveniště a soustavnou součinnost TDS se
Správcem programu za účelem výkonu supervizního dohledu při kontrole provádění prací,
služeb či dodávek a při ověřování souladu fakturace se skutečností;
d) zabezpečit konání pravidelných kontrolních dnů výstavby Akce za účasti Správce programu a
za účasti svých pověřených pracovníků a zodpovědných pracovníků společností, které pověřil
výkonem investorských, inženýrských a projektových činností, včasné a řádné plnění všech
úkolů přijatých na těchto kontrolních dnech. Správce programu si vyhrazuje právo
spolurozhodovat o frekvenci kontrolních dnů, případně svolávat další jednání.
13) Veškeré doklady Příjemce doručuje Správci programu na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor brownfields a rozvoje inovačního podnikání,
Na Františku 32, 110 15 Praha
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH
ÚHRADA FAKTUR ZA PROVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY
14) Prostředky dotace je možné uvolňovat až na základě platného Rozhodnutí, které je podepsané

všemi zúčastněnými stranami.
15) Správce programu Prostředky dotace zálohově neposkytuje, výjimku může na základě posouzení

příslušné smlouvy učinit v případě úhrady podílu na nákladech spojených s připojením a se
zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění
pozdějších předpisů.
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16) Prostředky budou uvolňovány na účet Příjemce u ČNB za předpokladu dostatečné výše

disponibilních prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu. V žádosti Příjemce prokáže
uhrazení nebo splatnost nákladů Akce (fakturu), jejichž zdrojové pokrytí z Prostředků požaduje,
a na které má podle Rozhodnutí nárok. Žádost s uvedením čísla bankovního účtu předkládá
Příjemce Správci programu, který provede kontrolu oprávněnosti čerpání Prostředků včetně
věcné kontroly provedených prací, služeb a dodávek/výkupů (kontrola je zpravidla prováděna
supervizní společností).
17) Při uzavírání smluv o dílo/kupních smluv se doporučuje Příjemci zohlednit výše uvedené postupy

uvolňování prostředků, zejména splatnost faktur a úhrady kupních smluv nejméně 60 dní.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE PŘI ZMĚNĚ VLASTNICTVÍ POZEMKŮ
A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ÚZEMÍ
18) Nestanoví-li Správce programu jinak, nesmí Příjemce od přijetí žádosti o Registraci akce využít

pozemky Akce pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu CZ –
NACE 10 – 33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech strategických
služeb, v technologických centrech. Výjimkou jsou pozemky plochy G, které lze se souhlasem
Správce programu využít pro umístění administrativních, ubytovacích a provozních prostorů pro
potřeby provozovatelů Průmyslové zóny a investorů v zóně.
19) Příjemce není oprávněn v období od přijetí žádosti o Registraci bez předchozího souhlasu Správce

programu pozemky Průmyslové zóny:
a) převést nebo pronajmout ve prospěch třetí osoby;
b) zatížit služebností, zástavním právem, právem stavby, nájmem, pachtem nebo jiným právem,
které by bránilo využití pozemků Průmyslové zóny v souladu s bodem 18 těchto Podmínek;
c) změnit stávající funkční využití pozemků Průmyslové zóny v územně plánovací dokumentaci.
20) Příjemce s žádostí o souhlas dle bodu 18 zasílá Správci programu:

a) návrh kupní, nájemní či jiné smlouvy, na jejímž základě má dojít k dispozicím s pozemky,
stavebními objekty a provozními soubory stavby;
b) znalecký posudek o obvyklé ceně převáděných pozemků ne starší tří měsíců;
c) kopii katastrální mapy s vyznačením hranice Průmyslové zóny a převáděných nebo
zatěžovaných pozemků.
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21) Změna vlastnictví stavebních objektů a provozních souborů stavby je po dobu od zahájení

realizace Akce až po dobu 10 let od dokončení Akce možná pouze po předchozím souhlasu
Správce programu a MF.
22) Správce programu si vyhrazuje právo spolurozhodovat o kupní ceně pozemků Průmyslové zóny a

vyjadřovat se k návrhům smluv týkajících se dispozic s pozemky Průmyslové zóny, stavebními
objekty a provozními soubory stavby Průmyslové zóny.
VĚCNÁ A FINANČNÍ KONTROLA
23) Použití Prostředků (včetně nákladů na stavbu, resp. výkupy, na kterých se Prostředky podílejí),

podléhá finanční kontrole ze strany Správce programu, MF a orgánů Finanční správy podle
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V případě realizace staveb
rovněž věcné kontrole ze strany Správce programu.
24) Finanční kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména:

a) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí Prostředků;
b) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s Prostředky;
c) soulad čerpání a užití Prostředků s pravidly Programu, příslušnými právními předpisy a těmito
Podmínkami.
25) Správce programu, MF nebo orgány Finanční správy provádí finanční kontrolu podle předchozího

odstavce, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
26) Věcnou kontrolou, se rozumí souhrn činností formou ověřujících zejména:

a) řádné provedení prací, služeb či dodávek spolufinancovaných z Prostředků;
b) soulad fakturace se skutečností.
27) Příjemce je povinen umožnit pověřeným zástupcům Správce programu, MF a orgánů finanční

správy provádění finanční a věcné kontroly použití Prostředků a poskytnout jim při tom veškerou
potřebnou součinnost.
28) Příjemce převzetím těchto Podmínek a zahájením čerpání Prostředků vyslovuje souhlas

s prováděním finančních a věcných kontrol ze strany Správce programu, MF a orgánů finanční
správy a je srozuměn s případným odvodem neoprávněně použitých a zadržených Prostředků
dotace.
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ZAÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V ÚČETNICTVÍ PŘÍJEMCE
29) Příjemce vede o akci účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů. Příjemce zabezpečí vedení analytického účetnictví souvisejícího s Akcí, tzn.,
bude účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních účtů
projektu), na samostatné hospodářské středisko nebo ve finančním deníku Akce. Musí být
jednoznačně prokazatelné, že konkrétní náklad či příjem je vykazován v souvislosti s Akcí a
skutečně odpovídá jejímu charakteru.
30) Prostředky dotace je Příjemce povinen označit v účetnictví na příjmové straně účelovým znakem

č. 22777. Toto označení je nezbytné pro zpětnou kontrolu MF při párování Prostředků dotace
poskytnutých Správcem programu a Prostředků dotace přijatých územními celky.
31) Příjemce je povinen v období od platnosti těchto Podmínek zasílat Správci programu pravidelné

roční vyúčtování za každý kalendářní rok financování Akce v termínu do 31. ledna následujícího
roku.
PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
32) Veškeré realizované výnosy musí být vráceny na účet Správce programu nebo vynaloženy zpět do

průmyslové zóny se souhlasem Správce programu. Výjimkou je možná refundace způsobilých
výdajů na straně vlastních zdrojů Příjemce.
33) Příjemce je povinen zasílat po dobu realizace Akce Správci programu finanční vypořádání

Prostředků dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů,
za každý kalendářní rok financování Akce v termínu do 31. ledna následujícího roku.
34) Příjemce zasílá každoročně Přehled o příjmech a výdajích Správci programu.
35) Příjemce musí doložit po ukončení platnosti Podmínek, že realizací projektu nebyl generován

výnos, se kterým by nebylo naloženo v souladu s článkem 32) Podmínek.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
36) Příjemce ve lhůtě do 6 měsíců od dokončení Akce předloží Správci programu dokumentaci

závěrečného vyhodnocení Akce v rozsahu podle vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly Programu.
37) Příjemce umístí a ponechá po dobu realizace Akce až po dobu 10 let od dokončení závěrečné

etapy Akce na viditelném místě návěstí s oznámením, že Akce byla realizována za pomoci Správce
programu. Příjemce dále zajistí u každého dodavatele stavební a technologické části stavby na
jeho staveništi oznámení, že investorem Akce je Příjemce za pomoci Správce programu.
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38) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat Podmínky v rámci Rozhodnutí o poskytnutí

dotace.
39) Příjemce prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek, které přijímá a zavazuje se je

dodržovat, což stvrzuje svým podpisem.
40) Závazné podmínky se vztahují na všechny doposud neobsazené plochy průmyslové zóny SPZ

Triangle viz příloha č. 2 Registrace (situace SPZ Triangle). Jedná se o plochy:

Označení plochy
B
H
H2
H3
L
S
C
M
celkem

Velikost plochy (ha)
11,62
65,4
7,76
9,93
39,3
20,22
16,66
13,01
183,9

41) Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Registrace a nabývají platnosti a účinnosti dnem převzetí

Příjemcem a zavazují Příjemce do uplynutí 10 let od ukončení závěrečné etapy Akce, vyjma
podmínek 18 až 22; 32; 34; 35, které platí i po uplynutí této lhůty do doby, kdy Příjemce disponuje
pozemky Akce, které nebyly převedeny ve prospěch třetích osob, a nejedná se o pozemky, které
zůstanou v majetku Příjemce dotace a jsou určeny zejména k technickému zázemí, umístění
společných inženýrských sítí a komunikací atd.
Správce Programu:

Odbor: 71100

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne

Razítko
Podpis

Vypracoval:
Kontroloval:
Schválil:
Převzal a s Podmínkami se seznámil:

Razítko a podpis statutárního
zástupce

Dne:
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bod 9.1 priloha 9.pdf k usnesení č. 021/15Z/2022

Bod 9.1 příloha 9

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3483/06/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

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
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, dodatku
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č. 3, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 032/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021,
dodatku č. 4, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 023/13Z/2022 ze dne 28. 2.
2022 a dodatku č. 5, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 023/13Z/2022 ze dne
28. 2. 2022, 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. 7. 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. 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
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

Dle SVR 2022-2026

Bod 9.2 priloha 6.pdf k usnesení č. 022/15Z/2022

Bod 9.2 příloha 6

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1165/03/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 3 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 Klapý
Sídlo:
Klapý 200, 411 16 Klapý
Zastoupený:
Romanou Albrechtovou, starostkou obce
Kontaktní osoba: Romana Albrechtová,starostka obce
E-mail/telefon: ouklapy@seznam.cz, 775 247 531
IČ (RČ):
00263796
DIČ:
CZ00263796
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-4012471/0710
(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. 20/SML1165/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 028/26Z/2020, ve znění dodatku č.
1, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 027/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 a ve
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znění dodatku č. 2, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 015/10Z/2021 ze dne
1. 11. 2021, kterými bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Klapý z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Klapý“ (dále jen
„Smlouva“) takto:
Stávající čl. I. odst. 1. Smlouvy nově zní:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraj č. 028/26Z/2020 ze
dne 27. 1. 2020 a usnesením č. 059/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 poskytuje příjemci
ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 4 053 380,00 Kč (slovy:
čtyřimilionypadesáttřitisíctřistaosmdesátkorun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022.
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 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 úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
11. 2019 do 31. 12. 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. 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
Obec Klapý
Romana Albrechtová
starostka obce

strana 2 / 3

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

Dle SVR 2022-2026

bod 9.3 priloha 10.pdf k usnesení č. 023/15Z/2022

Bod 9.3 příloha 10

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML4450/07/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xxxxxx/2022

DODATEK č. 7 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, Dodatku č. 5, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 011/11Z/2021
ze dne 13. 12. 2021 a Dodatku č. 6, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.
022/13Z/2021 ze dne 28. 2. 2022, 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 31. 12. 2023.
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 31. 12. 2023. 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 31. 12. 2023 (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 priloha 2.pdf k usnesení č. 024/15Z/2022

Bod 9.4 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML0125/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK//2022
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 1 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., 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 Lenešice
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Knížete Václava 521/1, 439 23 Lenešice
Leošem Procházkou, starostou
Leoš Procházka
starosta@ou-lenesice.cz/720020051
00265098
CZ00265098
Komerční banka
1628481/0100
Článek I.

1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace č. 22/SML0125/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 13. 12. 2021, č. 016/11Z/2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace obci Lenešice z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém
kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Kontejnery, štěpkovač a paketovací lis
pro obec Lenešice“ (dále jen „Smlouva“) takto:
strana 1/2

Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 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 22. 9. 2021 do 30. 11. 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

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Příjemce
Obec Lenešice
Leoš Procházka
starosta

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
není požadován

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

usnesení č.: … ze dne …
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Podpis

bod 9.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 025/15Z/2022

Bod 9.5 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML0124/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK//2022
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 1 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 Hříškov
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Hříškov 50, 439 04 Hříškov
Janou Kalašovou, starostkou
Jana Kalašová
info@hriskov.cz/415694244
00556301
Česká národní banka
94-1716481/0710
Článek I.

1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční a neinvestiční dotace č. 22/SML0124/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 12. 2021, č. 016/11Z/2021, kterým bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotace obci Hříškov z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí
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v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Tříděný odpad v obci
Hříškov II.“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 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 22. 9. 2021 do 31. 12. 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

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Příjemce
Obec Hříškov
Jana Kalašová
starostka

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
není požadován

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

usnesení č.: … ze dne …
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Podpis

bod 9.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 027/15Z/2022

Bod 9.7 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML0127/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK//2022
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 1 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., 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 Dolní Zálezly
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly
Magdou Pejšovou, starostkou
Magda Pejšová
starosta@dolni-zalezly.cz/725911072
00266710
CZ00266710
Česká spořitelna
5164489319/0800
Článek I.

1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace č. 22/SML0127/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 13. 12. 2021, č. 016/11Z/2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace obci Dolní Zálezly z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém
kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Zefektivnění sběru a svozu BRKO na
území obce Dolní Zálezly“ (dále jen „Smlouva“) takto:
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Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 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 23. 9. 2021 do 31. 10. 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

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Příjemce
Obec Dolní Zálezly
Magda Pejšová
starostka

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
není požadován

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

usnesení č.: … ze dne …

strana 2/2

Podpis

bod 9.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 028/15Z/2022

bod 9.8 příloha 1
Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 58 Hříškov - Bedřichovice
trvale žijící
PRVKÚK

Louny

obec

Hříškov

část kódu

4207.0145.0
2

část obce

Bedřichovice

ORP

zpracovatel

Vodohospodářské
sdružení obcí
západních Čech

podklady

Návrh ze
dne
20.10.2021
dopl.
20.4.2022

realizace

2023-2024

přechodně žijící
PRVKÚK

typ změny

vybudování
kanalizace v obci s
napojením na
centrální ČOV v
sousední obci

počet
dotčených
obyvatel dle
údajů obce

náklady záměru dle
Měrný ukazatel
metodiky Čj.:
navrhované změny
14000/2020-15132

2011

2018

2011

2018

2021

tis. Kč

(tis.Kč/1 TBO)

64

70

23

20

70

5660

80,9

A
g
l
o
m
e
r
a
c
e

investice do
roku 2030 dle
platné karty
PRVKÚK

tis. Kč

ne

0

Kanalizace - Stávající stav znění PRVKÚK:
Obec Bedřichovice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.
Změna stávajícího stavu:
Změna není navržena.
Kanalizace - Návrhový stav znění PRVKÚK:
S ohledem na velikost obce Bedřichovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016
budou stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
Změna výhledového stavu:
V Bedřichovicích se navrhuje vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 2,2 km. Výstavba a zprovoznění kanalizace je podmíněno vybudováním kanalizace a ČOV v Hříškově, protože odpadní vody z
Bedřichovic budou zneškodňovány na ČOV Hříškov.
Závěr:

Navržená změna PRVK řeší vybudování kanalizace v místní části Hříškova - Bedřichovice. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se uvažovalo se zachování individuálního způsobu zneškodňování
odpadních vod. Zvolený způsob zneškodňování odpadních vod je součástí záměru výstavby kanalizace a ČOV v Hříškově. Žadatel předložil souhlasné stanovisko orgánu územního plánování a vodoprávního úřadu.
Dle zaslaného stanoviska MZe ČR sděluje, že k předložené aktualizaci PRVK nemá zásadní připomínky. Předpokládané náklady na realizaci jsou 5.660 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 80,9 tis. Kč. Náklady byly
stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.

bod 9.9 příloha 1

bod 9.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 029/15Z/2022

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025
Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2022 - soupis podpořených žádostí ZÚK
Žadatel Právnická osoba
Pořadové číslo

CELKEM

Číslo žádosti

Datum doručení
žádosti

Název projektu
Název PO

IČO PO

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Maximální
procentuální
podíl dotace na
celkových
uznatelných
nákladech
projektu v %

Požadovaná výše Celkové náklady Celkový počet
dotace v Kč
v Kč
bodů

1

ZPZ_EA_0107_22

20.04.2022

Město Benešov nad Ploučnicí

00261181

Obnova ovocného sadu pod vrchem Ostrý

01.01.2022

31.10.2022

80,00

75 200,00

94 000,00

2

ZPZ_EA_0176_22

26.04.2022

Město Louny

00265209

Ošetření jasanové aleje Lužerady – 1. etapa

20.01.2022

31.10.2022

80,00

196 020,00

245 025,00

271 220,00

339 025,00

Stručná anotace

13

Účelem obnovy ovocného sadu je navrácení péče o místní krajinu. Sad je
krajinotvorným a protierozním prvkem. Měl by sloužit široké veřejnosti.
Přínosem je komunitní prostor pro sběr ovoce, různé akce a odpočinek,
podpora biodiverzity, ochrana přírody - stanoviště vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů, budování vztahu veřejnosti k přírodě, zachování
starých odrůd ovocných stromů.

13

Cílem projektu je obnova dřevin v jasanové aleji. Celou alej tvoří celkem 80
ks jasanů. V 1. etapě bude ošetřeno 37 ks stromů. V rámci ošetření budou
provedeny bezpečnostní, zdravotní i popouštěcí řezy, úprava průjezdného či
průchozího profilu, lokální i obvodová redukce korun a instalace dynamické
vazby v horní úrovni. Náklady na ošetření aleje (37 stromů)

bod 9.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 029/15Z/2022
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025 navržených k zamítnutí
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Žadatel Právnická osoba

Číslo žádosti
Jméno a Příjmení FO

Název PO

Název projektu

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Maximální
procentuální podíl
dotace na celkových
uznatelných
nákladech projektu

Požadovaná
výše dotace

Celkové
náklady

Důvod

IČO PO

Specifikace: Podpora obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2022
1

ZPZ_EA_0102_22

Obec Domoušice

00264903

Úprava zeleně na hřbitově v Domoušicích 2022

13.04.2022

31.10.2022

80,00

80 000,00

100 000,00

Záměr dotace není realizován mimo zastavěná
území a zastavitelné plochy obce

2

ZPZ_EA_0185_22

Obec Hříškov

00556301

Obnova obecního sadu II.

01.04.2022

31.10.2022

70,00

175 000,00

250 000,00

Záměr dotace není realizován mimo zastavěná
území a zastavitelné plochy obce

Bod 10.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/15Z/2022

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 35
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),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 027/13Z/2022 ze dne 28.2.2022 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 014/14Z/2022 ze dne 25.4.2022 (dodatek č. 34),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
/15Z/2022 ze dne 27. 6. 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:
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
Brtníky
zdroj pitné vody

na parcele
260/2 a 230/2

2. V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
D) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (účet 022)
Číslo DM
3000000028

Popis
Strojní vybavení (box)

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 06. 2022
V Ústí nad Labem dne 27. 06. 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

Příloha č. 2

Bod 10.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 031/15Z/2022

Hodnocení žádostí o dotaci předložených do Dotačního programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2022“- dotace v kompetenci Zastupitelstva Ústeckého kraje

Poř.
číslo
1.
2.

Název organizace
Světlo Kadaň z.s.
Romano jasnica, spolek

IČ

Název projektu

65650701 Najdi svůj talent
68974922 15. Různobarevný festival

Celkové náklady
125 000,00 Kč
536 096,00 Kč
661 096,00 Kč

Výše
požadované
dotace
85 000,00 Kč
98 000,00 Kč
183 000,00 Kč

Uznatelný
Tj. % z celkových
požadavek na
nákladů
dotaci
85 000,00 Kč
68,00 %
97 000,00 Kč
18,09 %
182 000,00 Kč

Průměrné
bodové
hodnocení
13,75
12,73

Návrh dotace
84 818,00 Kč
96 792,00 Kč
181 610,00 Kč

Celkem za organizaci
84 818,00 Kč
96 792,00 Kč
181 610,00 Kč

Bod 10.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 034/15Z/2022

PŘEHLED SUBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K PODPOŘE, VČETNĚ VÝŠE DOTACE

Název poskytovatele

ID služby

Druh služby

pravni_forma
Společnost
6598554 spečovatelská
ručením omezeným
služba
služby/P
Společnost
6744733 sodlehčovací
ručením omezeným
Obecně
3593109
prospěšná
osobní společnost
asistence
Obecně
9702329
prospěšná
sociálníspolečnost
rehabilitace
Obecně
5981003
prospěšná
sociálníspolečnost
rehabilitace
Obecně
6514992
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
Ústav
7938610 osobní asistence
Spolek
3306857 podpora samostatného bydlení
Spolek
5598414 sociální rehabilitace A/T/P
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s. Spolek
4586391 odborné sociální poradenství
Arkadie, o. p. s.
Obecně
1268119
prospěšná
denní stacionáře
společnost
Arkadie, o. p. s.
Obecně
1294772
prospěšná
odlehčovací
společnost
služby
Arkadie, o. p. s.
Obecně
1816143
prospěšná
sociálníspolečnost
rehabilitace
Arkadie, o. p. s.
Obecně
2981921
prospěšná
sociálněspolečnost
terapeutické dílny
Arkadie, o. p. s.
Obecně
4012625
prospěšná
denní stacionáře
společnost
Arkadie, o. p. s.
Obecně
4415138
prospěšná
sociálníspolečnost
rehabilitace
Arkadie, o. p. s.
Obecně
6522122
prospěšná
podporaspolečnost
samostatného bydlení
Arkadie, o. p. s.
Obecně
7942332
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
Arkadie, o. p. s.
Obecně
8349589
prospěšná
chráněné
společnost
bydlení
Armáda spásy v České republice, z.s.
Spolek
1410545 noclehárny
Armáda spásy v České republice, z.s.
Spolek
2374792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Armáda spásy v České republice, z.s.
Spolek
6778323 azylové domy
Armáda spásy v České republice, z.s.
Spolek
6883390 azylové domy
Armáda spásy v České republice, z.s.
Spolek
9766509 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.
Spolek
8611761 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR
Spolek
2234056 odborné sociální poradenství
Camphill na soutoku, z.s.
Spolek
6570110 chráněné bydlení
Camphill na soutoku, z.s.
Spolek
8141075 centra denních služeb
CEDR - komunitní spolek
Spolek
5108266 azylové domy
CEDR - komunitní spolek
Spolek
6572053 terénní programy
Centrum D8, o.p.s.
Obecně
3478916
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
Centrum LIRA, z.ú.
Ústav
3959325 raná péče
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Obecně
1292895
prospěšná
osobní společnost
asistence
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.

Příloha č. 2

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
3 222 827 Kč
1 924 815 Kč
2 721 364 Kč
3 263 568 Kč
1 760 000 Kč
3 857 000 Kč
3 405 000 Kč
1 927 000 Kč
3 024 000 Kč
660 800 Kč
1 549 200 Kč
8 656 908 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
2 947 661 Kč
1 884 063 Kč
2 721 364 Kč
3 263 568 Kč
1 602 576 Kč
3 803 667 Kč
3 150 155 Kč
1 927 000 Kč
3 024 000 Kč
627 760 Kč
1 534 800 Kč
8 548 908 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
2 546 531 Kč
1 884 063 Kč
2 721 364 Kč
2 719 804 Kč
1 381 759 Kč
3 803 667 Kč
2 962 362 Kč
1 927 000 Kč
3 024 000 Kč
614 115 Kč
1 362 857 Kč
5 246 775 Kč

DOPOČET DOTACE
2022

2 192 800 Kč
1 521 100 Kč
992 900 Kč
596 900 Kč
1 279 000 Kč
738 000 Kč
2 819 700 Kč
2 040 600 Kč
4 270 900 Kč
330 600 Kč
2 107 500 Kč
297 100 Kč
1 406 900 Kč
1 412 800 Kč
2 423 600 Kč
1 705 300 Kč
493 700 Kč
147 600 Kč
1 051 700 Kč
904 300 Kč
1 930 100 Kč
1 670 500 Kč
1 610 800 Kč
1 378 000 Kč
1 322 500 Kč
442 800 Kč
2 014 400 Kč
1 381 200 Kč
1 312 500 Kč
2 050 300 Kč
270 300 Kč
662 700 Kč
2 446 300 Kč

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

Obecně
5998627
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
811 858 Kč
Obecně
1501687
prospěšná
sociálně aktivizační
společnost
služby pro rodiny s dětmi
2 290 100 Kč
Příspěvková
6455886 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
4 724 441 Kč
Obecně
4704104
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
1 032 146 Kč
Obecně
7909036
prospěšná
osobní společnost
asistence
13 660 538 Kč
Obecně
1740941
prospěšná
odlehčovací
společnost
služby
1 853 203 Kč
Obecně
3272817
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
1 282 813 Kč
Obecně
7328567
prospěšná
pečovatelská
společnost
služba
4 882 131 Kč
Obecně
1532609
prospěšná
osobní společnost
asistence
4 341 402 Kč
Obecně
3991178
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
739 000 Kč
Spolek
9267613 odlehčovací služby
1 296 108 Kč
Příspěvková
1045259 odborné
organizace
sociální
zřízená
poradenství
územním samosprávným celkem900 000 Kč
Příspěvková
1243707 odborné
organizace
sociální
zřízená
poradenství
územním samosprávným celkem
1 242 400 Kč
Příspěvková
1353598 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
15 000 000 Kč
Příspěvková
1997112 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
11 100 000 Kč
Příspěvková
3466024 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
18 512 582 Kč
Příspěvková
5581231 sociálně
organizace
terapeutické
zřízená územním
dílny samosprávným celkem
3 976 700 Kč
Příspěvková
6223146 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
9 380 000 Kč
Příspěvková
7102460 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
8 800 000 Kč
Příspěvková
8059446 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
13 111 000 Kč
Příspěvková
8648413 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
11 203 000 Kč
Příspěvková
9361032 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
13 900 000 Kč
Příspěvková
9374052 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
16 080 000 Kč
Příspěvková
9751707 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
19 000 000 Kč
Příspěvková
1073186 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
8 160 000 Kč
Příspěvková
1542857 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
6 853 000 Kč
Příspěvková
2682796 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
9 767 000 Kč
Příspěvková
3811243 azylové
organizace
domy
zřízená územním samosprávným celkem
2 750 000 Kč
Příspěvková
5093964 noclehárny
organizace zřízená územním samosprávným celkem
1 022 400 Kč
Příspěvková
5387786 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
1 436 000 Kč
Příspěvková
5463800 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
9 965 000 Kč
následné
péče
A/P
Příspěvková
6849315 služby
organizace
zřízená
územním
samosprávným celkem
1 950 000 Kč
Příspěvková
7392909 odborné
organizace
sociální
zřízená
poradenství
územním samosprávným celkem205 500 Kč
Příspěvková
7461655 kontaktní
organizace
centra
zřízená územním samosprávným celkem
1 326 000 Kč
Příspěvková
9923023 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
10 989 000 Kč
Ústav
7405909 odborné sociální poradenství
1 565 979 Kč
Obecně
8532431
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
940 000 Kč
Obecně
9382099
prospěšná
tlumočnické
společnost
služby
520 900 Kč
Spolek
2282970 sociální rehabilitace
2 834 343 Kč
Spolek
3356067 sociálně terapeutické dílny
2 923 353 Kč
Spolek
6343251 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3 171 076 Kč
Obecně
2793191
prospěšná
sociálně aktivizační
společnost
služby pro rodiny s dětmi
1 290 000 Kč
Obecně
3230075
prospěšná
nízkoprahová
společnost
zařízení pro děti a mládež
1 630 000 Kč
Obecně
4941547
prospěšná
terénníspolečnost
programy
3 093 000 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
2 220 577 Kč
993 159 Kč
1 436 000 Kč
9 965 000 Kč
1 950 000 Kč
205 500 Kč
1 326 000 Kč
10 989 000 Kč
1 565 979 Kč
940 000 Kč
520 900 Kč
2 834 343 Kč
2 923 353 Kč
3 136 076 Kč
1 290 000 Kč
1 630 000 Kč
3 093 000 Kč

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
2 220 577 Kč
993 159 Kč
1 412 529 Kč
9 965 000 Kč
1 950 000 Kč
205 500 Kč
1 326 000 Kč
10 989 000 Kč
1 381 759 Kč
940 000 Kč
438 721 Kč
2 630 343 Kč
2 490 353 Kč
2 928 918 Kč
1 290 000 Kč
1 630 000 Kč
3 093 000 Kč

147 600 Kč
895 700 Kč
1 448 900 Kč
295 100 Kč
4 188 500 Kč
990 200 Kč
413 200 Kč
2 169 700 Kč
1 626 300 Kč
147 600 Kč
461 300 Kč
531 300 Kč
770 400 Kč
9 152 700 Kč
6 601 400 Kč
10 032 900 Kč
2 764 600 Kč
5 125 900 Kč
4 519 400 Kč
8 609 500 Kč
6 442 000 Kč
7 884 200 Kč
9 565 000 Kč
10 823 400 Kč
4 564 100 Kč
2 530 900 Kč
4 981 600 Kč
1 730 100 Kč
720 100 Kč
658 600 Kč
7 302 800 Kč
1 380 300 Kč
103 300 Kč
728 700 Kč
5 561 300 Kč
442 800 Kč
413 200 Kč
213 300 Kč
1 279 000 Kč
1 210 900 Kč
1 424 200 Kč
689 000 Kč
936 900 Kč
1 823 300 Kč

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.

Obecně
6027304
prospěšná
sociálně aktivizační
společnost
služby pro rodiny s dětmi
2 490 000 Kč
Obecně
6102115
prospěšná
nízkoprahová
společnost
zařízení pro děti a mládež
1 920 000 Kč
Obecně
6435327
prospěšná
terénníspolečnost
programy
1 350 000 Kč
Obecně
6651167
prospěšná
nízkoprahová
společnost
zařízení pro děti a mládež
1 920 000 Kč
Obecně
7624072
prospěšná
terénníspolečnost
programy
1 890 000 Kč
Obecně
9100570
prospěšná
nízkoprahová
společnost
zařízení pro děti a mládež
1 970 000 Kč
Obecně
5330519
prospěšná
raná péče
společnost
3 466 764 Kč
Dětský domov a Školní jídelna Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace Příspěvková
4034618 domy
organizace
na půlzřízená
cesty územním samosprávným celkem598 300 Kč
Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
Církve
9548170
a náboženské
raná péčespolečnosti
3 193 685 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Církve
2027319
a náboženské
chráněnéspolečnosti
bydlení
7 475 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Církve
2987242
a náboženské
podpora společnosti
samostatného bydlení
3 450 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Církve
4731306
a náboženské
azylové domy
společnosti
3 730 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Církve
4894760
a náboženské
sociální rehabilitace
společnosti
4 100 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Církve
7041080
a náboženské
centra denních
společnosti
služeb
6 500 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Církve
9407680
a náboženské
sociálně terapeutické
společnosti dílny
4 240 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Církve
1760842
a náboženské
azylové domy
společnosti
4 119 500 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Církve
1988848
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
6 520 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Církve
2013307
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
3 999 800 Kč
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Církve
2185972
a náboženské
domovy se
společnosti
zvláštním režimem
41 410 500 Kč
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Církve
9753639
a náboženské
domovy pro
společnosti
seniory
7 560 000 Kč
Diecézní charita Litoměřice
Církve
4013275
a náboženské
azylové domy
společnosti
4 212 516 Kč
Diecézní charita Litoměřice
Církve
7429073
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
1 667 621 Kč
Diecézní charita Litoměřice
Církve
7908464
a náboženské
terénní programy
společnosti
108 127 Kč
Diecézní charita Litoměřice
Církve
9801549
a náboženské
pečovatelská
společnosti
služba
2 190 155 Kč
Dobrovolnické centrum, z.s.
Spolek
1510111 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1 410 000 Kč
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Příspěvková
3225275 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
1 469 500 Kč
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Příspěvková
9567874 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
15 005 488 Kč
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Příspěvková
2434997 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
20 551 000 Kč
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Příspěvková
3395152 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
16 649 000 Kč
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Příspěvková
3905641 sociálně
organizace
terapeutické
zřízená územním
dílny samosprávným celkem
2 466 000 Kč
Domov důchodců Bystřany
Příspěvková
6986535 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
16 220 000 Kč
Domov důchodců Bystřany
Příspěvková
9313776 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
18 920 000 Kč
Domov důchodců Lipová
Příspěvková
8543206 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
13 930 000 Kč
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Příspěvková
7001404 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
14 494 262 Kč
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Příspěvková
8731012 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
39 188 193 Kč
Domov harmonie a klidu s. r. o.
Společnost
4605047 sdomovy
ručenímseomezeným
zvláštním režimem
5 900 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Příspěvková
4541453 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
8 100 000 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace Příspěvková
4578763 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
12 322 000 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace Příspěvková
9873560 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
2 160 000 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Příspěvková
5153567 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
10 462 000 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Příspěvková
8541500 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
17 923 000 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Příspěvková
9823316 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
22 160 000 Kč
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Příspěvková
2758028 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
4 137 600 Kč
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Příspěvková
9714807 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
17 232 000 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
3 730 000 Kč
4 100 000 Kč
6 500 000 Kč
4 240 000 Kč
4 119 500 Kč
6 519 376 Kč
3 999 425 Kč
41 410 500 Kč
7 560 000 Kč
4 212 516 Kč
1 667 621 Kč
107 627 Kč
2 190 155 Kč
1 408 800 Kč
1 469 500 Kč
15 005 488 Kč
20 551 000 Kč
16 649 000 Kč
2 466 000 Kč
16 220 000 Kč
18 920 000 Kč
13 930 000 Kč
14 389 484 Kč
38 905 209 Kč
5 900 000 Kč
8 100 000 Kč
12 322 000 Kč
2 160 000 Kč
10 462 000 Kč
17 923 000 Kč
22 160 000 Kč
3 971 317 Kč
17 149 340 Kč

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
2 910 321 Kč
3 594 801 Kč
5 768 811 Kč
3 320 471 Kč
4 119 500 Kč
5 987 620 Kč
2 692 138 Kč
32 772 146 Kč
7 180 280 Kč
4 212 516 Kč
1 658 110 Kč
107 627 Kč
2 190 155 Kč
1 133 532 Kč
1 469 500 Kč
15 005 488 Kč
20 551 000 Kč
16 649 000 Kč
2 466 000 Kč
16 220 000 Kč
18 920 000 Kč
13 930 000 Kč
8 819 495 Kč
37 000 488 Kč
5 900 000 Kč
8 100 000 Kč
12 322 000 Kč
2 160 000 Kč
8 726 189 Kč
17 099 776 Kč
22 160 000 Kč
3 971 317 Kč
17 149 340 Kč

1 378 000 Kč
1 124 400 Kč
729 300 Kč
1 124 400 Kč
1 093 900 Kč
1 124 400 Kč
1 633 100 Kč
333 600 Kč
1 491 000 Kč
3 453 300 Kč
1 152 000 Kč
1 909 100 Kč
1 748 000 Kč
2 689 700 Kč
1 614 600 Kč
3 221 700 Kč
1 918 600 Kč
1 309 100 Kč
10 501 500 Kč
2 300 800 Kč
4 056 900 Kč
531 300 Kč
63 800 Kč
1 067 900 Kč
551 200 Kč
751 700 Kč
8 391 400 Kč
8 957 100 Kč
11 153 700 Kč
1 739 700 Kč
7 716 400 Kč
11 905 400 Kč
6 070 800 Kč
2 826 100 Kč
11 856 400 Kč
3 900 400 Kč
4 620 600 Kč
6 088 700 Kč
1 023 800 Kč
4 068 600 Kč
5 479 400 Kč
7 132 200 Kč
1 446 400 Kč
9 580 600 Kč

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.

Příspěvková
5238851 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
5 537 106 Kč
Příspěvková
6890540 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
33 533 000 Kč
Příspěvková
9595541 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
21 664 768 Kč
Příspěvková
6172420 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
34 867 799 Kč
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac Příspěvková
3270327 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
24 000 000 Kč
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac Příspěvková
7256732 azylové
organizace
domy
zřízená územním samosprávným celkem
3 000 000 Kč
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Příspěvková
4159038 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
12 259 660 Kč
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Příspěvková
5634705 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
2 600 000 Kč
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Příspěvková
7285141 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
5 423 760 Kč
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Příspěvková
9714246 odlehčovací
organizace zřízená
služby územním samosprávným celkem313 690 Kč
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Příspěvková
2501932 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
17 696 600 Kč
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Příspěvková
2744287 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
21 713 000 Kč
Domov pro seniory U Pramene Louny
Příspěvková
2103509 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
17 870 000 Kč
Domov pro seniory U Pramene Louny
Příspěvková
3091711 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
3 370 000 Kč
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
Příspěvková
2862640 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
10 500 000 Kč
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Příspěvková
9712191 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
17 483 000 Kč
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Příspěvková
2068891 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
12 524 000 Kč
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Příspěvková
4100257 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
11 632 000 Kč
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Příspěvková
4814058 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem512 000 Kč
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Příspěvková
2135966 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
2 900 000 Kč
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Příspěvková
5168000 osobní
organizace
asistence
zřízená územním samosprávným celkem
1 089 000 Kč
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Příspěvková
5350551 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
3 506 000 Kč
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Příspěvková
7051562 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
15 178 460 Kč
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Ústav
5322668 azylové domy
2 413 500 Kč
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Příspěvková
1408517 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
24 444 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace Příspěvková
3899971 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
11 840 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace Příspěvková
7256389 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
2 650 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace Příspěvková
8791049 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
13 060 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
1201084 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
1 427 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
2547969 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
4 950 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
2550019 sociálně
organizace
terapeutické
zřízená územním
dílny samosprávným celkem
6 650 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
5171989 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
6 522 400 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
5666980 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
6 865 600 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
7734108 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
5 713 400 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
8643214 podpora
organizace
samostatného
zřízená územním
bydlení
samosprávným celkem482 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
8907909 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
5 849 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Příspěvková
9553549 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
6 709 500 Kč
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Příspěvková
2197911 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
22 401 400 Kč
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Příspěvková
4403315 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
12 670 400 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Příspěvková
1351633 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
21 486 000 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Příspěvková
4121413 sociálně
organizace
terapeutické
zřízená územním
dílny samosprávným celkem
2 119 000 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Příspěvková
6172133 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
13 590 000 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Příspěvková
7293077 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
2 428 000 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Příspěvková
7717165 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
4 007 000 Kč

5 518 540 Kč
33 483 583 Kč
21 664 768 Kč
34 867 799 Kč
19 816 892 Kč
2 940 623 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
2 345 676 Kč
24 444 000 Kč
11 840 000 Kč
2 650 000 Kč
13 060 000 Kč
1 427 000 Kč
4 950 000 Kč
6 650 000 Kč
6 522 400 Kč
6 865 600 Kč
5 713 400 Kč
482 000 Kč
5 849 000 Kč
6 709 500 Kč
22 401 400 Kč
12 670 400 Kč
21 486 000 Kč
2 119 000 Kč
13 590 000 Kč
2 428 000 Kč
4 007 000 Kč

5 518 540 Kč
33 483 583 Kč
18 442 538 Kč
34 867 799 Kč
19 816 892 Kč
2 940 623 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
2 000 845 Kč
24 444 000 Kč
11 840 000 Kč
2 650 000 Kč
13 060 000 Kč
1 427 000 Kč
4 950 000 Kč
6 650 000 Kč
6 522 400 Kč
6 865 600 Kč
5 713 400 Kč
482 000 Kč
5 849 000 Kč
6 709 500 Kč
22 401 400 Kč
12 670 400 Kč
21 486 000 Kč
2 119 000 Kč
13 590 000 Kč
2 428 000 Kč
4 007 000 Kč

2 202 600 Kč
13 979 700 Kč
5 909 700 Kč
14 158 700 Kč
12 617 000 Kč
2 940 600 Kč
6 565 200 Kč
1 785 500 Kč
3 596 900 Kč
107 900 Kč
7 783 000 Kč
10 133 600 Kč
10 528 900 Kč
1 964 300 Kč
6 369 600 Kč
11 696 200 Kč
6 635 400 Kč
6 200 100 Kč
279 900 Kč
1 473 200 Kč
558 300 Kč
1 902 700 Kč
9 048 700 Kč
1 312 500 Kč
11 288 600 Kč
6 473 000 Kč
1 368 200 Kč
6 449 600 Kč
869 400 Kč
3 453 300 Kč
3 834 600 Kč
3 277 800 Kč
3 499 200 Kč
3 809 400 Kč
339 200 Kč
4 227 500 Kč
3 429 000 Kč
12 250 400 Kč
5 734 600 Kč
11 469 900 Kč
1 455 800 Kč
7 266 800 Kč
1 544 000 Kč
1 714 500 Kč

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.
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.
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.

Příspěvková
7806966 týdenní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
1 468 000 Kč
Příspěvková
5323100 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
2 271 000 Kč
Příspěvková
5935431 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
10 273 000 Kč
Příspěvková
6075842 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
1 965 000 Kč
Příspěvková
6916747 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
10 628 000 Kč
Příspěvková
7012291 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
4 890 000 Kč
Příspěvková
7255944 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
8 557 000 Kč
Příspěvková
2577955 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
2 130 000 Kč
Příspěvková
2761662 sociálně
organizace
terapeutické
zřízená územním
dílny samosprávným celkem
4 430 000 Kč
Příspěvková
3793014 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
13 500 000 Kč
Příspěvková
4410973 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
30 800 000 Kč
Příspěvková
8538718 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
43 006 000 Kč
Příspěvková
8888297 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
5 300 000 Kč
Spolek
1953437 terénní programy
753 786 Kč
Spolek
4677905 kontaktní centra
3 081 000 Kč
Spolek
5587211 odborné sociální poradenství
6 520 000 Kč
Spolek
7108907 terénní programy
3 583 000 Kč
Spolek
9258026 odborné sociální poradenství
1 713 000 Kč
Obecně
1480537
prospěšná
sociálně aktivizační
společnost
služby pro rodiny s dětmi
2 182 150 Kč
Obecně
5153749
prospěšná
nízkoprahová
společnost
zařízení pro děti a mládež
3 106 500 Kč
Obecně
4047865
prospěšná
osobní společnost
asistence
4 020 714 Kč
Ústav
7877605 raná péče
1 959 200 Kč
Obecně
1534371
prospěšná
chráněné
společnost
bydlení
6 815 000 Kč
Obecně
8221160
prospěšná
odlehčovací
společnost
služby
957 000 Kč
Ústav
1015984 sociální rehabilitace
4 633 592 Kč
Ústav
1214275 sociální rehabilitace
3 922 177 Kč
Ústav
1457144 sociální rehabilitace
4 311 459 Kč
Ústav
1621637 odborné sociální poradenství
1 383 557 Kč
Ústav
1657475 sociální rehabilitace
1 714 453 Kč
Ústav
2046626 sociálně terapeutické dílny
2 697 747 Kč
Ústav
2365503 sociálně terapeutické dílny
8 358 685 Kč
Ústav
2882507 sociální rehabilitace
1 909 773 Kč
Ústav
3097184 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1 385 457 Kč
Ústav
3376667 sociální rehabilitace
8 266 832 Kč
Ústav
3935206 chráněné bydlení
12 815 302 Kč
Ústav
4103239 sociální rehabilitace
3 728 811 Kč
Ústav
4265731 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1 348 157 Kč
Ústav
5188376 sociální rehabilitace
9 403 663 Kč
Ústav
5844827 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
2 127 156 Kč
Ústav
6105987 sociální rehabilitace
3 701 589 Kč
Ústav
6303516 sociální rehabilitace
1 851 753 Kč
Ústav
6780298 chráněné bydlení
5 876 127 Kč
Ústav
7889246 sociální rehabilitace
4 481 222 Kč
Ústav
8981594 sociální rehabilitace
8 912 948 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
722 408 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
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

1 468 000 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
498 713 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
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

643 700 Kč
1 686 600 Kč
4 849 600 Kč
1 154 700 Kč
3 410 300 Kč
2 562 900 Kč
4 105 600 Kč
1 201 600 Kč
2 934 500 Kč
4 083 500 Kč
9 440 400 Kč
18 077 800 Kč
1 897 800 Kč
342 100 Kč
1 971 800 Kč
3 016 100 Kč
1 896 300 Kč
681 800 Kč
861 300 Kč
1 311 800 Kč
1 064 500 Kč
1 126 600 Kč
2 877 600 Kč
662 300 Kč
2 238 300 Kč
1 790 600 Kč
1 790 600 Kč
442 800 Kč
895 300 Kč
1 210 900 Kč
3 229 100 Kč
895 300 Kč
694 300 Kč
3 711 300 Kč
5 340 900 Kč
1 790 600 Kč
694 300 Kč
4 028 900 Kč
1 157 200 Kč
1 790 600 Kč
895 300 Kč
2 032 400 Kč
2 238 300 Kč
4 028 900 Kč

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 Litoměřice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most

Ústav
9071773 odborné sociální poradenství
Ústav
9131484 odborné sociální poradenství
Ústav
9317585 sociální rehabilitace
Ústav
9425002 odborné sociální poradenství
Ústav
9462377 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Obecně
3591222
prospěšná
osobní společnost
asistence
Obecně
7646043
prospěšná
denní stacionáře
společnost
Spolek
4076320 osobní asistence
Společnost
5336459 sodlehčovací
ručením omezeným
služby
Společnost
8445409 ssociální
ručením
služby poskytované
omezeným
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Spolek
1451339 odborné sociální poradenství
Spolek
5419883 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Spolek
6770385 odlehčovací služby
Obecně
3441974
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
Obecně
4743378
prospěšná
odlehčovací
společnost
služby
Obecně
5291951
prospěšná
sociální služby poskytované
společnost
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Spolek
9245039 sociální rehabilitace
Církve
2472265
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
denní centra
Církve
2527440
a náboženské
podpora společnosti
samostatného bydlení
Církve
5735295
a náboženské
sociálně terapeutické
společnosti dílny
Církve
7629312
a náboženské
domovy se
společnosti
zvláštním režimem
Církve
9806102
a náboženské
chráněnéspolečnosti
bydlení
Církve
9869440
a náboženské
domovy se
společnosti
zvláštním režimem
Církve
1269156
a náboženské
denní stacionáře
společnosti
Církve
2241142
a náboženské
azylové domy
společnosti
Církve
2417772
a náboženské
odlehčovací
společnosti
služby
Církve
2548478
a náboženské
noclehárny
společnosti
Církve
3403190
a náboženské
pečovatelská
společnosti
služba
Církve
5624320
a náboženské
domovy se
společnosti
zvláštním režimem
Církve
5964684
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
denní centra
Církve
6566711
a náboženské
domovy pro
společnosti
seniory
Církve
9011520
a náboženské
terénní programy
společnosti
Církve
3189832
a náboženské
terénní programy
společnosti
Církve
3209417
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
6081367
a náboženské
azylové domy
společnosti
Církve
6540812
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
8464374
a náboženské
sociálně terapeutické
společnosti dílny
Církve
1012725
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
1158642
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
1826142
a náboženské
noclehárny
společnosti
Církve
2450357
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
2570590
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
3043143
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
3383589
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi

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
2 236 212 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
2 599 000 Kč
1 815 640 Kč
1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
2 007 237 Kč
918 351 Kč
1 800 000 Kč
2 721 000 Kč
2 742 047 Kč
2 798 054 Kč

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
2 236 212 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
2 599 000 Kč
1 815 640 Kč
1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
2 007 237 Kč
918 351 Kč
1 800 000 Kč
2 721 000 Kč
2 742 047 Kč
2 785 294 Kč

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
2 091 793 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
2 182 740 Kč
1 772 766 Kč
1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
1 416 915 Kč
918 351 Kč
1 416 915 Kč
2 697 688 Kč
2 742 047 Kč
2 125 372 Kč

442 800 Kč
442 800 Kč
2 238 300 Kč
442 800 Kč
694 300 Kč
1 493 800 Kč
2 107 500 Kč
4 222 400 Kč
4 718 400 Kč
1 723 700 Kč
413 200 Kč
820 900 Kč
2 242 600 Kč
147 600 Kč
1 572 800 Kč
307 800 Kč
1 705 300 Kč
1 461 800 Kč
1 481 100 Kč
2 381 500 Kč
2 249 400 Kč
8 437 900 Kč
1 273 000 Kč
579 600 Kč
1 372 200 Kč
629 100 Kč
452 100 Kč
5 412 300 Kč
3 692 700 Kč
451 000 Kč
10 647 200 Kč
437 600 Kč
364 600 Kč
689 000 Kč
1 431 800 Kč
862 000 Kč
807 300 Kč
2 248 700 Kč
689 000 Kč
452 100 Kč
689 000 Kč
1 311 800 Kč
1 481 300 Kč
1 033 500 Kč

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

Církve
3475445
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
Církve
4704201
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
5361940
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
Církve
5370162
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
5476963
a náboženské
azylové domy
společnosti
Církve
5690901
a náboženské
azylové domy
společnosti
Církve
5778636
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
Církve
5798742
a náboženské
pečovatelská
společnosti
služba
Církve
5872914
a náboženské
terénní programy
společnosti
Církve
6239239
a náboženské
azylové domy
společnosti
Církve
6776446
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
7323829
a náboženské
osobní asistence
společnosti
Církve
7544686
a náboženské
terénní programy
společnosti
Církve
8190994
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
denní centra
Církve
8217675
a náboženské
domy na společnosti
půl cesty
Církve
8389381
a náboženské
terénní programy
společnosti
Církve
8522670
a náboženské
sociální rehabilitace
společnosti
Církve
8583484
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
Církve
9253322
a náboženské
terénní programy
společnosti
Církve
1761469
a náboženské
pečovatelská
společnosti
služba
Církve
4335678
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
6392422
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
8281324
a náboženské
azylové domy
společnosti
Církve
4291907
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
Církve
6349343
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
7222807
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
3112502
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
6661939
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
8168410
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
5945195
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
7058897
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
Církve
8489399
a náboženské
azylové domy
společnosti
Církve
1001488
a náboženské
azylové domy
společnosti
Církve
2145028
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
denní centra
Církve
2179469
a náboženské
domovy se
společnosti
zvláštním režimem
Církve
3125201
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
3255982
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
3831791
a náboženské
noclehárny
společnosti
Církve
6631017
a náboženské
sociálně aktivizační
společnosti
služby pro rodiny s dětmi
Církve
9288131
a náboženské
nízkoprahová
společnosti
zařízení pro děti a mládež
Církve
9832613
a náboženské
terénní programy
společnosti
Spolek
6511261 odborné sociální poradenství
Spolek
7674174 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Obecně
2732328
prospěšná
chráněné
společnost
bydlení

992 160 Kč
3 237 200 Kč
1 518 000 Kč
4 299 520 Kč
2 582 409 Kč
2 836 529 Kč
1 272 640 Kč
6 683 479 Kč
2 161 973 Kč
2 896 971 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
2 492 790 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
3 077 551 Kč
2 242 413 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč
1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 518 703 Kč
4 910 600 Kč
3 842 050 Kč

990 507 Kč
3 237 200 Kč
1 518 000 Kč
4 288 120 Kč
2 582 409 Kč
2 836 529 Kč
1 272 640 Kč
6 669 979 Kč
2 161 973 Kč
2 896 971 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
2 492 790 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
3 007 353 Kč
2 242 413 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč
1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 458 703 Kč
4 910 600 Kč
3 838 252 Kč

921 172 Kč
3 083 072 Kč
1 518 000 Kč
3 853 840 Kč
2 455 583 Kč
2 728 426 Kč
1 105 407 Kč
4 643 257 Kč
2 161 973 Kč
2 728 426 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
2 492 790 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
1 818 950 Kč
2 242 413 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč
1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 458 703 Kč
4 910 600 Kč
2 468 860 Kč

295 100 Kč
1 499 100 Kč
531 300 Kč
1 873 900 Kč
1 610 800 Kč
1 789 800 Kč
354 200 Kč
2 164 900 Kč
1 093 900 Kč
1 789 800 Kč
1 722 500 Kč
776 900 Kč
437 600 Kč
1 253 000 Kč
444 800 Kč
1 093 900 Kč
852 700 Kč
339 500 Kč
1 093 900 Kč
877 100 Kč
1 873 900 Kč
1 033 500 Kč
1 789 800 Kč
295 100 Kč
372 000 Kč
1 124 400 Kč
999 100 Kč
1 499 100 Kč
1 645 400 Kč
1 119 600 Kč
295 100 Kč
1 193 200 Kč
2 242 400 Kč
1 545 400 Kč
4 332 900 Kč
1 124 400 Kč
689 000 Kč
700 500 Kč
689 000 Kč
562 200 Kč
729 300 Kč
1 269 300 Kč
3 395 000 Kč
1 151 100 Kč

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.
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.
Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Masopust, z. s.
Masopust, z. s.
Medicína Litvínov s. r. o.
MEDICINA, spol.s.r.o.
Město Bílina
Město Kadaň

Obecně
3532163
prospěšná
podporaspolečnost
samostatného bydlení
4 175 958 Kč
Obecně
4181497
prospěšná
osobní společnost
asistence
4 274 254 Kč
Spolek
9082399 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3 779 185 Kč
Spolek
9308341 terénní programy
3 263 764 Kč
Společnost
5037445 sdomovy
ručenímseomezeným
zvláštním režimem
15 349 000 Kč
Obecně
1066948
prospěšná
sociálníspolečnost
rehabilitace
3 945 482 Kč
Obecně
4715430
prospěšná
sociálněspolečnost
terapeutické dílny
5 674 184 Kč
Obecně
5807228
prospěšná
chráněné
společnost
bydlení
1 928 564 Kč
Obecně
9100031
prospěšná
podporaspolečnost
samostatného bydlení
2 098 840 Kč
Obecně
1499845
prospěšná
noclehárny
společnost
1 664 698 Kč
Obecně
6455949
prospěšná
noclehárny
společnost
1 619 418 Kč
Obecně
7712870
prospěšná
nízkoprahová
společnost
denní centra
2 832 900 Kč
Obecně
8836274
prospěšná
azylovéspolečnost
domy
2 630 740 Kč
Obecně
9422230
prospěšná
azylovéspolečnost
domy
1 888 270 Kč
Obecně
9763724
prospěšná
domy na
společnost
půl cesty
1 871 809 Kč
Příspěvková
1165395 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
2 851 729 Kč
Příspěvková
1372355 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem672 710 Kč
Příspěvková
2207393 týdenní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
2 845 192 Kč
Příspěvková
2803757 podpora
organizace
samostatného
zřízená územním
bydlení
samosprávným celkem
1 700 000 Kč
Příspěvková
3210011 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
7 000 000 Kč
Příspěvková
7334865 sociálně
organizace
terapeutické
zřízená územním
dílny samosprávným celkem
2 858 000 Kč
Příspěvková
8570486 odlehčovací
organizace zřízená
služby územním samosprávným celkem419 405 Kč
Spolek
9338405 terénní programy
2 113 500 Kč
Obecně
4978879
prospěšná
sociálněspolečnost
terapeutické dílny
6 934 500 Kč
Příspěvková
1928007 terénní
organizace
programy
zřízená územním samosprávným celkem
1 099 820 Kč
Příspěvková
3153600 sociálně
organizace
aktivizační
zřízená
služby územním
pro rodiny s dětmi
samosprávným celkem
5 797 945 Kč
Příspěvková
3827499 odborné
organizace
sociální
zřízená
poradenství
územním samosprávným celkem755 547 Kč
Příspěvková
5321665 osobní
organizace
asistence
zřízená územním samosprávným celkem
9 975 800 Kč
Příspěvková
6363165 nízkoprahová
organizace zřízená
zařízení pro
územním
děti a mládež
samosprávným celkem
6 420 670 Kč
Obecně
3492950
prospěšná
sociálníspolečnost
rehabilitace
3 149 116 Kč
Společnost
6373201 sdomovy
ručenímpro
omezeným
seniory
4 728 000 Kč
Společnost
6426990 spečovatelská
ručením omezeným
služba
2 078 000 Kč
Spolek
8061366 nízkoprahová denní centra
2 452 900 Kč
Spolek
3536223 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3 379 000 Kč
Spolek
5464128 nízkoprahová denní centra
3 198 000 Kč
Spolek
5829590 terénní programy
2 120 000 Kč
Spolek
6251794 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4 222 000 Kč
Obecně
9905305
prospěšná
osobní společnost
asistence
3 565 500 Kč
Spolek
1989766 sociální rehabilitace
2 160 080 Kč
Spolek
6538434 sociálně terapeutické dílny
2 315 541 Kč
Společnost
3132557 sdomovy
ručenímpro
omezeným
seniory
2 500 000 Kč
Společnost
2180193 ssociální
ručením
služby poskytované
omezeným
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
9 815 279 Kč
Obec
2680198 pečovatelská služba
5 500 000 Kč
Obec
5578580 terénní programy
2 393 710 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
2 630 740 Kč
1 888 270 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
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
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

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
2 630 740 Kč
1 818 950 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
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
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

2 139 400 Kč
1 568 600 Kč
1 836 400 Kč
1 640 900 Kč
6 037 800 Kč
2 131 700 Kč
3 027 300 Kč
1 435 500 Kč
822 900 Kč
1 085 100 Kč
904 300 Kč
1 796 000 Kč
1 789 800 Kč
1 193 200 Kč
889 500 Kč
2 014 400 Kč
289 800 Kč
1 193 700 Kč
789 900 Kč
2 530 900 Kč
1 291 600 Kč
169 600 Kč
1 093 900 Kč
4 016 300 Kč
481 300 Kč
1 777 500 Kč
177 100 Kč
2 788 200 Kč
2 436 100 Kč
1 705 300 Kč
1 821 000 Kč
1 229 700 Kč
1 253 000 Kč
1 499 100 Kč
1 670 600 Kč
838 700 Kč
1 808 600 Kč
1 553 000 Kč
1 343 000 Kč
1 412 800 Kč
1 461 500 Kč
3 504 300 Kč
2 867 900 Kč
1 458 600 Kč

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
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.

Obec
8895811 pečovatelská služba
5 394 000 Kč
Obec
1901050 terénní programy
830 000 Kč
Obec
5124068 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1 270 000 Kč
Obec
4771324 pečovatelská služba
3 690 000 Kč
Obec
2561765 pečovatelská služba
2 755 000 Kč
Obec
8322579 denní stacionáře
130 000 Kč
Obec
1795576 pečovatelská služba
1 760 000 Kč
Obec
1187850 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
927 444 Kč
Obec
2244389 noclehárny
617 440 Kč
Obec
3064434 terénní programy
1 047 437 Kč
Obec
9055829 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1 482 523 Kč
Obec
9957516 pečovatelská služba
3 332 847 Kč
Příspěvková
6963367 sociálně
organizace
terapeutické
zřízená územním
dílny samosprávným celkem
2 210 000 Kč
Příspěvková
4012067 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
6 715 000 Kč
Příspěvková
6128832 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
1 376 000 Kč
Příspěvková
8021779 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
24 490 000 Kč
Příspěvková
8756058 odlehčovací
organizace zřízená
služby územním samosprávným celkem420 000 Kč
Příspěvková
9009774 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
5 217 900 Kč
Příspěvková
1486803 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem625 000 Kč
Příspěvková
1853582 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
7 700 000 Kč
Příspěvková
1944936 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
10 145 000 Kč
Příspěvková
4525297 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
1 040 000 Kč
Příspěvková
5884351 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem500 000 Kč
Příspěvková
6305505 odborné
organizace
sociální
zřízená
poradenství
územním samosprávným celkem850 000 Kč
Příspěvková
6712020 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
38 530 000 Kč
Příspěvková
7945267 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
1 480 000 Kč
Příspěvková
9300938 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
6 900 000 Kč
Příspěvková
9884915 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
6 700 000 Kč
Příspěvková
6278016 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
3 880 000 Kč
Příspěvková
7891821 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
37 400 000 Kč
Příspěvková
9493656 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
28 950 000 Kč
Příspěvková
9925245 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem
4 660 000 Kč
Příspěvková
1590533 odlehčovací
organizace zřízená
služby územním samosprávným celkem
10 200 000 Kč
Příspěvková
1592324 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
3 700 000 Kč
Příspěvková
3890327 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
20 250 000 Kč
Příspěvková
5655847 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
13 100 000 Kč
Příspěvková
6395067 odborné
organizace
sociální
zřízená
poradenství
územním samosprávným celkem
1 200 000 Kč
Příspěvková
7032621 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
20 500 000 Kč
Příspěvková
2848286 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
25 349 160 Kč
Příspěvková
3369883 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
6 818 511 Kč
Příspěvková
8647982 odlehčovací
organizace zřízená
služby územním samosprávným celkem991 900 Kč
Obec
8521213 pečovatelská služba
1 765 000 Kč
Fyzická
5222616
osoba
odlehčovací
podnikajícíslužby
dle živnostenského zákona zapsaná v3 obchodním
397 000 Kč rejstříku
Spolek
1916764 služby následné péče /A
731 478 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
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

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
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
564 843 Kč
3 279 195 Kč
599 404 Kč

3 191 500 Kč
546 900 Kč
689 000 Kč
1 638 300 Kč
1 661 600 Kč
30 800 Kč
876 100 Kč
620 100 Kč
310 300 Kč
656 400 Kč
843 200 Kč
1 184 300 Kč
1 210 900 Kč
3 599 900 Kč
553 200 Kč
11 031 700 Kč
195 200 Kč
2 547 100 Kč
248 600 Kč
4 461 900 Kč
6 561 000 Kč
595 400 Kč
304 300 Kč
374 900 Kč
21 237 400 Kč
806 200 Kč
4 001 100 Kč
2 755 700 Kč
1 657 800 Kč
19 910 300 Kč
16 353 000 Kč
2 733 500 Kč
4 718 400 Kč
2 254 100 Kč
8 618 700 Kč
6 893 200 Kč
738 000 Kč
9 751 700 Kč
10 271 000 Kč
2 867 900 Kč
629 100 Kč
244 100 Kč
1 528 900 Kč
285 500 Kč

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
NADĚJE
NADĚJE
Nemocnice AGEL Louny a.s.
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Oblastní spolek ČČK Louny
Oblastní spolek ČČK Louny
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

Spolek
4417327 kontaktní centra
Spolek
4741952 terénní programy
Spolek
4876605 telefonická krizová pomoc
Spolek
6384214 odborné sociální poradenství
Spolek
7660838 odborné sociální poradenství
Spolek
8582685 kontaktní centra
Spolek
9936300 krizová pomoc
Spolek
5359149 odborné sociální poradenství
Spolek
1074769 terénní programy
Spolek
1256783 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Spolek
1673951 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Spolek
2127231 odborné sociální poradenství
Spolek
2503341 sociálně terapeutické dílny
Spolek
2925439 noclehárny
Spolek
3072534 chráněné bydlení
Spolek
3778962 azylové domy
Spolek
4166865 sociálně terapeutické dílny
Spolek
4238324 sociální rehabilitace
Spolek
4257675 azylové domy
Spolek
4528359 terénní programy
Spolek
4534118 terénní programy
Spolek
5625611 nízkoprahová denní centra
Spolek
5924567 krizová pomoc
Spolek
6087352 chráněné bydlení
Spolek
6562208 nízkoprahová denní centra
Spolek
6772756 odborné sociální poradenství
Spolek
7055199 chráněné bydlení
Spolek
7116825 nízkoprahová denní centra
Spolek
8090360 noclehárny
Spolek
8149563 noclehárny
Spolek
8870904 terénní programy
Spolek
9057704 odborné sociální poradenství
Spolek
9593299 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Akciová
3954535
společnost
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Společnost
5496002 sdenní
ručením
stacionáře
omezeným
Společnost
8917425 spečovatelská
ručením omezeným
služba
Obecně
5594962
prospěšná
sociální služby poskytované
společnost
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Pobočný
1427288
spolek
azylové domy
Pobočný
5658772
spolek
azylové domy
Pobočný
2740854
spolek
pečovatelská služba
Pobočný
2794196
spolek
domovy se zvláštním režimem
Pobočný
2467540
spolek
kontaktní centra
Pobočný
2997661
spolek
terénní programy
Pobočný
6580078
spolek
domovy se zvláštním režimem

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
3 361 000 Kč
2 611 000 Kč
5 388 000 Kč
4 258 000 Kč
4 138 000 Kč
1 813 000 Kč
3 259 000 Kč
323 000 Kč
5 976 000 Kč
3 332 150 Kč
1 107 000 Kč
8 109 000 Kč
4 060 000 Kč
2 069 000 Kč
2 357 000 Kč
3 355 000 Kč
1 140 000 Kč
4 890 000 Kč
2 700 000 Kč
1 640 000 Kč
4 028 000 Kč
2 824 000 Kč
1 989 500 Kč
2 841 000 Kč
4 604 167 Kč
5 420 167 Kč
1 944 200 Kč
1 031 500 Kč
2 373 572 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
3 361 000 Kč
2 611 000 Kč
5 388 000 Kč
4 258 000 Kč
4 136 000 Kč
1 811 000 Kč
3 259 000 Kč
323 000 Kč
5 976 000 Kč
3 155 760 Kč
1 107 000 Kč
8 109 000 Kč
4 050 000 Kč
2 069 000 Kč
2 357 000 Kč
3 350 000 Kč
1 140 000 Kč
4 890 000 Kč
2 700 000 Kč
1 632 858 Kč
4 011 510 Kč
2 805 000 Kč
1 757 577 Kč
2 550 077 Kč
4 604 167 Kč
5 410 167 Kč
1 915 200 Kč
928 204 Kč
2 373 572 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
3 361 000 Kč
2 490 353 Kč
5 388 000 Kč
4 092 638 Kč
3 374 749 Kč
1 499 889 Kč
3 006 355 Kč
251 268 Kč
5 976 000 Kč
3 155 760 Kč
1 040 925 Kč
8 109 000 Kč
4 050 000 Kč
1 898 730 Kč
1 518 984 Kč
2 999 777 Kč
1 040 925 Kč
3 542 287 Kč
2 700 000 Kč
1 243 026 Kč
3 317 409 Kč
2 805 000 Kč
1 757 577 Kč
2 546 531 Kč
4 140 673 Kč
4 832 545 Kč
1 915 200 Kč
928 204 Kč
2 373 572 Kč

1 823 900 Kč
3 756 000 Kč
1 815 300 Kč
938 700 Kč
590 300 Kč
2 045 100 Kč
436 400 Kč
295 100 Kč
729 300 Kč
1 499 100 Kč
1 873 900 Kč
354 200 Kč
1 574 300 Kč
904 300 Kč
2 111 700 Kč
2 386 400 Kč
1 210 900 Kč
2 685 900 Kč
2 684 700 Kč
1 640 900 Kč
729 300 Kč
1 461 800 Kč
122 200 Kč
2 857 100 Kč
1 649 800 Kč
333 600 Kč
4 016 300 Kč
1 984 000 Kč
904 300 Kč
723 400 Kč
1 458 600 Kč
333 600 Kč
1 722 500 Kč
609 700 Kč
579 600 Kč
1 546 800 Kč
1 026 100 Kč
1 312 500 Kč
1 670 500 Kč
1 930 600 Kč
1 548 500 Kč
1 267 300 Kč
613 700 Kč
1 429 400 Kč

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
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
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Poradna pro integraci, z.ú.
Poradna pro integraci, z.ú.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.)
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.)

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
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.

Příspěvková
1991853 nízkoprahová
organizace zřízená
zařízení pro
územním
děti a mládež
samosprávným celkem
3 614 533 Kč
Příspěvková
2597207 odborné
organizace
sociální
zřízená
poradenství
územním samosprávným celkem
1 134 527 Kč
Příspěvková
2868960 sociálně
organizace
aktivizační
zřízená
služby územním
pro rodiny s dětmi
samosprávným celkem
2 201 122 Kč
Příspěvková
6782959 nízkoprahová
organizace zřízená
zařízení pro
územním
děti a mládež
samosprávným celkem
1 410 342 Kč
Příspěvková
8897392 terénní
organizace
programy
zřízená územním samosprávným celkem851 442 Kč
Spolek
3964750 odlehčovací služby
1 254 000 Kč
Spolek
4302274 pečovatelská služba
6 350 000 Kč
Spolek
8743040 odlehčovací služby
1 100 000 Kč
Spolek
9223369 pečovatelská služba
4 950 000 Kč
Obecně
1908686
prospěšná
pečovatelská
společnost
služba
1 502 223 Kč
Obecně
7806201
prospěšná
pečovatelská
společnost
služba
7 027 426 Kč
Společnost
3942723 ssociální
ručením
služby poskytované
omezeným
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
4 337 100 Kč
Příspěvková
5458864 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
10 685 000 Kč
Příspěvková
2269939 domovy
organizace
se zvláštním
zřízená územním
režimemsamosprávným celkem
36 855 660 Kč
Příspěvková
6621591 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
22 601 288 Kč
Ústav
5373127 odborné sociální poradenství
4 373 790 Kč
Ústav
6917580 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
3 026 016 Kč
Spolek
2230344 terénní programy
4 715 402 Kč
Spolek
3190373 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
653 170 Kč
Spolek
7160480 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1 386 994 Kč
Spolek
7212518 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2 624 076 Kč
Spolek
7406243 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2 545 757 Kč
Spolek
9564563 terénní programy
1 694 880 Kč
Spolek
1066993 odborné sociální poradenství
2 255 488 Kč
Spolek
6958943 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4 486 900 Kč
Obecně
4095789
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
2 734 400 Kč
Spolek
2702489 odborné sociální poradenství
1 508 241 Kč
Ústav
4709041 pečovatelská služba
3 155 219 Kč
Ústav
5509784 odborné sociální poradenství
4 901 293 Kč
Ústav
9399765 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3 830 907 Kč
Příspěvková
2322456 chráněné
organizace
bydlení
zřízená územním samosprávným celkem995 268 Kč
Příspěvková
6143976 sociální
organizace
rehabilitace
zřízená územním samosprávným celkem
1 262 530 Kč
Společnost
1474897 ssociálně
ručením
aktivizační
omezeným
služby pro rodiny s dětmi
4 418 829 Kč
Společnost
7964176 sodborné
ručenímsociální
omezeným
poradenství
4 259 365 Kč
Spolek
1014491 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1 950 300 Kč
Spolek
1280221 terénní programy
798 200 Kč
Spolek
2714387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1 419 500 Kč
Spolek
6394439 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2 147 578 Kč
Spolek
8623993 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1 511 100 Kč
Spolek
9817183 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
3 386 200 Kč
Školské
7425112
zařízení
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1 409 310 Kč
Školské
9772872
zařízení
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
971 480 Kč
Pobočný
3861378
spolek
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2 400 000 Kč
Akciová
6622118
společnost
domovy se zvláštním režimem
5 192 787 Kč

3 590 783 Kč
1 125 027 Kč
2 196 689 Kč
1 408 759 Kč
849 463 Kč
1 254 000 Kč
6 350 000 Kč
1 100 000 Kč
4 950 000 Kč
1 487 957 Kč
6 982 426 Kč
4 203 768 Kč
10 670 000 Kč
36 855 660 Kč
22 601 288 Kč
4 364 562 Kč
3 022 249 Kč
4 715 402 Kč
653 170 Kč
1 386 994 Kč
2 624 076 Kč
2 545 757 Kč
1 694 880 Kč
2 077 937 Kč
4 479 400 Kč
2 471 390 Kč
1 508 241 Kč
3 155 219 Kč
4 901 293 Kč
3 830 907 Kč
832 129 Kč
1 187 861 Kč
4 412 329 Kč
4 256 065 Kč
1 950 300 Kč
798 200 Kč
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

3 590 783 Kč
1 125 027 Kč
2 196 218 Kč
1 408 759 Kč
849 463 Kč
1 254 000 Kč
6 350 000 Kč
1 100 000 Kč
4 950 000 Kč
1 487 957 Kč
5 652 942 Kč
4 203 768 Kč
10 670 000 Kč
36 855 660 Kč
22 601 288 Kč
4 364 562 Kč
3 022 249 Kč
4 715 402 Kč
495 920 Kč
1 204 378 Kč
2 550 447 Kč
2 543 534 Kč
1 649 877 Kč
2 077 937 Kč
4 479 400 Kč
2 471 390 Kč
1 508 241 Kč
2 386 145 Kč
4 901 293 Kč
3 830 907 Kč
832 129 Kč
1 187 861 Kč
2 975 521 Kč
3 684 689 Kč
1 950 300 Kč
749 944 Kč
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

1 911 400 Kč
472 300 Kč
1 068 000 Kč
787 000 Kč
643 000 Kč
640 700 Kč
3 776 200 Kč
597 000 Kč
3 237 300 Kč
761 100 Kč
2 635 700 Kč
1 574 300 Kč
7 080 600 Kč
25 261 500 Kč
10 589 600 Kč
1 712 000 Kč
1 550 200 Kč
2 625 600 Kč
241 200 Kč
585 700 Kč
1 240 200 Kč
1 236 800 Kč
802 300 Kč
885 500 Kč
2 239 200 Kč
885 500 Kč
540 200 Kč
1 112 600 Kč
1 830 100 Kč
1 873 900 Kč
578 900 Kč
820 100 Kč
1 446 900 Kč
1 180 700 Kč
1 124 400 Kč
364 600 Kč
689 000 Kč
1 311 800 Kč
689 000 Kč
1 722 500 Kč
778 500 Kč
487 200 Kč
1 030 700 Kč
1 786 800 Kč

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.
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.
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.

Spolek
1142741 týdenní stacionáře
3 353 000 Kč
Spolek
4868271 odlehčovací služby
1 518 500 Kč
Spolek
7907052 pečovatelská služba
5 776 000 Kč
Spolek
8951412 denní stacionáře
2 344 106 Kč
Společnost
2026889 spečovatelská
ručením omezeným
služba
2 117 356 Kč
Obecně
4452113
prospěšná
sociálníspolečnost
rehabilitace
1 852 103 Kč
Obecně
6288509
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
797 020 Kč
Obecně
8052393
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
3 281 589 Kč
Příspěvková
1049767 domovy
organizace
prozřízená
senioryúzemním samosprávným celkem
28 165 000 Kč
Příspěvková
4810034 denní
organizace
stacionáře
zřízená územním samosprávným celkem
1 052 000 Kč
Příspěvková
6315827 odborné
organizace
sociální
zřízená
poradenství
územním samosprávným celkem
2 627 000 Kč
Příspěvková
7359147 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
7 688 000 Kč
Příspěvková
8611619 azylové
organizace
domy
zřízená územním samosprávným celkem
4 224 000 Kč
Příspěvková
8986384 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
8 468 000 Kč
Příspěvková
9512421 pečovatelská
organizace zřízená
službaúzemním samosprávným celkem
4 068 688 Kč
Spolek
1901964 telefonická krizová pomoc
3 076 500 Kč
Spolek
9031562 intervenční centra
2 703 600 Kč
Spolek
9381472 krizová pomoc
5 674 300 Kč
Spolek
9736016 odborné sociální poradenství
408 000 Kč
Spolek
9886524 krizová pomoc
877 800 Kč
Obecně
1873902
prospěšná
pečovatelská
společnost
služba
1 494 500 Kč
Obecně
5817647
prospěšná
odlehčovací
společnost
služby
218 000 Kč
Spolek
1348497 terénní programy
1 863 674 Kč
Spolek
3598308 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1 682 000 Kč
Spolek
3687948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
3 837 865 Kč
Obec
1508034 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2 009 813 Kč
Obec
2898140 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1 420 379 Kč
Pobočný
1179103
spolek
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1 735 140 Kč
Pobočný
1475555
spolek
tlumočnické služby
2 137 212 Kč
Pobočný
3454712
spolek
odborné sociální poradenství
1 820 090 Kč
Pobočný
5554461
spolek
odborné sociální poradenství
1 457 543 Kč
Pobočný
5657843
spolek
odborné sociální poradenství
1 300 472 Kč
Pobočný
5922648
spolek
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
2 061 469 Kč
Pobočný
7160060
spolek
tlumočnické služby
1 574 984 Kč
Pobočný
7896718
spolek
tlumočnické služby
2 388 371 Kč
Pobočný
7902701
spolek
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1 544 468 Kč
Pobočný
8443953
spolek
tlumočnické služby
2 158 001 Kč
Pobočný
9118818
spolek
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1 895 179 Kč
Spolek
2222932 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
344 258 Kč
Spolek
2906418 odborné sociální poradenství
984 475 Kč
Spolek
5429547 odborné sociální poradenství
371 343 Kč
Spolek
8356589 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
429 778 Kč
Spolek
1348958 kontaktní centra
2 764 853 Kč
Spolek
4617622 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4 424 880 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
2 664 600 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
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

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
2 664 600 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
1 062 686 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
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

1 673 600 Kč
554 800 Kč
2 386 800 Kč
671 800 Kč
754 400 Kč
729 100 Kč
221 400 Kč
915 100 Kč
13 571 400 Kč
605 900 Kč
858 900 Kč
3 861 200 Kč
2 602 600 Kč
3 942 100 Kč
1 946 100 Kč
1 188 200 Kč
1 972 800 Kč
1 885 100 Kč
147 600 Kč
373 500 Kč
480 700 Kč
87 400 Kč
948 200 Kč
947 800 Kč
304 500 Kč
1 124 400 Kč
936 900 Kč
705 300 Kč
746 600 Kč
457 600 Kč
354 200 Kč
324 700 Kč
859 600 Kč
512 000 Kč
960 000 Kč
595 200 Kč
789 300 Kč
859 600 Kč
10 500 Kč
369 000 Kč
11 200 Kč
220 400 Kč
1 914 400 Kč
1 948 800 Kč

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

Spolek
4830342 terénní programy
2 596 836 Kč
Spolek
4903149 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
6 709 449 Kč
Spolek
5425697 terénní programy
4 657 067 Kč
Spolek
5486070 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4 168 059 Kč
Spolek
6042330 terénní programy
3 511 615 Kč
Spolek
6268396 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2 661 562 Kč
Spolek
6964061 odborné sociální poradenství
3 040 592 Kč
Spolek
6987486 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3 437 637 Kč
Spolek
9046179 kontaktní centra
2 084 639 Kč
Spolek
9813289 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4 257 694 Kč
Spolek
1806649 pečovatelská služba
1 864 500 Kč
Spolek
5093498 denní stacionáře
1 725 900 Kč
Spolek
7363041 sociálně terapeutické dílny
817 000 Kč
Obecně
5180350
prospěšná
sociálníspolečnost
rehabilitace
791 148 Kč
Obecně
7124970
prospěšná
průvodcovské
společnost
a předčitatelské služby
1 108 000 Kč
Příspěvková
3856868 domovy
organizace
pro osoby
zřízená
se zdravotním
územním
postižením
samosprávným celkem
15 296 000 Kč
Ústav
3514586 sociálně terapeutické dílny
1 984 518 Kč
Obecně
8111722
prospěšná
sociálně aktivizační
společnost
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
2 960 800 Kč
služby/T
Společnost
8643582 sodlehčovací
ručením omezeným
2 108 152 Kč
Společnost
9489149 sdomovy
ručenímpro
omezeným
seniory
6 680 000 Kč
Obecně
3293142
prospěšná
domovyspolečnost
se zvláštním režimem
5 750 918 Kč
Obecně
6998154
prospěšná
odborné
společnost
sociální poradenství
578 237 Kč
Obecně
9585709
prospěšná
pečovatelská
společnost
služba
1 693 139 Kč
Spolek
1351398 azylové domy
3 249 085 Kč
Spolek
2001131 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4 417 160 Kč
Ústav
6427324 kontaktní centra
3 198 848 Kč
Ústav
7975725 odborné sociální poradenství
1 576 590 Kč
Ústav
9185704 kontaktní centra
1 225 999 Kč
Ústav
9535462 terénní programy
1 951 420 Kč
Ústav
9684988 terénní programy
2 101 764 Kč
Spolek
7155895 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1 538 312 Kč
Společnost
1819216 spečovatelská
ručením omezeným
služba
2 466 000 Kč
Církve
5999482
a náboženské
odborné společnosti
sociální poradenství
249 900 Kč
Spolek
4632012 odborné sociální poradenství
834 474 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
3 249 085 Kč
4 417 160 Kč
3 112 848 Kč
1 572 590 Kč
1 209 999 Kč
1 946 920 Kč
2 096 764 Kč
1 499 289 Kč
2 331 000 Kč
249 900 Kč
830 911 Kč

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
3 237 225 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
2 546 531 Kč
3 117 213 Kč
3 112 848 Kč
1 572 590 Kč
1 209 999 Kč
1 946 920 Kč
2 096 764 Kč
1 156 152 Kč
2 331 000 Kč
249 900 Kč
830 911 Kč

1 093 900 Kč
2 998 300 Kč
2 260 900 Kč
1 948 800 Kč
1 604 500 Kč
1 143 100 Kč
1 062 600 Kč
1 574 100 Kč
1 330 900 Kč
1 550 200 Kč
732 000 Kč
790 300 Kč
403 600 Kč
426 300 Kč
289 800 Kč
10 648 600 Kč
908 200 Kč
1 829 500 Kč
468 900 Kč
1 316 100 Kč
3 097 000 Kč
236 100 Kč
601 700 Kč
1 670 500 Kč
1 515 800 Kč
1 774 600 Kč
1 120 300 Kč
805 000 Kč
948 200 Kč
1 130 500 Kč
562 200 Kč
1 227 600 Kč
147 600 Kč
295 100 Kč
1 324 343 600 Kč

Reforma psychiatrické péče
transformace
Není součástí základní sítě kraje
Služby zapojené do POSOSUK 3 do 30. 6. 2022

ALOKACE
ROZDĚLENO
NEROZDĚLENO

1 874 780 919 Kč
1 874 493 500 Kč
287 419 Kč
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Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023“ (dále jen
„Protidrogový program“)
Protidrogový program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bodu 2) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a
je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.
V rámci dotačního programu bude podpořena oblast sociálních služeb.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…./Z/2022 ze dne
27. 6. 2022 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), na
podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Protidrogového programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v §§ 37 – 70
zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje,
jejichž zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách. Jedná se konkrétně o služby: odborné sociální poradenství (§ 37),
kontaktní centra (§ 59), služby následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní
programy (§ 69).
Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány
v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo Pověření
Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby (dále
jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“). Finanční podpora z rozpočtu kraje bude
poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb s výjimkou základního
potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center. Mohou být podpořeny
pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních
služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě kraje.
Finanční podpora sociálních protidrogových služeb je v souladu se Strategií prevence
závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023.
Okruh způsobilých žadatelů
-

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
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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

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné podpory
slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití
článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí
EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, obdržely od
Ústeckého kraje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které
obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti příjemce
dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 2 mil. Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 70 % 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.
Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je 300.000,Kč jedné organizaci na jednu službu.
Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, na který
je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového
projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje
krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl
okamžité kapacity služby financované z ESF. V případě získání podpory z ESF
prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož realizátorem je odbor sociálních věcí
KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje ponechána maximálně ve výši potřebné
povinné spoluúčasti v projektu.
Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování dotace
poskytovatelům sociálních služeb v programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2023 (dále jen „Metodika protidrogového programu“), která je přílohou
č. 1 vyhlášení tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění
k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru poskytovatelů
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sociálních služeb, není součástí Základní sítě kraje nebo má v době podání Žádosti závazky
po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám,
orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu
územního samosprávného celku.
Termín vyhlášení: 8. 7. 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)
Počátek lhůty pro podání žádostí: 9. 8. 2022
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: 31. 8. 2022

Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2023 musí být zpracována výlučně prostřednictvím
internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb a to včetně příloh k žádosti, které budou
naskenovány.
Internetová aplikace Katalogu – https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/.
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (http://www.krustecky.cz v panelu Sociální péče a Pakt zaměstnanosti/Dotace/Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky/Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2023). Přímý odkaz je zde: Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz). Vzor žádosti je přílohou č. 2 vyhlášení dotačního
programu.
Dotační program je zveřejněn na webových stránkách také v sekci Dotace/Oblast sociálních
věcí/Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje/Dotační program
"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023". Přímý odkaz je zde:
Sociální věci: Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje: Ústecký kraj
(kr-ustecky.cz).
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu
prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje. 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) nebo další doklady
(např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění,
zřizovací listina), a to v kopii, a výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném
majiteli dle čl. VI. odst. 1 písm. f) Zásad,
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
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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 žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty
za přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí přílohu
k) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 Protidrogového programu.
l)

v případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb od roku 2022
a nedošlo u příloh a) až d) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené pod
písm. e) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům e) až j) je přílohou Protidrogového
programu č. 3.
Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny v Metodice
protidrogového programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024, resp. Akčním plánem
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
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uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika protidrogového programu),
dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2023 z jiných zdrojů
než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).

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 do konce roku 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. Vzor smlouvy je přílohou
vyhlášení dotačního programu č. 5.
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. 10. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Kalinová, tel.: 475 657 444, e-mail: kalinova.e@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Metodika protidrogového programu
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j))
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k))
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 6 – Rozpočet plánovaných nákladů ke smlouvě
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke smlouvě
Příloha č. 8 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace

5

Bod 10.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 036/15Z/2022

Ústecký kraj

Příloha č. 2

Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023“ (dále
jen „Metodika protidrogového programu“)
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží
do pravomoci Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dotace jsou poskytovány na
základě §10a zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby,
který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán
v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“). Žádost nelze podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace
nemá oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána
v registru poskytovatelů sociálních služeb a předmětná služba není zařazena
do Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024 (dále jen
„Základní síť kraje“).

3. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace
jím poskytovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje (dále též „ÚK“).
Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti poskytování sociálních služeb
určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (viz okruh
oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).

4. Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány
v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované ÚK.

5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají závazky
po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.
Tato skutečnost musí být poskytovatelem sociální služby deklarována formou
čestného prohlášení při podání žádosti.

6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:
a) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací
listinu, výpis z živnostenského rejstříku apod.), nelze-li tyto skutečnosti ověřit
z veřejně přístupných zdrojů,
b) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li
tyto údaje zjistit nebo ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
c) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto údaje zjistit nebo ),
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d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových
organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může
být dotace zaslána,
e) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše
přiznané dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 vyhlášení programu.
f) 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 (bezdlužnost), a to v originále;
g) 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, 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.
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Protidrogového programu
přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až g). Příjemce
dotace, kterému byla dotace v rámci Protidrogového programu přidělena
dotace na rok 2022 (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá povinně přílohy
uvedené pod písmenem e) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny a) až d) a g) uložených ve
spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo
ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným prohlášením. Vzor
čestného prohlášení k situaci beze změny v bodech a) až d) a g) a k bodu f)
je přílohou č. 7 vyhlášení programu. Formulář Rozpočtu plánovaných
nákladů je přílohou č. 6 vyhlášení programu.

7. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto
článku, nebude s ním smlouva uzavřena.

8. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na
rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF
prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace
přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet
krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financované
z ESF. V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu
kraje, jehož realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z
rozpočtu kraje ponechána maximálně ve výši potřebné spoluúčasti v projektu.

9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově, v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
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územními

b) příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele, a to prostřednictvím rozpočtu zřizovatele formou příspěvku
zřizovatele na provoz.

10. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby
o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK.

11. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných
nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění
fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). Dotace se
poskytovateli sociální služby poskytuje pouze na úhradu nákladů souvisejících se
základní činností dle zákona o sociálních službách, s výjimkou základního
potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center.

12. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.

13. Změny v nákladovém rozpočtu je možné:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových
položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu
za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu
uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové
určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený
v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace
přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena
celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na
účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých
nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v
nákladovém rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na
tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše
poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení
– pouze se souhlasem odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK,
resp. pracovníci OSP, o těchto změnách budou rozhodovat na základě
písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb.
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele, a to
s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu. Obdobně se
postupuje u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.

14. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
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a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb, s výjimkou základního potravinového servisu v rámci činnosti
služeb kontaktních center,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních
službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,
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,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady
příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na
tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na
penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a
životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na
rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla
využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně bankovních poplatků),
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
i) 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,
j) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
k) nákupy pozemků nebo budov,
l) 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,
m) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
n) výdaje, které nelze účetně doložit,
o) mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové
náklady uvedené v střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji (dále jen „SPRSS ÚK“), (výdaje překračující limitní částky, které kraj může
stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být
překročena u jednotlivých zaměstnanců za celý rok dle pracovních pozic a výše
úvazku (i v případě zahájení a ukončení pracovního poměru). Za limitní částku
se považuje hrubá mzda.
p) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykový, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů

15. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-
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vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,

-

vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s poskytováním Služby a v období
realizace Služby, od 1. 1. do 31. 12. 2023,
byl skutečně uhrazen v období od 1. 1. roku, na který byla dotace poskytnuta do
26. 1. následujícího roku,
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.

16. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, dává
závazné stanovisko odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále
jen „KÚÚK“).

17. 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. roku, na který byla dotace poskytnuta do 26.
1. následujícího roku.

18. Závěrečnou zprávu s finančním vypořádáním je příjemce dotace povinen předložit
do 5. února po skončení dotačního roku.
Vyhodnocení žádostí odborem SV a postup při stanovení návrhu výše finanční
podpory
Vyhodnocení 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 pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen
„Zásady“), specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení Protidrogového
programu na rok 2023 a touto metodikou. Tyto materiály jsou pro práci hodnotitele
závazné.
Při hodnocení sociálních služeb hodnotitelé využívají údajů z registru poskytovatelů
sociálních služeb a Základní sítě kraje.
V případě formálních nedostatků v žádosti může hodnotitel vyzvat žadatele k doplnění
žádosti o dotaci, a to elektronickou formou na kontaktní e-mail osoby zodpovědné za
realizaci služby. Výzva bude přiložena k celkové dokumentaci žádosti. Nedostatky
musí být odstraněny do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy, taktéž elektronickou
formou, jinak bude žádost vyřazena z dotačního řízení. O skutečnosti, zda se jedná o
formální nedostatek, rozhoduje odbor sociálních věcí KÚÚK.
V případě, že žádost o dotaci podává sociální služba s působností ve více krajích, než
jen v Ústeckém kraji, bude zohledněna žádost o finanční prostředky, které se týkají
pouze Ústeckého kraje a to procentuálním poměrem, kterým je služba v Ústeckém
kraji vůči ostatním krajům poskytována. V žádosti o dotaci tedy žadatel uvede jak
celkové náklady na službu, tak celkové náklady na poskytování služby pouze v
Ústeckém kraji. Maximální podíl dotace 70% z celkových uznatelných nákladů služeb
vychází z celkových uznatelných nákladů pro Ústecký kraj. V případě, že budou
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v žádosti uvedeny pouze celkové náklady služby bez rozklíčování nákladů za
jednotlivé kraje, může být žádost vyřazena pro formální nedostatky.
K hodnocení jsou postoupeny jen ty žádosti, které nebyly vyřazeny z dotačního řízení
pro formální nedostatky.
Nejprve bude posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory
dotačního programu. Poté bude stanoven návrh výše finanční podpory dle níže
uvedeného postupu.
Při hodnocení se vychází z počtu úvazků pracovníků zajišťujících poskytování sociální
služby, který je uveden v Základní síti kraje. V případě, že rozsah služby je nižší, než
je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se výše dotace podle skutečného rozsahu
služby, specifikovaného v žádosti.
Při výpočtu se do úvazků dle Základní sítě kraje zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se
přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích1. Je-li
pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem
služby, dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota úvazku do výpočtu optimální výše
dotace nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve velikosti
0,3 úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka v přímé péči připadá
maximálně 0,3 úvazku ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1
písm. a) až e) zákona o sociálních službách2.
Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace,
vedoucí služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a
asistenční pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál
(údržba, úklid, apod.).

Sociální služby protidrogové politiky kraje: Služby sociální prevence a odborného
sociálního poradenství
Druhy služeb:
odborné sociální poradenství,
kontaktní centra,
služby následné péče,
terapeutické komunity a
terénní programy.
V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je
žádána podpora, se přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má
vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin v průběhu r. 2023, odpovídající výše úvazku je 0,15,
tj. 300 hodin/2000 hodin (fond pracovní doby pro rok 2023 bez svátků v případě 8 hodinové
pracovní doby).
2
V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci
v sociálních službách, c) zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a
rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
1

6

Způsob výpočtu výše dotace je stanoven:
1. Výpočet celkové výše úvazků pro jednotlivé žádající služby.
U každé služby se k úvazkům dle Základní sítě kraje přičte stanoveným poměrem výše
úvazků nepřímé péče. Výsledkem bude celkový počet úvazků pro jednotlivou službu.
Příklad:
Počet úvazků dle Základní sítě (tj. přímá péče) = 2
Počet úvazků v nepřímé péči = 2 x 0,3 = 0,6
Počet úvazků celkem = 2,6
2. Stanovení průměrné finanční podpory na 1 úvazek pracovníka sociálních služeb
Prostředky přidělené pro Protidrogový program se vydělí celkovým počtem úvazků
pracovníků všech sociálních služeb, na které je žádána dotace = průměrná dotace na
úvazek.
3. Stanovení výše dotace pro sociální službu
Průměrná dotace na úvazek se vynásobí počtem úvazků jednotlivé žádající sociální
služby = dotace na sociální službu.
V souladu se Zásadami kraje je vypočtená dotace na sociální službu zaokrouhlena na
celé desetikoruny směrem dolů (č. VIII., odst. 5 Zásad).

7
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Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky
2023“
1. Identifikační údaje
Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
Název žadatele
Právní forma
Zřizovatel (např. u p.o.)
Veřejné zdravotnické zařízení
IČ
DIČ

Ulice
Obec

Sídlo (adresa) žadatele
Č.p/č.orien
t.
PSČ
Kontaktní údaje

Tel.

Mobil
Email

Webová stránka
Registrace
(Spolky a ústavy uvedou 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
Pouze pro příspěvkové organizace
Číslo účtu zřizovatele
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Osoby jednající jménem žadatele (zvolte A nebo B)
A) Osoba jednající jako statutární orgán
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
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

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
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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)

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

IČ

Výše podílu

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

2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2023
Údaje o službě
Identifikátor služby
Druh služby
Forma poskytování
Služba poskytovaná od:
Název služby
Zařízení poskytující sociální službu
Název

Celkové náklady
v roce 2023 (Kč)

Adresa

Požadavek na dotaci a působnost služby
Požadovaná dotace
Ústeckého kraje na rok Tj. % z celkových nákladů
2023 (Kč)
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Vyplní pouze žadatelé s poskytováním služby ve více krajích:
Podí
l
Podíl
půs požadavku
obn na dotaci
osti
(%)
(%)

Kraj

Požadavek na dotaci (Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Odůvodnění žádosti (předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele)

Územní působnost
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Ter
mín
uko
nče
ní

Termín zahájení

Počet měsíců
realizace

Certifikace služeb
Platnost
(měsíc/rok)
Registrace
zdravotní
služby
(ano/ne)

Typ certifikované služby
Datum udělení certifikátu
Číslo certifikátu

3. Popis služby
Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena:
Typ cílové skupiny

Upřesnění

Věková
kategorie
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Převažující cílová skupina
Místo realizace služby:
Zejména popište prostory, ve kterých je/bude aktivita realizována, jak jsou splněny specifické podmínky pro
realizaci aktivity (např. akreditace, …), jaké jsou vaše vlastnické, resp. uživatelské vztahy k prostorám.)

Provozní doba poskytování služby
P
o
n
d
ě
l
Ambulantní forma
í
Ú
t
e
r
ý
S
t
ř
e
d
a
Č
t
v
r
t
e
k
P
á
t
e
k
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Terénní forma

S
o
b
o
t
a
N
e
d
ě
l
e
P
o
n
d
ě
l
í
Ú
t
e
r
ý
S
t
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e
d
a
Č
t
v
r
t
e
k
P
á
t
e
k
S
o
b
o
t
a
N
e
d
ě
l
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e
Pobytová
Popis realizace služby

Další údaje o službě
Uveďte zejména informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

4. Kvantifikace sociální služby
4.1 Ambulantní a terénní forma
Okamžitá individuální
kapacita
Okamžitá skupinová
kapacita
Indikátor
Provozní doba-celkový
počet dnů v roce
Provozní doba-celkový
počet hodin/týden
Počet unicitních klientů za
rok
Počet kontaktů za rok
Celkový čas kontaktů
v hodinách
Počet intervencí za rok
Celkový čas intervencí
v hodinách
Počet distribuovaných
injekčních setů za rok
Komentář

Skutečnost v roce
2021

Předpoklad v
roce 2022

Plán na rok 2023
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4.2 Pobytová forma
Indikátor

Skutečnost v roce
2021

Předpoklad v
roce 2022

Plán na rok 2023

Počet lůžek
Počet dnů poskytování
(provozu) služby v roce
Celkový využitý počet
lůžkodnů
Počet unicitních klientů za
rok
Komentář

5. Personální zabezpečení služby
5.1. Pracovní smlouvy

Rok 2022
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

5. 2 Dohody o pracovní činnosti

Rok 2023
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)
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Rok 2022
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2023
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.3 Dohody o provedení práce
Rok 2022
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2023
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)
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5.4 Nákup služeb

Rok 2022
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2023
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:

6. Zdroje financování služby
Finanční zdroj
Dotace od krajů (ze státního
rozpočtu-MPSV)
Dotace od MPSV
Příspěvky od úřadů práce
Dotace od obcí
Příspěvek od zřizovatele - obce

Skutečnost v roce
2021 (Kč)

Předpoklad v roce
2022 (Kč)

Plán na rok 2023
(Kč)
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Příspěvek od zřizovatele - kraje
Dotace od krajů:
Ústecký kraj
Jiný kraj (doplnit název)
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven
Resorty státní správy
(uveďte jaký)
Dotace - strukturální fondy
Pěstounská péče - dohoda o výkonu
Jiné zdroje (specifikovat):

Celkem

7. Rozpočet služby a požadavek na dotaci dle nákladových položek
1.

Druh finančních prostředků

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

2.

3.

4.

5.

Poznámka - slovní
Předpokládané
Požadavek od
komentář (u položek,
Plánované náklady v
náklady v roce 2022 v
Ústeckého kraje na rok na které je žádána
roce 2023 v Kč
Kč
2023 Kč
dotace kraje, nutno
vyplnit)
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
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8. Nedílné přílohy žádosti
Typ přílohy
a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

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; a výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném
majiteli dle č. VI. odst. 1 písm. f) Zásad,
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,
Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ
(pokud má registrační povinnost), a to v kopii,
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, 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,
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,
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,
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,
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

Doloženo
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roce, a to v originále,
Pokud nebyly realizovány žádné projekty za předchozí 3 roky, bude
nahrazen soupis projektů čestným prohlášením.
V případě zapojení projektu do financování z ESF, bude uvedeno
v soupisu projektů.
V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

l)

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023“
a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním v žádosti
uvedených identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace na webových stránkách internetového
serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze poskytovatele.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující
žadatele:
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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
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni
podání žádosti:
-

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

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu
v bodě k) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje
(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)

V ……………. dne ………………
………………………………….
razítko, podpis
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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:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
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 v………......rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... /
v evidenci……..v……….Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu
uloženého na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Stránka 1 z 10

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2023“
(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…. ze dne …..
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.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č….ze dne….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která
a) bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ (účelovým
znakem) 00194, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
b) bude převedena příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými
celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 00194,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
Finanční podpora na registrované sociální služby je poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“).
Pro služby s nadregionální působností přidán navíc tento odstavec:
Poskytovatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované
sociální služby s celostátní a nadregionální působností s tím, že finanční podpora (dotace)
na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
příjemci v souladu s Rozhodnutím EK.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím EK.

Článek II.
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Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace sociální
služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby protidrogové politiky 2023“ dle poskytovatelem odsouhlaseného Rozpočtu
plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných uznatelných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou
součástí ujednání této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje
odboru sociálních věcí.
Dotace se poskytuje v následujícím členění:
-

na službu ….. …….. Kč,

-

na službu ….. …….. Kč.

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky 2023„ (dále jen „Metodika protidrogového programu“),
v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o
sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této Smlouvy, v souladu
s Metodikou protidrogového programu.
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v bodě 14 Metodiky protidrogového programu.
2. Změny v nákladovém rozpočtu je možné činit následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu,
že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a
změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový
druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace
a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných
nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový
druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace
a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem
odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OSP, o těchto
změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních
služeb.
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele, a to
s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu. Obdobně se postupuje
u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
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3. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2023. 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
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. roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Služby v maximální výši 70 %. Závazný finanční ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Služby 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 Služby, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
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 Služby, 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 Služby.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Služba je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 5. února
po skončení dotačního roku (článek XIII. odst. 1 Zásad). Pokud byla Služba 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.

g) V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli Závěrečné vyúčtování dotace
ani do 5. února roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
o rozpočtových pravidlech. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem
zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen
odvod za porušení rozpočtové kázně.
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I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

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

-

popis realizace Služby,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Služby,

-

přínos Služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení Služby,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů Služby,

-

přehled nákladů Služby 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).

h) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořené
Služby, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované Služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. čl. II
odst. 6 smlouvy), je příjemce dotace povinen 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
Služby poskytnuta, v případě, že se Služba neuskuteční, nejpozději do7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
l)

V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, na
který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z
rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin
a
podíl
okamžité
kapacity
služby
financované
z
ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.
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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 včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby
ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK.
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.
o) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
p) 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.
q) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo:
1. změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
2. změna bankovního účtu Příjemce,
Údaje uvedené o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby,
telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna
rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů
povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování
a registrace sociálních služeb) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje).
Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor
sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb Krajského úřadu Ústeckého kraje,
o změnách údajů uváděných v Žádosti.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma
nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
r) 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.
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s) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
t)

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.

u) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, je příjemce
povinen 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. Ve výpovědní
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně bude vydáno
rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je
povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli v písemné formě
a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba
nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele
je den jejich odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě
výpovědi smlouvy poskytovatelem.
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 Služba
byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem).
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2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce
skutečnost, že 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 trvání Programu tj. do 31. 12. 2023:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací Služby).

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. 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

strana 8 / 10

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.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel jako subjekt povinný k poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech plnění a
výstupů dle této Smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že žádná část
smluvní dokumentace či výstupů dle této Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, či
nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Poskytovatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje Poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů
postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
webových stránkách Poskytovatele www.kr-ustecky.cz.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného KÚÚK.
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. 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
na základě pověření

Příjemce
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Příloha č. 7

Bod 10.7 priloha 7.pdf k usnesení č. 036/15Z/2022

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků

2.

3.

4.

Plánované náklady v
roce 2023 v Kč

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2023 v Kč

Úprava rozpočtu dle
přidělené dotace na rok
2023

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:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha č. 8

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 podpisu smlouvy:
-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

u příloh uvedených pod písmeny a) až d) a g) v Metodice protidrogového programu
dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky
2023 uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně.

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

V případě, že v některé z příloh pod písmeny a) až d) a g) došlo ke změně, uvede žadatel
tuto skutečnost do tohoto čestného prohlášení a zároveň doloží dokumenty potvrzující tuto
změnu k podpisu smlouvy.

Příloha č. 9

Bod 10.7 priloha 9.pdf k usnesení č. 036/15Z/2022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2023"
Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou službu 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 5.2. po skončení
dotačního roku, tj nejpozději do 5.února 2024.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022"

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

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

SML201234

Výše celkových nákladů projektu (Kč):

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

Výše přidělené dotace (Kč): přijatá krajská dotace s ÚZ 00194 - 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 5.2. po skončení dotačního
roku, tj nejpozději do 5.února 2023.

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2023
Souhrnná tabulka

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

Ukazatel

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2023

Poskytnuto
k 31.12.2…

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

1

Skutečně
použito
k 31.12.2...

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby 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:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2023
Zdroje financování

Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2023
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby protidrogové
politiky 2021
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů

3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena dle ID
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
sloupec 10 - př. RVKPP, MZ, MS

Sestavil:
Datum a podpis:

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2023
dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby + název)
Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2023
dotační program:
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
sídlo:
celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2023 (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu v roce 2023 (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 10.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 037/15Z/2022

Příloha č. 1

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační
program“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program“ (dále jen
„Malý program“)
Malý program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen
„Zásady“) a je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje. V rámci dotačního programu bude podpořena oblast sociálních
služeb.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. xx/xxZ/2022 ze dne 27. 6. 2022 dle § 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Malého programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona
o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené
v § 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona o sociálních službách a v souladu
s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje.
Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a příspěvkové organizace zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo
Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“). Finanční
podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která
se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností
sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje
zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období
2022–2024, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho
prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou
zařazeny do Základní sítě kraje.
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Okruh způsobilých žadatelů
-

spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a 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.

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince
2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou
součástí Základní sítě kraje, obdržely Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše
vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti
příjemce dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 12 293 130,- Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových nákladů služeb zahrnutých v
žádosti. Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. další dotační
programy kraje, dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb,
fondy zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace.
Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je
300.000,- Kč na jednu službu (identifikátor).
Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z
rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených pracovních
úvazků pracovníků v přímé péči nebo lůžek, služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.
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Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2023 – malý dotační program“, (dále jen „Metodika malého
programu“), která je přílohou č. 1 tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění
k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb, není součástí Základní sítě kraje nebo má v době
podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním
fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně
příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.
Termín vyhlášení
8. 7. 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)
Počátek lhůty pro podání žádostí
9. 8. 2022
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí
31. 8. 2022
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2023 musí být zpracována výlučně prostřednictvím
internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb a to včetně příloh k žádosti, které
budou naskenovány.
Internetová aplikace Katalogu - https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (www.krustecky.cz / Sociální péče a Pakt zaměstnanosti / Dotace / Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby – malý dotační program / Dotační program „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program“) a je přílohou vyhlášení
dotačního programu. Odkaz na dotační program: https://www.kr-ustecky.cz/podporausteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-maly-dotacni-program/ms-274646/p1=274646
Dále je vzor žádosti zveřejněn webových stránkách Ústeckého kraje (www.krustecky.cz / Dotace / Oblast sociálních věcí / Dotační program „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program“) pod odkazem: https://www.krustecky.cz/programove-dotace-regionalni-podpurny-fond-usteckeho-kraje/ds99604/p1=275717
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého
kraje. Ústecký kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti
a předložením žádosti.
3

Příloha č. 1
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) 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 čl. VI.
odst. 1 písm. f) Zásad;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
zastupovat 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; 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 realizace 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
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smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále včetně informace o případných dalších žádostech tohoto
projektu uplatněných u poskytovatele v daném roce. V případě, že
žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za přispění
kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí
přílohu k) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4
Malého programu;
l) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb v roce 2022 a
nedošlo u příloh a) až d) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené pod
písm. e) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům e) až j) je přílohou Malého
programu č. 4.
Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny
v Metodice malého programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024, resp. Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 a jeho přílohy
Základní sítí kraje,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika malého programu),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2023 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).
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 do konce roku 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.
Vzory smluv jsou přílohou vyhlášení dotačního programu č. 6.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí odbor sociálních věcí, bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje, sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 10. Zásad.
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Příloha č. 1

Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Kateřina Kosinová, tel.: 475 657 423, e-mail: kosinova.k@kr-ustecky.cz

Přílohy č. 1 – Metodika malého programu
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci – VZOR
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j)) - VZOR
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k) - VZOR
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – VZOR
Příloha č. 6 – Nákladový rozpočet sociální služby (k podpisu smlouvy)
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke smlouvě (bezdlužnost a přílohy žádosti a) až d)
beze změny)
Příloha č. 8 – Závěrečná zpráva a vyúčtování neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu
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Ústecký kraj

Příloha č. 2

Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program“ (dále
jen „Metodika Malého programu“)
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace
náleží do pravomoci Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dotace jsou
poskytovány na základě §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“).
2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální
služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci)
a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o sociálních službách“)). Žádost nelze podat a dotaci nelze
poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů
sociálních služeb a předmětná služba není zařazena do Základní sítě
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024 (dále jen „Základní
síť kraje“).
3. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky
a realizace jím poskytovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje
(dále též „ÚK“). Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti
poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o
sociálních službách).
4. Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a na příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem.
5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají
závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a
zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být poskytovatelem sociální
služby deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti.
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6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu
smlouvy:
a) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů
o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu,
stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis
z obchodního rejstříku apod.), nelze-li tyto skutečnosti ověřit z veřejně
přístupných zdrojů,
b) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního
orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů
nebo nelze-li tyto údaje zjistit nebo ověřit z veřejně přístupných zdrojů)
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat
subjekt navenek,
c) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto údaje zjistit nebo
ověřit z veřejně přístupných zdrojů),
d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu
zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
e) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě
výše přiznané dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 vyhlášení
programu,
f) 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 (bezdlužnost), a to
v originále,
g) 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, 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.
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Malého programu
přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až g).
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Malého programu od roku
2022, přidělena (byla s ním uzavřena smlouva) dokládá povinně přílohy
uvedené pod písmenem e) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny a) až d) a g) uložených ve
složce na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
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nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným
prohlášením. Vzor čestného prohlášení k situaci beze změny v bodech
a) až d) a g) a k bodu f) je přílohou č. 8 vyhlášení programu. Vzor
nákladového rozpočtu sociální služby je přílohou č. 7 vyhlášení
programu.
7. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6
tohoto článku, nebude s ním smlouva uzavřena.
8. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la
na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu
z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu,
bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku.
Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity,
respektive průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé
péči nebo lůžek, služby financované z ESF. V případě získání podpory z ESF
prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož realizátorem je odbor
sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje ponechána
maximálně ve výši potřebné spoluúčasti v projektu.
9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově, v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
b) příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, platebním poukazem
na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím rozpočtu zřizovatele
formou příspěvku zřizovatele na provoz.
10. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK.
11. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje
na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních
službách). Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje pouze na
úhradu nákladů souvisejících se základní činnosti dle zákona o sociálních
službách.
12. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
13. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních
služeb. Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit
(jen následujícím způsobem):
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých
nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu
uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená
výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít
vliv na stanovené účelové určení,
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b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů
hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů
(uvedený v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky
dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny
nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů
v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů
hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů
(uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o více než 30 % z částky
dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny
nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV
KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OPRS, o těchto
změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb.
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými
žadatelem rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné
žádosti žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního
programu. Obdobně se postupuje u převodu dotace v případě sloučení či
rozdělení sociálních služeb.
14. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých
druhů sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních
službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí
majetek, podle právních předpisů upravujících účetnictví, dlouhodobým
nehmotným majetkem se rozumí majetek, podle právních předpisů
upravujících účetnictví,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady
příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech,
kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové
penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním
výročím, příspěvky na rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového
vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně bankovních poplatků),
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
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i) 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,
j) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
k) nákupy pozemků nebo budov,
l) 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,
m) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atd.),
n) výdaje, které nelze účetně doložit,
o) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na
mzdové/platové náklady odvozené ze střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále jen „SPRSS ÚK“), (výdaje
překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky
uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých
zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a
případného zahájení a ukončení pracovního poměru). Za limitní částku se
považuje hrubá mzda,
p) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykových, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů.
15. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující
podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s poskytováním Služby a v období
realizace Služby, od 1. 1. do 31. 12. 2023,
- byl skutečně uhrazen v období od 1. 1. roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.
16. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný,
dává závazné stanovisko odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje (dále jen „KÚÚK“).
17. 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. roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku.
18. Závěrečnou zprávu s finančním vypořádáním je příjemce dotace povinen
předložit do 5. února po skončení dotačního roku.
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Vyhodnocení žádostí odborem SV a postup při stanovení návrhu výše
finanční podpory
Vyhodnocení 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, specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační
program“ a touto metodikou. Tyto materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.
Při hodnocení sociálních služeb hodnotitelé využívají údajů z registru
poskytovatelů sociálních služeb a Základní sítě kraje.
V případě formálních nedostatků v žádosti může hodnotitel vyzvat žadatele
k doplnění žádosti o dotaci, a to elektronickou formou na kontaktní e-mail osoby
uvedené v žádosti o dotaci. Výzva bude přiložena k celkové dokumentaci
žádosti. Nedostatky musí být odstraněny do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy,
taktéž elektronickou formou, jinak bude žádost vyřazena z dotačního řízení. O
skutečnosti, zda se jedná o formální nedostatek, rozhoduje odbor sociálních věcí
KÚÚK.
V případě, že žádost o dotaci podává sociální služba s působností ve více
krajích, než je Ústecký kraj, bude zohledněna žádost o finanční prostředky, které
se týkají pouze Ústeckého kraje a to procentuálním poměrem, kterým je služba
v Ústeckém kraji vůči ostatním krajům poskytována. V žádosti o dotaci tedy
žadatel uvede jak celkové náklady na službu, tak celkové náklady na poskytování
služby pouze v Ústeckém kraji. Maximální podíl dotace 70 % vychází z celkových
nákladů služeb pro Ústecký kraj. V případě, že budou v žádosti uvedeny pouze
celkové náklady služby bez rozklíčování nákladů za jednotlivé kraje, může být
žádost vyřazena pro formální nedostatky.
K hodnocení jsou postoupeny jen ty žádosti, které nebyly vyřazeny z dotačního
řízení pro formální nedostatky.
Nejprve bude posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory
dotačního programu. Poté bude stanoven návrh výše finanční podpory dle níže
uvedeného postupu:
Postup při stanovení optimální výše dotace poskytovatelům sociálních
služeb
Optimální výše dotace
Optimální výše dotace je v případě služeb sociální prevence a sociální péče
(ambulantní a terénní forma služby) stanovena jako rozdíl celkových obvyklých
nákladů na úvazek pracovníka a povinného podílu spolufinancování služby a
případně úhrad od uživatelů služby.
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Optimální výše dotace je v případě služeb sociální prevence a sociální péče
(pobytová forma služby a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou)
stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a povinného podílu
spolufinancování služby a obvyklé úhrady od uživatelů služby, případně úhrad
od zdravotních pojišťoven.
Za účelem výpočtu optimální výše dotace jsou sociální služby dle svého
charakteru rozděleny do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný
mechanismus výpočtu.
Skupiny sociálních služeb:
1) služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství –
ambulantní a terénní forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů),
2) služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba
tísňové péče,
3) služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby
s lůžkovou kapacitou,
4) služby sociální péče – pobytová forma služby.

I.

Náklady

Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů
sociálních služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní
činnosti služby poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak
osobní, tak provozní náklady (režie) služby.
Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v
Základní síti kraje. V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v
Základní síti kraje, vypočte se optimální výše dotace podle skutečného rozsahu
služby, specifikovaného v žádosti.
Základní vymezení pro skupinu 1 a 2:
Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu,
dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody
o provedení práce se přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající
hodnotu v úvazcích1. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě
obchodní smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota
úvazku do výpočtu optimální výše dotace nezahrnuje.
V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je
žádána podpora, se přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má
vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin v průběhu roku 2023, odpovídající výše úvazku je
0,15, tj. 300 hodin/2000 hodin (fond pracovní doby pro rok 2023 bez svátků v případě 8 hodinové
pracovní doby)).
1
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Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v
žádosti, maximálně však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve
velikosti 0,3 úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka
v přímé péči připadá 0,3 úvazku ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115
odst. 1 písm. a) až e) zákona o sociálních službách2.
Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace,
vedoucí služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci
(sekretářské a asistenční pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci),
obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka
v přímé péči měsíčně pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým
obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota
vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči, tzn.
osobní i provozní náklady služby (včetně režií).
Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou
celkové obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.
Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v žádosti,
maximálně však do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje.
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko
na den. Do výpočtu dále vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce
poskytována a kapacita služby (počet lůžek), tzn. do výpočtu vstupuje počet
plánovaných lůžkodnů.

II.

Výnosy

Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech
činnosti.
Základní vymezení pro skupinu 1:
Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno
s úhradami, jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady. Zde je
počítáno jen se stanoveným podílem spolufinancování služeb z jiných zdrojů.

2

V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci
v sociálních službách, c) zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
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Základní vymezení pro skupinu 2:
Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou
úhradu od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady
od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte jako součin hodinové sazby *
počet hodin přímého výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v
sociálních službách * počet pracovníků v přímé péči v sociálních službách.
V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků
sociálních pracovníků.
Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a
sazby pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky:
Druh služby

Počet
výkonu

hodin

přímého

Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské služby

1 200

100 Kč

§ 43 – podpora samostatného bydlení

1 200

100 Kč

§ 44 – odlehčovací služby

1 200

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 200

100 Kč

§ 46 – denní stacionáře

1 200

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2023 při
stanovené týdenní pracovní době 40 hodin (bez placených svátků) 2 000 hodin
ročně. Dále předpokládáme, že pracovník pracující na celý úvazek věnuje 60 %
fondu pracovní doby přímo klientovi. Pak tento údaj představuje 1 200 hodin po
zaokrouhlení.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 3:
Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou
úhradu od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady
od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených
prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu
u jednotlivých druhů služeb.
9

Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě
nocleháren fakticky za 1 lůžko na noc).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 4:
Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od
uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů
služby, a pokud je uživatelům služby poskytována zdravotní péče
(ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona o sociálních službách, a to
prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují se i plánované
úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených
prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u
jednotlivých druhů služeb a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních
službách.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den.
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče, je-li zdravotní péče zajišťována
vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li zdravotní péče poskytovatelem
sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího dodavatele apod.,
příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota
v návaznosti na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti
pro účely příspěvku na péči (zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni
III. nebo IV. příspěvku na péči).
Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti
příspěvku na péči, je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100
Kč/den).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
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III.
A.

Výpočet optimální výše dotace
Výpočet optimální výše dotace (OVD) na služby sociální prevence a
odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma
služby

Druhy služeb3
 odborné sociální poradenství,
 raná péče,
 telefonická krizová pomoc,
 tlumočnické služby,
 krizová pomoc,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením,
 terénní programy,
 nízkoprahová denní centra,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 intervenční centra,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze terénní a ambulantní formy služby.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka v přímé péči a stanoveného podílu spolufinancování služby,
resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu
spolufinancování.
OVDS = (FP * U* M) – (a * FP * U * M)
OVDS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním
nákladům na jednotlivé druhy služeb,
3

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových
úvazků pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči4 a 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů.

4

Tento výpočet optimální výše dotace se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a
intervenčního centra pobytová forma služby.
4
Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje.
V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se optimální
výše dotace podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v žádosti.
3
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B.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – ambulantní
a terénní forma služby a tísňová péče

Druhy služeb:
 osobní asistence,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 podpora samostatného bydlení,
 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,
 centra denních služeb,
 denní stacionáře,
 pečovatelská služba.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka v přímé péči a úhrad od uživatelů služby a stanoveného podílu
spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a
stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = (FP * U* M) – (Uppp * S * H) - (a * FP * U * M)
OVDS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
– stanovený podíl spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním
nákladům na jednotlivé druhy služeb,
Uppp – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok5 (v případě
pečovatelské služby a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních
službách),
S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,
H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových
úvazků pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči6 a 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.

5

Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V
případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se vyrovnávací
platba podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v žádosti.
6
Viz. pozn. pod čarou č. 4
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Druhy služeb:
 tísňová péče.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka v přímé péči a úhrad od uživatelů služby a stanoveného podílu
spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a
stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = (FP * U * M) – (S * K * M) - (a * FP * U * M)
OVDS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
– stanovený podíl spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním
nákladům na jednotlivé druhy služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových
úvazků pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči7 a 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní
činnosti služby; měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,
K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok
poskytovatelem služby v rámci žádosti o finanční podporu.

C.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální prevence –
pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou

Druhy služeb:
Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),
Ambulantní formy služby:
 noclehárny.
7

Viz. pozn. pod čarou č. 4
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Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad
od uživatelů služby a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp.
jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = (FP * L) – (Su * L * v) - (a * FP * L)
OVDS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko –
stanovený podíl spolufinancování služby

OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na
základě počtu registrovaných lůžek8 a plánované doby poskytování služby v
příslušném roce),
9

Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95.

D.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – pobytová
forma služby

Druhy služeb:








8

odlehčovací služby,
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení,
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Viz. pozn. pod čarou č. 4
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Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad
od uživatelů služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z
veřejného zdravotního pojištění a stanoveného podílu spolufinancování
služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu
spolufinancování.
Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy
se zvláštním režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče:
OVDS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu ) – (a * FP * L)
OVDsS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby
– úhrada od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na
lůžko - stanovený podíl spolufinancování služby

Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:
OVDsS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (a * FP * L)
OVDsS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby
– úhrada od uživatelů služby na lůžko stanovený podíl spolufinancování
služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na
základě počtu registrovaných lůžek10 a plánované doby poskytování služby v
příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95,
Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na
den (na měsíc) se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5
druhů služeb),
Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni
závislosti příspěvku na péči,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů.
10

Viz. pozn. pod čarou č. 4
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Hodnoty koeficientu „k“:
Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká
závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu
uživatelů

v intervalu 80 % - 100 %
v intervalu 70 % - 79 %
v intervalu 60 % - 69 %
v intervalu 50 % - 59 %
v intervalu 40 % - 49 %
v intervalu 30 % - 39 %
v intervalu 20 % - 29 %
v intervalu 10 % - 19 %
v intervalu 0 % - 9 %

Hodnota koeficientu

1,45
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1

Reálná výše dotace je stanovena tak, že vypočtená optimální výše dotace je
upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních koeficientů a dále na
základě vyhodnocení míry splnění dalších hodnotících kritérií dotačního
programu.
Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá optimální výši
dotace stanovené v souladu s pravidly této metodiky. Reálná výše dotace pak
bude stanovena tak, že optimální výše dotace bude upravena (ponížena) na
základě aplikace redukčních koeficientů a na základě výsledku vyhodnocení míry
splnění jednotlivých hodnotících kritérií dotačního programu. V případě, že v
žádosti žadatel požádá o dotaci nižší, než představuje reálná výše dotace určená
dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) vyplacena
dotace ve výši uvedené v žádosti.
Maximální výše dotace je stanovena ve výši 300 000,- Kč na 1 sociální službu
(identifikátor).
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Přílohy:
Příloha č. 1 Redukční koeficienty
Příloha č. 2 Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený
podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
Příloha č. 3 Hodnoty průměrné výše úhrady uživatelů za službu
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Příloha č. 1 Metodiky
Redukční koeficienty dle druhů služeb
I. hladina redukce - nejnižší
intervenční centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma
sociálně terapeutické dílny
telefonická krizová pomoc
terénní programy
tlumočnické služby
II. hladina redukce - nízká
azylové domy
domy na půl cesty
noclehárny
podpora samostatného bydlení
tísňová péče
sociální rehabilitace-pobytová
III. hladina redukce - střední
centra denních služeb
denní stacionáře
chráněné bydlení
odlehčovací služby – ambulantní a terénní forma
osobní asistence
pečovatelská služba
průvodcovské a předčitatelské služby
IV. Hladina redukce - vysoká
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
odlehčovací služby – pobytová forma
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
týdenní stacionáře
V. hladina redukce - nejvyšší
odborné sociální poradenství
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Příloha č. 2 Metodiky
Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený podíl
spolufinancování služby z jiných zdrojů

Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
DRUHY SLUŽBY
FP
a
azylové domy
643 Kč
11%
centra denních služeb
65 813 Kč
8%
denní stacionáře
67 804 Kč
32%
domy na půl cesty
790 Kč
8%
domovy pro osoby se zdravotním postižením
1 486 Kč
20%
domovy pro seniory
992 Kč
10%
domovy se zvlášním režimem
1 255 Kč
8%
1
533
Kč
12%
cháněné bydlení
intervenční centra
60 985 Kč
8%
krizová pomoc
53 690 Kč
10%
nízkoprahová denní centra
61 505 Kč
6%
noclehárny
632 Kč
10%
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
57 643 Kč
10%
odbormné sociální poradenství
71 267 Kč
13%
odlehčovací služby - A/T
55 075 Kč
9%
odlehčovací služby - P
1 274 Kč
9%
osobní asistence
44 919 Kč
8%
pečovatelská služba
49 887 Kč
16%
podpora samostatného bydlení
60 660 Kč
10%
průvodcovské a předčitalské služby
34 045 Kč
8%
raná péče
69 704 Kč
6%
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
60 360 Kč
21%
sociálně aktivzační služby pro seniory a osoby se ZP
66 327 Kč
8%
sociální rehabilitace - A/T
62 120 Kč
5%
sociální rehabilitace - P
1 217 Kč
8%
sociální služby poskytované ve ZZLP
1 002 Kč
8%
sociálně terapeutické dílny
64 222 Kč
13%
telefonická krizová pomoc
49 123 Kč
7%
terénní programy
56 716 Kč
11%
tísňová péče
26 250 Kč
8%
tlumočnické služby
66 358 Kč
11%
týdenní stařionáře
1 164 Kč
18%
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Příloha č. 3 Metodiky
Hodnoty průměrné výše úhrady uživatelů za službu
Služby

§ zákona č.
108/2006 Sb.

Minimální průměrná výše úhrady

Osobní asistence

§39

100 Kč/hod.

Pečovatelská služba

§40

100 Kč/hod.

Tísňová péče

§41

150 Kč na 1 uživatele/měsíc

Průvodcovské a
předčitatelské služby

§42

100 Kč/hod.

Podpora samostatného
bydlení

§43

100 Kč/hod.

Odlehčovací služby

§44

100 Kč/hod. terénní a ambulantní forma
služby
9 951 Kč na uživatele/měsíc (321 Kč na
uživatele/den) pobytová forma služby

Centra denních služeb

§45

100 Kč/hod.

Denní stacionáře

§46

100 Kč/hod.

Týdenní stacionáře

§47

10 044 Kč na uživatele/měsíc (324 Kč na
uživatele/den)

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

§48

15 407 Kč na uživatele/měsíc (497 Kč na
uživatele/den)

Domovy pro seniory

§49

14 105 Kč na uživatele/měsíc (455 Kč na
uživatele/den)

Domovy se zvláštním
režimem

§50

16 926 Kč na uživatele/měsíc (546 Kč na
uživatele/den)

Chráněné bydlení

§51

8 184 Kč na uživatele/měsíc (264 Kč na
uživatele/den)

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče

§52

10 757 Kč na uživatele/měsíc (347 Kč na
uživatele/den

Azylové domy

§57

1 736 Kč na uživatele/měsíc (56 Kč na
uživatele/den

Domy na půl cesty

§58

1 798 Kč na uživatele/měsíc (58 Kč na
uživatele/den

Noclehárny

§63

744 Kč na uživatele/měsíc (24 Kč na
uživatele/den
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Příloha č. 3

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 –
malý dotační program“

1. Identifikační údaje
Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
Název žadatele
Právní forma
Zřizovatel (např. u p.o.)
Číslo účtu zřizovatele
Veřejné zdravotnické zařízení
IČ

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice
Obec

Č.p/č.orient.
PSČ

Kontaktní údaje
Tel.
Email

Mobil
Webová stránka
Registrace


Spolky a ústavy uvedou 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:


Zahraniční právnická osoby 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:

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
E-mail
Adresát rozhodnutí – ano/ne
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B) Osoba jednající na základě udělené plné moci
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
Plná moc ze dne
Adresát rozhodnutí – ano/ne
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)
Právnické osoby, v nichž má přímý podíl právnická osoba žadatele:
Název
IČ

Kontaktní osoba
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
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2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2023
Údaje o službě
Identifikátor služby
Druh služby
Forma poskytování
Služba poskytovaná od:
Název služby
Zařízení poskytující sociální službu
Název

Adresa

Požadavek na dotaci a působnost služby
Celkové náklady v roce 2022 (Kč)

Požadovaná dotace Ústeckého
Tj. % z celkových nákladů
kraje na rok 2023 (Kč)

Vyplní pouze žadatelé s poskytováním služby ve více krajích:
Kraj

Podíl působnosti
(%)

Podíl
požadavku na
dotaci (%)

Požadavek na
dotaci (Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Odůvodnění žádosti (předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele)

Územní působnost
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Termín zahájení

Termín ukončení

Počet měsíců
realizace
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3. Popis služby
Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena:
Typ cílové skupiny

Upřesnění

Věková kategorie

Převažující cílová
skupina
Místo realizace služby:
Zejména popište prostory, ve kterých je/bude aktivita realizována, jak jsou splněny specifické podmínky pro realizaci aktivity
(např. akreditace, …), jaké jsou vaše vlastnické, resp. uživatelské vztahy k prostorám.)

Ambulantní forma

Terénní forma

Provozní doba poskytování služby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pobytová
Popis realizace služby
Další údaje o službě
Uveďte zejména informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.
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4. Kvantifikace sociální služby
4.1 Ambulantní a terénní forma
Okamžitá individuální kapacita
Okamžitá skupinová kapacita
Indikátor
Skutečnost v roce 2021 Předpoklad v roce 2022
Provozní doba-celkový počet
dnů v roce
Provozní doba-celkový počet
hodin/týden
Počet unicitních klientů za rok
Počet kontaktů za rok
Celkový čas kontaktů v hodinách
Počet intervencí za rok
Celkový čas intervencí
v hodinách
Počet hovorů
Komentář

Plán na rok 2023

4.2 Pobytová forma
Indikátor
Počet lůžek
Počet dnů poskytování
(provozu) služby v roce
Celkový využitý počet lůžkodnů
Počet unicitních klientů za rok
Komentář

Skutečnost v roce 2021 Předpoklad v roce 2022

Rok 2021 - skutečnost
Struktura uživatelů dle stupně závislosti
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na péči)
Celkový počet uživatelů – nesmí překročit
kapacitu služby (dle Základní sítě sociálních
služeb ÚK)
Rok 2022 - předpoklad
Struktura uživatelů dle příspěvku na péči
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na péči)
Celkový počet uživatelů – nesmí překročit
kapacitu služby (dle Základní sítě sociálních
služeb ÚK)

Plán na rok 2023

Osoby do 18 let

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby do 18 let

Osoby nad 18 let

Celkem

Příloha č. 3
Rok 2023 - plán
Struktura uživatelů dle příspěvku na péči
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na péči)
Celkový počet uživatelů – nesmí překročit
kapacitu služby (dle Základní sítě sociálních
služeb ÚK)

Osoby do 18 let

Osoby nad 18 let

Celkem

5. Personální zabezpečení služby
5.1. Pracovní smlouvy
Rok 2022
Kód
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

Pracovní zařazení

Rok 2023
Úvazky za
Počet
minulý rok pracovníků

Přepočten Náklady
o na celé
celkem
úvazky
(Kč)

Požadavek na
dotaci kraje (Kč)

pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
PSS
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
další odborní pracovníci

ostatní pracovníci
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci

5. 2 Dohody o pracovní činnosti
Rok 2022
Kód
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

Pracovní zařazení

Rok 2023
Úvazky za
Počet
minulý rok pracovníků

pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
PSS
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
další odborní pracovníci

ostatní pracovníci
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci

5.3 Dohody o provedení práce

Přepočten Náklady
o na celé
celkem
úvazky
(Kč)

Požadavek na
dotaci kraje (Kč)
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Rok 2022
Pracovní zařazení

Kód
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

Rok 2023
Úvazky za
Počet
minulý rok pracovníků

Přepočten Náklady
o na celé
celkem
úvazky
(Kč)

Úvazky za
Počet
minulý rok pracovníků

Přepočten Náklady
o na celé
celkem
úvazky
(Kč)

Požadavek na
dotaci kraje (Kč)

pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovník v sociálních
službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
další odborní pracovníci

ostatní pracovníci
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci

5.4 Nákup služeb
Rok 2022
Pracovní zařazení

Kód
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

Rok 2023

pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovník v sociálních
službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
další odborní pracovníci

ostatní pracovníci
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci

5.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:

Požadavek na
dotaci kraje (Kč)

Příloha č. 3

6. Zdroje financování služby
Skutečnost
v roce 2021 (Kč)

Finanční zdroj

Předpoklad v
roce 2022 (Kč)

Plán na rok 2023 (Kč)

Dotace od krajů (ze státního
rozpočtu-MPSV)
Dotace od MPSV
Příspěvky od úřadů práce
Dotace od obcí
Příspěvek od zřizovatele - obce
Příspěvek od zřizovatele - kraje
Dotace od krajů:
Ústecký kraj
Jiný kraj (doplnit název)
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven
Resorty státní správy (uveďte jaký)
Dotace - strukturální fondy
Pěstounská péče - dohoda o výkonu
Jiné zdroje (specifikovat):
Celkem

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

Místo a datum:

2.

3.

Předpokládané náklady
v roce 2022 v Kč

Plánované náklady v
roce 2023 v Kč

4.

5.

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2023 v Kč

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

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Příloha č. 3

8. Nedílné přílohy žádosti
Doloženo

Typ přílohy
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,
a)
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii, a výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném
majiteli dle čl. VI. odst. 1 písm. f) Zásad.
Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby, současně s
b)
dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv).
c) Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ.
d) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva).
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
e)
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.
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
f)
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.
Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy
g) sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti.
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
h)
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady
dlužných závazků.
Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např.,
i) že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Čestné prohlášení, že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
j)
prostředník.
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
k) dotace, a to v originále. Přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je příjemce dotace zapojen.
Pokud nebyly realizovány žádné projekty za předchozí 3 roky, bude nahrazen soupis projektů
čestným prohlášením.
l) V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program“ a potvrzuje
pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním v žádosti uvedených
identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace na webových stránkách internetového serveru Ústeckého
kraje a se zařazením do databáze poskytovatele.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:
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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
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni
podání žádosti:
-

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

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu
v bodě k) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje
(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)

V ……………. dne ………………

………………………
razítko, podpis

V případě, že žadatel realizoval projekty za přispění Ústeckého kraje (např. velký dotační, malý
dotační v předchozích letech), uvede žadatel tuto skutečnost do tohoto čestného prohlášení.
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Příloha č. 6

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 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 (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Bc. Kateřina Kosinová
kosinova.k@kr-ustecky.cz / 475 657 423
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
1630952/0800

a
Příjemce:
Název
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)
zapsaný v………......rejstříku
v evidenci……..v……….

u

…………………,

oddíl

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

vložka….......

/

Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu uloženého na odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
2023 – malý dotační program“
(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. xx/xxZ/2022
ze dne 27. 6. 2022 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.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č….ze dne….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která
a) bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ (účelovým
znakem) 00193, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
b) bude převedena příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými
celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 00193,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
Finanční podpora na registrované sociální služby je poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“).
Pro služby s nadregionální působností přidán navíc tento odstavec:
Poskytovatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované
sociální služby s celostátní a nadregionální působností s tím, že finanční podpora (dotace)
na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
příjemci v souladu s Rozhodnutím EK.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím EK.
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Článek II.
Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace sociální
služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby 2023 – malý dotační program“ dle poskytovatelem odsouhlaseného Rozpočtu
plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání
této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí.
Dotace se poskytuje v následujícím členění:
Číslo registrace Služby –
identifikátor

Druh Služby

Poskytnutá dotace celkem
Kč

Celkem:

Kč

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2023 – malý dotační program „ (dále jen „Metodika malého programu“), v
rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o
sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této Smlouvy, v souladu
s Metodikou malého programu.
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v bodě 14 Metodiky malého programu.
2. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou
nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy. Od jednotlivých nákladových rozpočtů
služeb je možno se odchýlit (jen následujícím způsobem):
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude
dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít
vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby)
maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že
bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na
účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se
omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o
více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové
určení – pouze se souhlasem odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp.
pracovníci OPRS, o těchto změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb (Příjemce).
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O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
(Příjemcem) rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti
žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu. Obdobně se
postupuje u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
3. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2023. 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
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. roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech Služby v maximální výši 70 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým nákladům Služby 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 Služby, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě.
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 Služby, 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 Služby.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Služba je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 5. února
po skončení dotačního roku - (článek XII. odst. 1 Zásad). Pokud byla Služba
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.
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g) V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli Závěrečné vyúčtování dotace
ani do 5. února roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
o rozpočtových pravidlech. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem
zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen
odvod za porušení rozpočtové kázně.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

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

-

popis realizace Služby,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Služby,

-

přínos Služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení Služby,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů Služby,

-

přehled nákladů Služby hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele.

h) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace Příjemce nebo realizace podpořené
Služby, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované Služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
odst. 6 smlouvy), je příjemce dotace povinen 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
Služby poskytnuta, v případě, že se Služba neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
Poskytovatele o vrácení dotace.
l)

V případě, že Služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z
rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených pracovních
úvazků pracovníků v přímé péči nebo lůžek, služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.
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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 včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby
ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK.
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.
o) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
p) 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.
q) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících
změnách údajů uváděných v žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo:
1. změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
2. změna bankovního účtu Příjemce,
Údaje uvedené o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby,
telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna
rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů
povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a
registrace sociálních služeb) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor
sociálních věcí, oddělení plánování a registrace sociálních služeb Krajského úřadu
Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v žádosti.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma
nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
r) 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.
s) Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
t)

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
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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.
u) V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, je Příjemce
povinen 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.
v) Příjemce, který je poskytovatelem sociální služby Osobní asistence (§ 39) a
Pečovatelská služba (§ 40) dle zákona o sociálních službách, je povinen plnit
požadavky na tyto služby dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v
Ústeckém kraji na období 2022-2024, kap. 4.2.2 Požadavky na jednotlivé druhy služeb,
které jsou dále podrobně popsané v příloze uvedeného dokumentu (dokument byl
schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 026/11Z/2021 dne 13. 12.
2021).
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. Ve výpovědní
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně bude vydáno
rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je
povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli v písemné formě
a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba
nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele
je den jejich odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě
výpovědi Smlouvy Poskytovatelem.
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.
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Článek V.
Publicita
1.

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

2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce
skutečnost, že 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 trvání Programu tj. do 31. 12. 2023:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách.

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. (Pozn.: U
smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která
je zveřejňována pouze na úřední desce)
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
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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)
var. 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. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel jako subjekt povinný k poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech plnění a
výstupů dle této Smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že žádná část
smluvní dokumentace či výstupů dle této Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, či
nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Poskytovatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje Poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů
postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
webových stránkách Poskytovatele www.kr-ustecky.cz.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného KÚÚK.
5. 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.
6. Tato Smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností
originálu, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce obdrží jedno
vyhotovení.
7. 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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Příloha č. 7

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků

2.

3.

Předpokládané náklady v
roce 2022 v Kč

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:

Plánované náklady v
roce 2023 v Kč

4.

5.

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2023 v Kč

Úprava rozpočtu dle
přidělené dotace na rok
2023 v Kč

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:

Stránka 1 z 1

Bod 10.8 priloha 8.pdf k usnesení č. 037/15Z/2022

Příloha č. 8

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
podpisu smlouvy:
-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

u příloh uvedených pod písmeny a) až d) a g) v Metodice programu malého dotačního
programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program
uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně.

V ……………. dne ………………

………………………
razítko, podpis

V případě, že v některé z příloh pod písmeny a) až d) a g) došlo ke změně, uvede žadatel tuto
skutečnost do tohoto čestného prohlášení a zároveň doloží dokumenty potvrzující tuto změnu
k podpisu smlouvy.

Příloha č. 9
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program 2023"
Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou službu 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 po ukončení realizace
projektu, tj. nejpozději do 5. února 2024.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program"

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

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

SML201234

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 po ukončení realizace
projektu, tj. nejpozději do 5. února 2024.
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Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program
Souhrnná tabulka

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Poskytnuto
k 31.12.2023

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

1

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

Skutečně
použito
k 31.12.2023

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby 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:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program
Zdroje financování

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby 2023 – malý
dotační program
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů

3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena dle ID
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:

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program
dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby)
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program
dotační program:
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
sídlo:
celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2023 (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu v roce 2023 (Kč)

Dotace Ústeckého kraje
Rozpočtová položka

dotace poskytnutá
Ústeckým krajem

Celkové náklady (Kč)

částka hrazená z dotace
Ústeckého kraje (Kč)

Vratka
(Kč)

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

0

0

0

0

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

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha č. 1

4
1
1
6
6
1
8
1
8
1
6
6
6
5
9
7

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022

7
7
7

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

1588982

1. Česká společnost, z. s.

4632012

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Podbořany

0

1

0

1,8

5744342

ADP-ANNA s.r.o.

6744733

Odlehčovací služby

P

ADP-Anna s.r.o.

15

0

0

14

5744342

ADP-ANNA s.r.o.

6598554

Pečovatelská služba

T

ADP-Anna s.r.o.

0

5

0

12

27323498

Agentura KROK, o.p.s.

3593109

Osobní asistence

T

Rytmus D., o.p.s.

0

2

0

4,65

27323498

Agentura KROK, o.p.s.

9702329

Sociální rehabilitace

A/T Rytmus D., o.p.s.

0

2

6/2

1,75

26667649

Agentura Osmý den, o.p.s.

5981003

Sociální rehabilitace

A/T Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.

0

1

2

1

26667649

Agentura Osmý den, o.p.s.

5981003

Sociální rehabilitace

A/T Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.

0

2

4

2

26667649

Agentura Osmý den, o.p.s.

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.

0

1

0

1,25

26667649

Agentura Osmý den, o.p.s.

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.

0

1

0

1,25

26638452

Agentura osobní asistenční služby z.ú.

7938610

Osobní asistence

T

Agentura osobní asistenční služby, z.ú.

0

11

0

12

26537788

Agentura Pondělí, z.s.

3306857

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

5

0

6,2

26537788

Agentura Pondělí, z.s.

5598414

Sociální rehabilitace

A/T Agentura Pondělí - sociální rehabilitace

0

A 6; T3

7/1

9,66

26537788

Agentura Pondělí, z.s.

5598414

Sociální rehabilitace

P

Agentura Pondělí - sociální rehabilitace

1

0

0

0,5

4586391

Odborné sociální poradenství

A

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel, z.s.

0

1

0

1,16

47326875 AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.
2771527

Anděl Strážný, z.ú.

8384795

Tísňová péče

T

Anděl Strážný, z.ú.

0

3

0

7

556203

Arkadie, o.p.s.

1268119

Denní stacionáře

A

Středisko Arkadie Novoveská, Teplice

0

7

4/1

8

556203

Arkadie, o.p.s.

1294772

Odlehčovací služby

A/T

Středisko Arkadie Bratislavská, Středisko Arkadie Novoveská,
Středisko Arkadie Krupka

0

3

0

1,02

556203

Arkadie, o.p.s.

1816143

Sociální rehabilitace

A/T Středisko Arkadie Krupka

0

3

0

3,3

556203

Arkadie, o.p.s.

2981921

Sociálně terapeutické dílny

A

Středisko Arkadie Krupka

0

3

21/3

3,5

556203

Arkadie, o.p.s.

4012625

Denní stacionáře

A

Středisko Arkadie Krupka

0

8

21/8

9,2

556203

Arkadie, o.p.s.

4415138

Sociální rehabilitace

0

3

14/2

4

7
7

Název zařízení

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T Středisko Arkadie Kollárova; Středisko Arkadie Rovná

1

Příloha č. 1
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2
2
2
2
2
2
1
9
3
3
6
6
3
9
2
2
9
9

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022

Středisko Arkadie Bratislavská

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

0

1,5

0

1

0

0,5

556203

Arkadie, o.p.s.

6522122

Podpora samostatného bydlení

556203

Arkadie, o.p.s.

7942332

Odborné sociální poradenství

556203

Arkadie, o.p.s.

8349589

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

4

0

0

3

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

1410545

Noclehárny

A

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

10

0

0

3

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

2374792

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

0

5

48

5,15

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

6778323

Azylové domy

P

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

28

0

0

5

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

6883390

Azylové domy

P

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

27

0

0

3

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

9766509

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

0

3

6/1

4

26569558

Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.

8611761

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T SAS pro osoby se zdravotním postižením

0

3

12/3

3

14866391

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.

2234056

Odborné sociální poradenství

A

Centrum služeb a pomoci

0

2

0

1,5

1507311

Bateau z. s.

6765091

Odborné sociální poradenství

A

Bateau

0

3

15/2

6,65

68923147 Camphill na soutoku, z.s.

6570110

Chráněné bydlení

P

Camphill na soutoku, z.s.

7

0

0

4,2

68923147

Camphill na soutoku, z.s.

8141075

Centra denních služeb

A

Camphill na soutoku, z.s.

0

2

10/2

3,8

26590735

CEDR - komunitní spolek

5108266

Azylové domy

P

Azylový dům

22

0

0

7,3

26590735

CEDR - komunitní spolek

6572053

Terénní programy

T

Terénní programy

0

6

10.I

6,5

26681471 Centrum D8 o.p.s.

3478916 Odborné sociální poradenství

A

KLÍČ - poradna pro rodiny

0

2

6/1

2

28731191

Centrum LIRA, z.ú.

3959325

Raná péče

0

2

15/4

1,4

27270955

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

1292895

Osobní asistence

0

8

0

10,5

27270955

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

5998627

Odborné sociální poradenství

A/T Odborné sociální poradenství - CP ZPS

0

1

3

0,5

499811

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

5002625

Raná péče

A/T Raná péče Čechy

0

4

0

1

499811

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

9280386

Odborné sociální poradenství

0

1

0

0,05

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

T

Název zařízení

A/T Středisko Arkadie Kollárova, Středisko Arkadie Krupka

A/T Centrum LIRA, z.ú.
T

A

Osobní asistence - CP ZPS

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich
blízké
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

26999234

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

1501687

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Poradna pro náhradní rodinnou péči

0

1

7/1

0,9

26999234

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

1501687

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Poradna pro náhradní rodinnou péči

0

2

7/1

1,7

70854165

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

6455886

Denní stacionáře

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

0

5

24/5

5,5

A/T Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

0

2

5/1

1

A

26593661 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

4704104 Odborné sociální poradenství

26593661 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

7909036 Osobní asistence

T

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

0

14

0

17,7

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

1740941

Odlehčovací služby

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

0

2

0

3,4

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

3272817

Odborné sociální poradenství

A/T Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

0

2

0

1,4

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

Pečovatelská služba

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

0

6

0

9,08

27297128

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

1532609

Osobní asistence

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.

0

7

0

7,25

27297128

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

3991178

Odborné sociální poradenství

A

Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.

0

1

0

0,5

27040143

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, z. s.

6110378

Osobní asistence

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

0

2

0

1,89

27040143

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, z. s.

9267613

Odlehčovací služby

P

Denní stacionář

12

0

0

3,85

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1045259

Odborné sociální poradenství

A

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované
pracoviště Louny

0

2

8/2

2,51

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1243707

Odborné sociální poradenství

A

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

0

4

16

2,61

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1353598

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Milešov

72

0

0

39,25

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1997112

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov Na Pustaji Křešice

43

0

0

21,22

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

3466024

Chráněné bydlení

P

CSP - chráněné bydlení Litoměřice

86

0

0

40,12

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

5581231

Sociálně terapeutické dílny

A

CSP Litoměřice STD Cestou integrace

0

1

10/3

7,01

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

6223146

Domovy pro seniory

P

Domov U Trati Litoměřice

90

0

0

17,26

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

7102460

Domovy pro seniory

P

Domov důchodců Libochovice

69

0

0

26,64

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

8059446

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Libochovice

84

0

0

31,8

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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okamžitá
kapacita
(sk/pr)
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80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

8648413

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Čížkovice

53

0

0

28,15

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

9361032

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov Na Svobodě Čížkovice

56

0

0

49,27

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

9374052

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov sociální péče Chotěšov

63

0

0

31,35

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

9751707

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov sociální péče Skalice

77

0

0

61,41

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

1073186

Pečovatelská služba

0

17

0

19

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

1542857

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

18

0

0

17,87

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

2682796

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

55

0

0

24,96

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

3811243

Azylové domy

P

Azylový dům pro muže a matky s dětmi

29

0

0

5,91

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5093964

Noclehárny

A

Azylový dům pro muže a matky s dětmi

8

0

0

1,97

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5387786

Denní stacionáře

A

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Denní
stacionář DOMINO

0

2

5/1

2,5

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5463800

Chráněné bydlení

P

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Chráněné
bydlení

27

0

0

22,14

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

6849315

Služby následné péče

A/P Děčínské doléčovací centrum

11

2

12/2

3,64

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

7392909

Odborné sociální poradenství

A

Děčínské doléčovací centrum

0

1

0

0,35

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

7461655

Kontaktní centra

A

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

0

2

0

2,95

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

9695946

Terénní programy

T

Terénní programy

0

4

20/4

4,75

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

9923023

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

46

0

0

27,03

6172865

Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.

7405909

Odborné sociální poradenství

A

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov

0

1

5/1

1,5

70819882

CESPO, o. p. s.

8532431

Odborné sociální poradenství

A/T

Odborné sociální poradenství

0

2

0

1,4

70819882

CESPO, o. p. s.

9382099

Tlumočnické služby

A/T

Tlumočnické služby

0

1

0

0,5

72068396

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

2282970

Sociální rehabilitace

A/T Centrum Cesta do světa

0

1

15/3

3

0

0

9/3

3

A/T Pečovatelská služba

1
72068396

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

3356067

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

Sociálně terapeutické dílny

A

Cesta do světa - dílny Hudečkova; Centrum Cesta do světa;
Tréninkový program úklidových a domácích prací; Tréninková
kavárna "Na Cestě"
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pracovníků
v přímé péči

Cinka, z. s.

6343251

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Centrum

0

3

24/3

3,8

473146

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

2225351

Odborné sociální poradenství

A/T CZEPA - odborné sociální poradenství

0

A1; T2

0

2,5

675547

Česká unie neslyšících, z.ú.

5839760

Tlumočnické služby

T

Česká unie neslyšících

0

1

0

0,5

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

2793191

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

2

0

2

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

3230075

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

A2; T2

A31/3;
T24/3

2,5

22856838

A/T Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

4941547 Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

5

0

5

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6027304 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

4

0

4

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6102115

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

A3; T2

A45/3;
T16/3

3

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

2

0

2

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6651167

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko

0

3

40

3

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

7624072

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

3

0

3

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

9100570

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

A3; T2

A26/3;
T24/3

3

25421018

Demosthenes, o.p.s.

5330519

Raná péče

T

Demosthenes, o.p.s.

0

3

0

3,45

62209256

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

4034618

Domy na půl cesty

P

Dům na půl cesty "Do života"

3

0

0

1

48136093

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

9548170

Raná péče

A/T Raná péče Diakonie - Ústecký kraj

0

3

0

3,15

46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

2027319

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie
Terezín

12

0

0

6,1

46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

2987242

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb
Klobouk Diakonie Terezín

0

3

0

3,5

46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

4731306

Azylové domy

P

Domov pro matky s dětmi

32

0

0

7,35

46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

4894760

Sociální rehabilitace

0

4

17

4,1

46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

7041080

Centra denních služeb

A

Centrum denních služeb

0

7

25/7

7,4

46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

9407680

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk
Diakonie Terezín

0

3

10/3

4

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub

A/T Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět

A/T Sociální rehabilitace
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek
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individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

1760842

Azylové domy

P

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

54

0

0

6,9

70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

1988848

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Most, Občanská poradna Litvínov

0

6

0

6,5

Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Sociální práce v
A/T
ohrožených rodinách Litvínov

0

4

4/1

3,8

70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

2013307

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

41328523

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

2185972

Domovy se zvláštním režimem

P

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

86

0

0

59,7

41328523

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

9753639

Domovy pro seniory

P

Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích

28

0

0

10

40229939

Diecézní charita Litoměřice

4013275

Azylové domy

P

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

68

0

0

13,55

40229939

Diecézní charita Litoměřice

7429073

Odborné sociální poradenství

0

2

0

1,8

40229939

Diecézní charita Litoměřice

7908464

Terénní programy

T

Magdala - Ústecký kraj

0

2

4/2

0,4

40229939

Diecézní charita Litoměřice

9801549

Pečovatelská služba

T

Charitní pečovatelská služba

0

3

0

4,45

70225842

Dobrovolnické centrum, z.s.

1510111

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Dobrovolnické centrum, z.s.

0

2

14/2

1,6

00830381

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

3225275

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení - Domov "Bez zámků" Tuchořice

8

0

0

3

00830381

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

9567874

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace

52

0

0

31

47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

2135966

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

16

0

0

6,7

47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

5168000

Osobní asistence

T

Osobní asistence

0

1

0

2,4

47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

5350551

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

5

0

8

47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

7051562

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

74

0

0

34,8

47274484

Domov Brtníky, příspěvková organizace

3395152

Chráněné bydlení

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

61

0

0

34,5

47274484

Domov Brtníky, příspěvková organizace

2434997

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

64

0

0

59,2

47274484

Domov Brtníky, příspěvková organizace

3905641

Sociálně terapeutické dílny

A

Domov Brtníky, příspěvková organizace

0

4

12/4

4,32

63787725

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

6986535

Domovy pro seniory

P

Domov důchodců Bystřany

100

0

0

34,25

63787725

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

9313776

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Bystřany

97

0

0

39,8

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T Poradenské centrum Litoměřice
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okamžitá
kapacita
(sk/pr)
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pracovníků
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Domov důchodců Lipová

8543206

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Lipová

49

0

0

23

828998

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

7001404

Domovy pro seniory

P

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

36

0

0

15,34

828998

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

8731012

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

96

0

0

41,46

24713589

Domov harmonie a klidu s.r.o.

4605047

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov harmonie a klidu

38

0

0

16,5

46789847

Domov pro osoby se zdravotním postižením

4541453

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

55

0

0

19

47274565

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

4578763

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

68

0

0

28,9

47274565

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

9873560

Pečovatelská služba

T

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

0

2

0

4,5

00830411

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

5153567

Pečovatelská služba

T

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

0

16

0

17,1

00830411

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

8541500

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

46

0

0

24,95

00830411

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

9823316

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

80

0

0

29,95

44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

2758028

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

10

0

0

5,63

44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

9714807

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

122

0

0

33,12

44555407

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

5238851

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

18

0

0

19,8852

44555407

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

6890540

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

150

0

0

79,0148

44555296

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

9595541

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

65

0

0

30

44555334

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

6172420

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

153

0

0

58

44555270

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

3270327

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

172

0

0

40,2

44555270

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

7256732

Azylové domy

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

Do+Dí16
+35

0

0

4,8

65650964

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

4159038

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

72

0

0

29,92

65650964

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

7285141

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

30

0

0

13,2

65650964

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

9714246

Odlehčovací služby

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

3

0

0

0,88

47274492

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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65650964

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

5634705

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

4

0

7,5

44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

2501932

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

62

0

0

39,08

44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

2744287

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

109

0

0

42,92

49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

2103509

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory U Pramene Louny

129

0

0

37,6

49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

3091711

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory U Pramene Louny

16

0

0

7,2

49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

9422672

Azylové domy

P

AZYLOVÝ DŮM PŘI DOMOVĚ PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY

9

0

0

0,2

68454864

Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

2862640

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

52

0

0

21

47274468

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

9712191

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

100

0

0

51

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

2068891

Domovy pro seniory

P

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

72

0

0

31,47

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4100257

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

48

0

0

33,63

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4814058

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

2

0

0

3

3385655

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

5322668

Azylové domy

P

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

22

0

0

6,94

44555288

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

1408517

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

93

0

0

45,359

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková
organizace

3899971

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška

46

0

0

23,7

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková
organizace

7256389

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

13

0

0

6,3

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková
organizace

8791049

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice

46

0

0

26

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

1201084

Denní stacionáře

A

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

0

3

16/3

3,3

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2550019

Sociálně terapeutické dílny

A

Denní stacionář Úsměv

0

8

22/8

9,5

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

5171989

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

22

0

0

23,6

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

5666980

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

24

0

0

18,85

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

7734108

Chráněné bydlení

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

16

0

0

12,4

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

0

1

0

1,15

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

18

0

0

8,4

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení Teplice

12

0

0

10

9553549

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

24

0

0

18,3

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

2197911

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Krásná Lípa

95

0

0

56,63

47274573

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

4403315

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Šluknov

70

0

0

36,94

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

1351633

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

73

0

0

45,77

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

4121413

Sociálně terapeutické dílny

A

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

0

3

10/2

4

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

6172133

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách

50

0

0

24,2

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7293077

Chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

11

0

0

5,53

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7806966

Týdenní stacionáře

P

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

5

0

0

4,81

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7717165

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Krupka

12

0

0

14,5

46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

5323100

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení Kadaň

8

0

0

5,48

46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

5935431

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

31

0

0

26,08

46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

6075842

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

8

0

0

4,47

46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

6916747

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

42

0

0

23,52

46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

7012291

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

20

0

0

12,99

46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

7255944

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

26

0

0

17,42

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce

4410973

Domovy pro seniory

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

117

0

0

53,89

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce

8888297

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

17

0

0

11,36

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

2577955

Chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

14

0

0

3,48

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

8643214

Podpora samostatného bydlení

T

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

8907909

Chráněné bydlení

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2547969

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

47274573

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

2761662

Sociálně terapeutické dílny

A

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

0

4

8/4

7,27

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

3793014

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

37

0

0

24,11

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

8538718

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

114

0

0

84,89

44554559

DRUG–OUT Klub, z.s.

1953437

Terénní programy

T

Terénní program Postoloprty

0

1

10/2

1,33

44554559

DRUG–OUT Klub, z.s.

4677905

Kontaktní centra

A

Kontaktní centrum pro drogově závislé

0

3

10/1

4

44554559

DRUG–OUT Klub, z.s.

5587211

Odborné sociální poradenství

0

6

12/1

8,65

44554559

DRUG–OUT Klub, z.s.

7108907

Terénní programy

T

Terénní program

0

4

3/1

5,2

44554559

DRUG–OUT Klub, z.s.

9258026

Odborné sociální poradenství

A

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

0

2

0

2,2

25441892

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

1480537

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T SAS Chanov

0

2

0

2,5

25441892

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

5153749

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

1

25/3

3,5

28722043

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

4047865

Osobní asistence

0

4

0

4,5

24743054

EDA cz, z.ú.

7877605

Raná péče

0

3

10

2,38

25034545

ENERGIE o.p.s.

1534371

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení ENERGIE o.p.s.

61

0

0

15,45

25034545

ENERGIE o.p.s.

8221160

Odlehčovací služby

P

ENERGIE o.p.s.

3

0

0

1

25034545

ENERGIE o.p.s.

8221160

Odlehčovací služby

A

ENERGIE o.p.s.

0

2

15/2

1,45

44226586

Fokus Labe, z.ú.

1015984

Sociální rehabilitace

A/T Centrum duševního zdraví Litoměřice

0

A 1; T 2

10/2

5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

1214275

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Teplice

0

A 1; T 1

15/1

4

44226586

Fokus Labe, z.ú.

1457144

Sociální rehabilitace

A/T Centrum duševního zdraví Louny, Žatec

0

A1; T2

10/2

4

44226586

Fokus Labe, z.ú.

1621637

Odborné sociální poradenství

A/T Fokus Labe - Teplice

0

1

0

1,5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

1657475

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Litoměřice

0

1

15/1

2

44226586

Fokus Labe, z.ú.

2046626

Sociálně terapeutické dílny

0

1

17

3

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T Ambulantní adiktologické služby

T

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

A/T EDA cz, z.ú.

A

Fokus Labe - Teplice
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A

Název zařízení

Fokus Labe - Ústí nad Labem

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

4

39/6

8

0

1

15

2
1,5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

2365503

Sociálně terapeutické dílny

44226586

Fokus Labe, z.ú.

2882507

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Děčín

0

A1; T1

A15/1;
T15/1

A/T Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem

0

5

10/2

9

27

0

0

16

A/T Fokus Labe - Chomutov

44226586

Fokus Labe, z.ú.

3097184

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

44226586

Fokus Labe, z.ú.

3376667

Sociální rehabilitace

44226586

Fokus Labe, z.ú.

3935206

Chráněné bydlení

44226586

Fokus Labe, z.ú.

4103239

Sociální rehabilitace

A/T Centrum duševního zdraví Most

0

A1;T2

10/2

4

44226586

Fokus Labe, z.ú.

4265731

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Fokus Labe - Litoměřice

0

A1; T1

A15/1;
T15/1

1,5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

5188376

Sociální rehabilitace

A/T Centrum duševního zdraví Chomutov

0

A 2; T 3

10/2

9

44226586

Fokus Labe, z.ú.

5844827

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

A2; T2

A15/1;
T15/1

2,5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

6105987

Sociální rehabilitace

A/T Centrum duševního zdraví Teplice

0

A 1; T 2

10/2

4

44226586

Fokus Labe, z.ú.

6303516

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Děčín

0

1

15/1

2

44226586

Fokus Labe, z.ú.

8981594

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

A 4; T 2

15/1

9

44226586

Fokus Labe, z.ú.

9071773

Odborné sociální poradenství

A/T

Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

1

0

1,5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

9131484

Odborné sociální poradenství

A/T

Fokus Labe - Děčín

0

1

0

1,5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

9317585

Sociální rehabilitace

A/T Centrum duševního zdraví Děčín

0

A 1; T 2

10/2

5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

9425002

Odborné sociální poradenství

A/T Fokus Labe - Litoměřice

0

1

0

1,5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

9462377

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Fokus Labe - Teplice

0

A1; T1

A15/1;
T15/1

1,5

44226586

Fokus Labe, z.ú.

6780298

Chráněné bydlení

11

0

0

6

44226586 Fokus Labe, z.ú.

7889246

Sociální rehabilitace

0

A1; T2

10/2

5

27324001

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

3591222

Osobní asistence

T

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

0

2

0

6

27324001

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

7646043

Denní stacionáře

A

Denní stacionář HELIAS

0

2

16/5

8

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

P

P

Fokus Labe - Ústí nad Labem

Chráněné bydlení Chomutov

A/T Multidisciplinární tým pro děti a mladé lidi

11

Příloha č. 1

8
7
5
3
2
3
3
3
3
5
5
3
1
1
8
8
1
1
8
1
8

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu
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Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

66000653

HEWER, z.s.

4076320

Osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

5

0

7,79

66000653

HEWER, z.s.

4076320

Osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

3

0

5,62

66000653

HEWER, z.s.

4076320

Osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

1

0

2,18

66000653

HEWER, z.s.

4076320

Osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

1

0

0,49

66000653

HEWER, z.s.

4076320

Osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

1

0

2

24273449

HEZKÉ DOMY s.r.o.

5336459

Odlehčovací služby

P

HEZKÉ DOMY s.r.o.

30

0

0

14,5

65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.

1451339

Odborné sociální poradenství

A/T

Hospic sv. Štěpána, z.s.

0

1

0

1,5

65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.

6770385

Odlehčovací služby

P

Hospic sv. Štěpána, z.s.

10

0

0

6,8

65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.

6770385

odlehčovací služby

T

Hospic sv. Štěpána, z.s.

0

2

0

2,3

25419561

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

3441974

Odborné sociální poradenství

A/T HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

0

1

0

0,75

25419561

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

4743378

Odlehčovací služby

P

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

10

0

0

9

62768841

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

9245039

Sociální rehabilitace

A/T

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA

0

3

3/1

4

70818134 Charita Česká Kamenice

2472265

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum

0

1

10/1

3,5

70818134 Charita Česká Kamenice

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

1

0

1,5

70818134 Charita Česká Kamenice

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

4

0

3

70818134 Charita Česká Kamenice

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny

0

4

3/1

2,3

70818134 Charita Česká Kamenice

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny

0

5

3/1

3,6

70818134 Charita Česká Kamenice

7629312

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

18

0

0

13,9

70818134 Charita Česká Kamenice

9869440

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

10

0

0

6,5

70818134 Charita Česká Kamenice

9806102

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

31

0

0

11,75

70818134 Charita Česká Kamenice

9806102

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

11

0

0

4,55

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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Název zařízení
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skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
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46769382

Charita Litoměřice

1269156

Denní stacionáře

A

Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář

0

1

6/2

2,2

46769382

Charita Litoměřice

2241142

Azylové domy

P

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům

23

0

0

4,96

46769382

Charita Litoměřice

2548478

Noclehárny

A

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna

5

0

0

0,81

46769382

Charita Litoměřice

2417772

Odlehčovací služby

P

Domov na Dómském pahorku - odlehčovací služba

4

0

0

1,79

46769382

Charita Litoměřice

5964684

Nízkoprahová denní centra

A

SStředisko sociální prevence a humanitární pomoci nízkoprahové denní centrum

0

1

5/1

1,08

46769382

Charita Litoměřice

9011520

Terénní programy

T

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní
program

0

1

3/1

1,2

46769382

Charita Litoměřice

3403190

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

20

0

22,5

46769382

Charita Litoměřice

5624320

Domovy se zvláštním režimem

P

Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem

31

0

0

17,97

46769382

Charita Litoměřice

6566711

Domovy pro seniory

P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov
pro seniory

118

0

0

62,21

46770321

Charita Lovosice

3189832

Terénní programy

T

Terénní služba Panny Marie Pomocné

0

1

4/1

1

46770321

Charita Lovosice

3209417

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Panna Marie Pomocná s rodinami

0

2

8/2

2

46770321

Charita Lovosice

6081367

Azylové domy

Dům Panny Marie Pomocné

24

0

0

6,3

46770321

Charita Lovosice

6540812

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

25/2

2,3

46770321

Charita Lovosice

8464374

Sociálně terapeutické dílny

A

Dílny Panny Marie Pomocné

0

2

10/2

2

70828920

Charita Most

5476963

Azylové domy

P

Azylový dům Osek

27

0

0

6,5

70828920

Charita Most

5690901

Azylové domy

P

Azylový dům Duchcov

30

0

0

6,5

70828920

Charita Most

6239239

Azylové domy

P

Centrum "Rodina v tísni"

30

0

0

6,5

70828920

Charita Most

7323829

Osobní asistence

T

Osobní asistence

0

3

0

3,3

70828920

Charita Most

1012725

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

0

3

28/4

6

70828920

Charita Most

1158642

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov

0

2

7/1

2

70828920

Charita Most

1826142

Noclehárny

A

Noclehárna Duchcov

5

0

0

1

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

P

A/T Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží

A/T
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

70828920

Charita Most

2450357

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov

0

2

6/1

2

70828920

Charita Most

2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

0

1

14/2

3,5

70828920

Charita Most

3043143

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

4

6/1

4,3

70828920

Charita Most

3383589

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

3

15/3

3

70828920

Charita Most

3475445

Odborné sociální poradenství

Sociální poradna Most

0

1

0

1

70828920

Charita Most

4704201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Sovička

0

3

15/3

4

70828920

Charita Most

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradna Chomutov

0

1

0

1,8

70828920

Charita Most

5370162

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Zastávka

0

4

30/4

5

70828920

Charita Most

5778636

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradna Janov

0

1

2/1

1,2

70828920

Charita Most

5798742

Pečovatelská služba

0

7

0

9

70828920

Charita Most

6776446

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

5

15/5

5

70828920

Charita Most

7544686

Terénní programy

0

1

2/1

1,2

70828920

Charita Most

8190994

Nízkoprahová denní centra

0

1

15/1

3

70828920

Charita Most

8217675

Domy na půl cesty

P

Centrum Rodina v tísni

4

0

0

1,5

70828920

Charita Most

8389381

Terénní programy

T

Terénní programy Most

0

3

0

3

70828920

Charita Most

8522670

Sociální rehabilitace

0

2

2/1

2

70828920

Charita Most

8583484

Odborné sociální poradenství

A

Odborné sociální poradenství Duchcov

0

1

0

1,15

70828920

Charita Most

9253322

Terénní programy

T

Terénní programy

0

3

2/1

3

70828920

Charita Most

5872914

Terénní programy

T

Terénní programy

0

3

2/1

3

62769111

Charita Roudnice nad Labem

1761469

Pečovatelská služba

T

Charitní pečovatelská služba Roudnice

0

2

0

3,6

62769111

Charita Roudnice nad Labem

4335678

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

5

50/5

5

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A

T

Pečovatelská služba

A/T Rozmarýnek
T

Terénní programy Duchcov

A/T Nízkoprahové denní centrum Most

A/T Sociálně rehabilitační programy

A/T NZDM Bota

14

Příloha č. 1

3
3
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1

IČ

Název poskytovatele
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod střechou“

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

15/3

3

62769111

Charita Roudnice nad Labem

6392422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

62769111

Charita Roudnice nad Labem

8281324

Azylové domy

P

Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa

30

0

0

6,3

46797572 Charita Rumburk

4291907

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Rumburk

0

1

0

1,01

46797572 Charita Rumburk

6349343

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Asistenční služba pro rodiny s dětmi

0

1

5/1

1,08

46797572 Charita Rumburk

7222807

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

1

14/2

3

73635502 Charita Šluknov

3112502

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Ambrela pro rodinu

0

3

4/1

2,9

73635502 Charita Šluknov

6661939

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Bary Ambrela

0

1

20/2

4

73635502 Charita Šluknov

8168410

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela

0

1

20/3

4,39

70806837 Charita Teplice

5945195

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Agapé II.

0

3

30/3

4

70806837 Charita Teplice

7058897

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Teplice

0

1

0

1

70806837 Charita Teplice

8489399

Azylové domy

P

Azylový dům pro matky s dětmi Agapé

20

0

0

4,5

44225512 Charita Ústí nad Labem

1001488

Azylové domy

P

Azylový dům Samaritán

40

0

0

5,3

44225512 Charita Ústí nad Labem

2145028

Nízkoprahová denní centra

0

3

50

3,7

44225512 Charita Ústí nad Labem

2179469

Domovy se zvláštním režimem

35

0

0

22

44225512 Charita Ústí nad Labem

3125201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Klub Lucerna

0

2

A: 20/2, T:
10/1

3

44225512 Charita Ústí nad Labem

3255982

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Centrum služeb pro rodinu

0

1

A: 15/2, T:
5/1

2

44225512 Charita Ústí nad Labem

3831791

Noclehárny

Noclehárna Samaritán

15

0

0

1,5

44225512 Charita Ústí nad Labem

6631017

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka

0

1

A: 12/2, T:
12/2

2

44225512 Charita Ústí nad Labem

9288131

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

0

2

A: 20/2, T:
10/1

1,5

44225512 Charita Ústí nad Labem

9832613

Terénní programy

T

Terénní programy

0

2

10/2

2

26590719

6511261

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Děčín

0

4

0

4,3

Charitní sdružení Děčín, z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T Centrum pomoci Samaritán
P

A

Dům pokojného stáří svaté Ludmily
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Název poskytovatele
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

A/T Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

A 1; T7

A 5/1; T
35/7

10,2

26590719

Charitní sdružení Děčín, z. s.

7674174

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

2732328

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení Pastelky

4

0

0

5,34

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

3532163

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení Pastelky

0

3

0

6,5

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

4181497

Osobní asistence

T

Osobní asistence Pastelky

0

3

0

6,75

68975244

Indigo Děčín, z.s.

9308341

Terénní programy

T

Terénní program

0

2

0

4,5

68975244

Indigo Děčín, z.s.

9082399

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád

0

2

30/3

4,9

70872686

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

5177352

Podpora samostatného bydlení

T

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna

0

2

0

0,6

28744349

JIPRO-CASH s.r.o.

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov Potoky

50

0

0

26,4

63778718

JURTA, o.p.s.

1066948

Sociální rehabilitace

T/A Jurta o.p.s.

0

2

5/1

3

63778718

JURTA, o.p.s.

1066948

Sociální rehabilitace

T/A Jurta o.p.s.

0

2

5/1

2

63778718

JURTA, o.p.s.

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

Jurta o.p.s.

0

2

5/1

3

63778718

JURTA, o.p.s.

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

Jurta o.p.s.

0

2

5/1

4,5

63778718

JURTA, o.p.s.

5807228

Chráněné bydlení

P

Jurta o.p.s.

5

0

0

1,75

63778718

JURTA, o.p.s.

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

Jurta o.p.s.

0

1

7/1

1,25

63778718

JURTA, o.p.s.

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

Jurta o.p.s.

0

1

7/1

1,25

27000222

K srdci klíč, o.p.s.

1499845

Noclehárny

A

Noclehárna v Chomutově

12

0

0

2,5

27000222

K srdci klíč, o.p.s.

7712870

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum v Chomutově

0

1

12/2

4,3

27000222

K srdci klíč, o.p.s.

9422230

Azylové domy

P

Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě

20

0

0

5,3

27000222

K srdci klíč, o.p.s.

6455949

Noclehárny

A

Noclehárna v Mostě

10

0

0

2,5

27000222

K srdci klíč, o.p.s.

8836274

Azylové domy

P

Azylový dům pro muže v Mostě

30

0

0

7,6

27000222

K srdci klíč, o.p.s.

9763724

Domy na půl cesty

P

Dům na půl cesty v Mostě

8

0

0

3,85

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

830437

Kamarád - LORM

1165395

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

7

0

0

5

830437

Kamarád - LORM

1372355

Denní stacionáře

A

Denní stacionář

0

4

0

1,1

830437

Kamarád - LORM

2207393

Týdenní stacionáře

P

Týdenní stacionář

10

0

0

4,3

830437

Kamarád - LORM

2803757

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

2

0

2,4

830437

Kamarád - LORM

3210011

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením

18

0

0

13,25

830437

Kamarád - LORM

7334865

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutická dílna

0

3

18/3

3,2

830437

Kamarád - LORM

8570486

Odlehčovací služby

3

1

0

1,1

830437

Kamarád - LORM

8945341

Krizová pomoc

P

Kamarád - LORM

1

0

0

0,1

1181491

Kleja, z.s.

9338405

Terénní programy

T

Terénní program v Ústí nad Labem

0

3

4

3

22881476

Kormidlo Šluknov o.p.s.

4978879

Sociálně terapeutické dílny

A

Kormidlo Šluknov o.p.s.

0

6

4/1

10

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

3827499

Odborné sociální poradenství

A/T Kostka Krásná Lípa p.o.

0

1

0

0,6

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

1928007

Terénní programy

Kostka Krásná Lípa p.o.

0

1

5/1

1,32

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

3153600

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Kostka Krásná Lípa p.o.

0

5

8/1

5,16

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

5321665

Osobní asistence

Kostka Krásná Lípa, p.o.

0

8

0

11,62

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

6363165

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Amari - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, T-klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

5

35/5

6,5

28747330

KRUH pomoci, o.p.s.

3492950

Sociální rehabilitace

A/T KRUH pomoci, o.p.s.

0

2

4/2

4

25030302

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

6373201

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Naděje

20

0

0

7,95

25030302

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

6426990

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky

0

4

0

5,95

26648661

Křesťanské společenství Jonáš, z. s.

8061366

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum

0

1

16/2

3

27038645

Květina, z. s.

3536223

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

30/4

4

27038645

Květina, z. s.

5829590

Terénní programy

0

2

0

2,3

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

P/A Odlehčovací služby

T

T

A/T Klub Magnet
T

Terénní programy Květina
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

T4;A2

6/1

5

27038645

Květina, z. s.

6251794

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

27038645

Květina, z. s.

5464128

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum Květina

0

1

10/2

4

75100967

Mgr. Lucie Jursíková Brožková

5222616

Odlehčovací služby

T

KDP Sluníčko

0

4

0

5,25

26708451

Maltézská pomoc, o.p.s.

9905305

Osobní asistence

T

osobní asistence

0

4

0

6,5

26604205

Masopust, z.s.

1989766

Sociální rehabilitace

A/T Sociální rehabilitace Esprit

0

2

15/2

3

26604205

Masopust, z.s.

6538434

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny

0

2

3/1

3,5

47310189

Medicína Litvínov s.r.o.

3132557

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory SENMED

16

0

0

5,78

266230

Město Bílina

2680198

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Bílina

0

11

0

12

261912

Město Kadaň

5578580

Terénní programy

T

Centrum sociálních služeb Prunéřov

0

4

0

4

266418

Město Krupka

8895811

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Krupka

0

10

0

13,5

266027

Město Litvínov

1901050

Terénní programy

T

První krok Terénní programy

0

2

0

2

266027

Město Litvínov

5124068

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

První krok Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

3

6/1

3

266086

Město Meziboří

4771324

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Meziboří

0

3

0

6,8

264466

Město Štětí

2561765

Pečovatelská služba

T

Město Štětí

0

7

0

13,5

264466

Město Štětí

6774569

Odlehčovací služby

P

Dům s chráněnými byty

2

0

0

1,1

264466

Město Štětí

8322579

Denní stacionáře

A

Dům s chráněnými byty

0

1

6/1

1,1

264474

Město Terezín

1795576

Pečovatelská služba

T

Město Terezín

0

2

0

3,5

264571

Město Úštěk

8820534

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

2

0

2,25

261718

Město Varnsdorf

1187850

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

0

2

6/1

1,8

261718

Město Varnsdorf

2244389

Noclehárny

A

Centrum sociálních služeb - noclehárna

9

0

0

0,6

261718

Město Varnsdorf

3064434

Terénní programy

T

Centrum sociálních služeb - terénní program

0

2

4/2

2

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

A/T Centrum sociálních služeb - nízkoprahový klub Modrý kámen

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

30

2,25

261718

Město Varnsdorf

9055829

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

261718

Město Varnsdorf

9957516

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Varnsdorf

0

6

0

5,93

65108477

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

6963367

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutická dílna Jeroným

0

3

15/3

3

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

4012067

Pečovatelská služba

A/T Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

0

14

0

15,1

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

6128832

Denní stacionáře

A

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

0

2

15

2,1

65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň

8021779

Domovy pro seniory

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň

120

0

0

54,84

65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň

8756058

Odlehčovací služby

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň

4

0

0

0,56

65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň

9009774

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

7

0

11

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1486803

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením

6

0

0

2,29

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

6305505

Odborné sociální poradenství

A

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

0

1

4/1

1,745

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1853582

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

24

0

18,86

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1944936

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

96

0

0

21,21

0

2

11/2

2,26

0

1

4/1

1,165

273

0

0

95,36

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

4525297

Denní stacionáře

A

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp.
kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní
docházkou

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

5884351

Denní stacionáře

A

Denní stacionář pro seniory a handicapované občany

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

6712020

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

7945267

Denní stacionáře

A

Denní dětský rehabilitační stacionář

0

3

12/3

3,06

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

9300938

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

33

0

0

20,85

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

9884915

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

35

0

0

15,18

46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace

6278016

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Vejprty

24

0

0

9,1

46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace

7891821

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty

153

0

0

66

46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace

9493656

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem Vejprty

131

0

0

54

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace

9925245

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení Vejprty

28

0

0

5,5

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

1590533

Odlehčovací služby

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

30

0

0

15,25

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

1592324

Pečovatelská služba

T

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

0

5

0

9,5

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

3890327

Domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

94

0

0

33,25

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

5655847

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

48

0

0

20,75

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

6395067

Odborné sociální poradenství

A/T Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

0

2

0

2,5

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

7032621

Domovy se zvláštním režimem

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

80

0

0

36,75

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

2848286

Domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková
organizace

113

0

0

34,85

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

3369883

Pečovatelská služba

T

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

0

9

0

12

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

8647982

Odlehčovací služby

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

4

0

0

1,08

8521213

Pečovatelská služba

T

Obec Měcholupy

0

1

0

1,1

63125137 Most k naději, z.s.

1916764

Služby následné péče

A

Centrum pro rodinu a následnou péči

0

1

12/2

0,6

63125137 Most k naději, z.s.

4417327

Kontaktní centra

A

K-Centrum Žatec

0

3

6/2

3,7

63125137 Most k naději, z.s.

4741952

Terénní programy

T

Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny

0

9

4/1

10,3

63125137 Most k naději, z.s.

4876605

Telefonická krizová pomoc

T

Linka duševní tísně

0

1

0

5,5

63125137 Most k naději, z.s.

6384214

Odborné sociální poradenství

T

Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních

0

2

14/1

3,18

63125137 Most k naději, z.s.

7660838

Odborné sociální poradenství

A

Sociální protidrogová poradna

0

2

4/1

2

63125137 Most k naději, z.s.

8582685

Kontaktní centra

A

K-centrum Most

0

4

9/4

4,7

63125137 Most k naději, z.s.

9936300

Krizová pomoc

A

Krizová poradna

0

1

0

1,25

22833404 Mozaika z.s.

5359149

Odborné sociální poradenství

A

Mozaika, z.s.

0

1

2/1

1

1074769

Terénní programy

T

Středisko Naděje Klášterec nad Ohří

0

2

0

2

265233

570931

Městys Měcholupy

NADĚJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

A/T Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození

0

2

24

4

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

570931

NADĚJE

1256783

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

570931

NADĚJE

1673951

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Středisko Naděje Klášterec nad Ohří

0

5

20

5

570931

NADĚJE

2127231

Odborné sociální poradenství

A

Středisko Naděje Klášterec nad Ohří

0

1

0

1,2

570931

NADĚJE

2503341

Sociálně terapeutické dílny

A

Dům Naděje Litoměřice

0

2

10

3,9

570931

NADĚJE

2925439

Noclehárny

A

Středisko NADĚJE Lovosice

10

0

0

3,05

570931

NADĚJE

3072534

Chráněné bydlení

P

Dům Naděje Roudnice nad Labem

12

0

0

4,1

570931

NADĚJE

3778962

Azylové domy

P

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

40

0

0

7,87

570931

NADĚJE

4257675

Azylové domy

P

Dům NADĚJE Roudnice nad Labem

45

0

0

8,64

570931

NADĚJE

4528359

Terénní programy

T

Středisko Naděje Roudnice nad Labem - Jungmannova

0

4

0

4,5

570931

NADĚJE

5625611

Nízkoprahová denní centra

0

2

15

3,5

570931

NADĚJE

5924567

Krizová pomoc

P

Dům Naděje Roudnice nad Labem

4

0

0

0,35

570931

NADĚJE

6087352

Chráněné bydlení

P

Dům Naděje Litoměřice

12

0

0

6,87

570931

NADĚJE

6562208

Nízkoprahová denní centra

A

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

0

4

20

3,95

570931

NADĚJE

7055199

Chráněné bydlení

P

Středisko Naděje Kadaň

10

0

0

4,9

570931

NADĚJE

7055199

Chráněné bydlení

P

Středisko Naděje Kadaň

10

0

0

4

570931

NADĚJE

8090360

Noclehárny

A

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

10

0

0

2,4

570931

NADĚJE

8870904

Terénní programy

T

Středisko Naděje Litoměřice - Na Kocandě

0

2

0

4

570931

NADĚJE

9057704

Odborné sociální poradenství

A

Středisko Naděje Kadaň

0

1

0

1,13

570931

NADĚJE

9593299

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

3

15

5

570931

NADĚJE

4166865

Sociálně terapeutické dílny

A

Středisko Naděje Roudnice nad Labem - T. G. Masaryka

0

2

10/2

3

570931

NADĚJE

4534118

Terénní programy

T

Středisko Naděje Štětí

0

2

0

2

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

570931

NADĚJE

6772756

Odborné sociální poradenství

A

Středisko Naděje Štětí

0

2

0

1,13

570931

NADĚJE

8149563

Noclehárny

A

Středisko NADĚJE Prunéřov

8

0

0

2,8

570931

NADĚJE

7116825

Nízkoprahová denní centra

A

Středisko NADĚJE Prunéřov

0

2

15/1

4,75

570931

NADĚJE

4238324

Sociální rehabilitace

A/T

Středisko NADĚJE Terezín, Centrum duševního zdraví pro děti a
mládež

0

3

6/1

6

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

2284277

Odborné sociální poradenství

A/T

Odborné sociální poradenství NAUTIS, z.ú.

0

1

0

0,26

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

4319542

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko, Národní ústav
pro autismus, z.ú.

0

5

12

0,07

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

4334040

Raná péče

A/T Středisko rané péče NAUTIS

0

1

0

0,33

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

7472903

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS, z.ú.

0

1

0

0,09

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

9864940

Odlehčovací služby

P

Respitní centrum

1

0

0

0,38

25443801 Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

5496002

Denní stacionáře

A

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

0

2

10/2

2,2

25443801 Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

8917425

Pečovatelská služba

T

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

0

4

0

6,35

A

426067

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2740854

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

6

0

8

426067

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2794196

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

13

0

0

10,5

426105

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

2467540

Kontaktní centra

A

Kontaktní centrum Litoměřice

0

3

12/2

3,2

426105

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

2997661

Terénní programy

T

Terénní program Litoměřicka

0

2

6/2

2,2

426113

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

1427288

Azylové domy

P

Azylový dům pro muže

22

0

0

4,5

426113

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

5658772

Azylové domy

P

Azylový dům pro muže

28

0

0

4,5

426130

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice

6580078

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

12

0

0

9,35

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

2597207

Odborné sociální poradenství

A

Obrnická sociální poradna

0

3

0

1,6

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

1991853

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

VULKÁN

0

4

50/5

5,1

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

2868960

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T OLIVÍN

0

3

10/2

3,1

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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GALAXIE

0

1

15/2

2,1

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

6782959

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

8897392

Terénní programy

T

SPOLU V ULICÍCH

0

4

0

2,5

63154935 OPORA

3964750

Odlehčovací služby

T

Domácí hospicová péče OPORA

0

2

0

2,2

63154935 OPORA

4302274

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba OPORA

0

8

0

15,9

63154935 OPORA

8743040

Odlehčovací služby

T

Domácí hospicová péče OPORA

0

2

0

2,05

63154935 OPORA

9223369

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba OPORA

0

12

0

13,7

17100488 Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z.ú.

2344278

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z.ú.

0

13

0

15

44555385 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

5458864

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

0

22

0

29,5

63787849 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

2269939

Domovy se zvláštním režimem

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

195

0

0

98,14

63787849 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

6621591

Domovy pro seniory

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

137

0

0

48,06

67362621 Poradna pro integraci, z. ú.

5373127

Odborné sociální poradenství

A/T PORADNA PRO INTEGRACI ÚL

0

3

30/3

5,8

67362621 Poradna pro integraci, z. ú.

6917580

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T PORADNA PRO INTEGRACI ÚL

0

2

20/2

4,5

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

2230344

Terénní programy

0

7

0

7,2

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

3190373

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Návrat dítěte do rodiny

0

1

0

0,7

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

7160480

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Návrat dítěte do rodiny

0

2

0

1,7

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

7212518

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Návrat dítěte do rodiny

0

4

0

3,6

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

7406243

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Želváček

0

4

20/4

3,3

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

9564563

Terénní programy

T

Návrat do společnosti

0

2

0

2,2

26670763 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

4095789

Odborné sociální poradenství

A

Poradna pro mezilidské vztahy

0

2

12/2

3

69898588 Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s.

2702489

Odborné sociální poradenství

A

Krizová poradna

0

2

6/2

1,83

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

4709041

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Prosapia

0

1

0

2,35

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T

T

Návrat do společnosti
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69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

4709041

Pečovatelská služba

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

5509784

Odborné sociální poradenství

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

5509784

Odborné sociální poradenství

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

9399765

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Pečovatelská služba Prosapia

0

1

0

2,35

Poradna Prosapia

0

A 1; T 1

A 8/2; T
8/2

3,1
3,1

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022

T
A/T

Název zařízení

Poradna Prosapia

0

A 1; T 1

A 8/2; T
8/2

A

Klub pro mladé Prosapia

0

1

A 20/2; T
10/2

5

P

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

4

0

0

1,1

A/T

829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

2322456

Chráněné bydlení

829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

6143976

Sociální rehabilitace

A/T

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

0

1

5/1

1

829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

6143976

Sociální rehabilitace

A/T

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

0

2

5/1

1

25438352 Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

1474897

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T SAS - Sociálně aktivizační služba MOST

0

4

16/2

4,2

25438352 Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

7964176

Odborné sociální poradenství

A/T SAP - Sociálně aktivizační poradna MOST

0

4

4

4

68974922 Romano jasnica, spolek

1014491

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahové zařízení pro mládež

0

1

15

4

68974922 Romano jasnica, spolek

1280221

Terénní programy

T

Poradenské informační centrum Trmice

0

1

4/1

1

68974922 Romano jasnica, spolek

2714387

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

4

2

68974922 Romano jasnica, spolek

6394439

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

15

3,5

68974922 Romano jasnica, spolek

8623993

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Poradenské centrum Štětí

0

3

12

2

68974922 Romano jasnica, spolek

9817183

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Poradenské centrum Krupka

0

5

12

5

44990901 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

4441304

Terénní programy

0

4

0

0,85

65607368 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

7425112

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

A 20/3; T
10/2

2,26

65607368 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

9772872

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Luna

0

1

20/2

1,3

62231294 Salesiánský klub mládeže, z. s. Rumburk-Jiříkov

3861378

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Zavináč

0

2

30/2

2,75

24128325 SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.

6622118

Domovy se zvláštním režimem

P

SENECURA SENIORCENTRUM TEREZÍN

15

0

0

10

26598442 Senior Teplice, z.s.

1142741

Týdenní stacionáře

P

Senior Teplice

14

0

0

8,5

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T Poradenské centrum Louny
A

T

Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zefyríno

ROZKOŠ bez RIZIKA

A/T Podaná ruka
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
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Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)
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26598442 Senior Teplice, z.s.

4868271

Odlehčovací služby

P

Senior Teplice

14

0

0

3,7

26598442 Senior Teplice, z.s.

7907052

Pečovatelská služba

T

Senior Teplice

0

10

0

10,2

26598442 Senior Teplice, z.s.

8381611

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Denní centrum Kanape

0

1

25/3

1,1

26598442 Senior Teplice, z.s.

8951412

Denní stacionáře

A

Senior Teplice

0

3

10

3,2

28736133 Sestřičky, s.r.o.

2026889

Pečovatelská služba

T

Sestřičky, s. r. o.

0

3

0

3,1

8929815

2799038

Denní stacionáře

A

SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.

0

1

12/2

5

26540495 Sociální agentura, o.p.s.

4452113

Sociální rehabilitace

A

Sociální agentura, o.p.s.

0

2

8/1

1,71

26540495 Sociální agentura, o.p.s.

6288509

Odborné sociální poradenství

A

Sociální agentura, o.p.s.

0

1

0

0,75

26540495 Sociální agentura, o.p.s.

8052393

Odborné sociální poradenství

0

3

0

3,1

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

8611619

Azylové domy

P

Azylový dům Písečná

50

0

0

7,2

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

1049767

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Písečná

166

0

0

68,88

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

4810034

Denní stacionáře

A

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

0

2

10/2

2,3

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

7359147

Pečovatelská služba

T

Centrum denních služeb Bezručova

0

11

0

16

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

8986384

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

28

0

0

21,05

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

6315827

Odborné sociální poradenství

A

Sociální centrum Kamenná

0

3

0

2,91

8183571

9512421

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba města Lovosice

0

7

0

8,15

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

1901964

Telefonická krizová pomoc

T

Linka pomoci

0

1

0

4,7

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

9031562

Intervenční centra

A/T/P Intervenční centrum

1

3

5/2

6,9

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

9381472

Krizová pomoc

A/T/P Centrum krizové intervence

5

A2; T1

A5/2; T5/2

7,4

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

9886524

Krizová pomoc

A

TRIANGL - krizové centrum pro děti a nedospělé

0

1

0

1,1

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

9736016

Odborné sociální poradenství

A

Centrum krizové intervence

0

1

5/2

0,7

SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.

Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T Sociální agentura, o. p. s.
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Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

22800522 Společně proti času, o. p. s.

1873902

Pečovatelská služba

T

Společně proti času, o. p. s.

0

1

0

1,98

22800522 Společně proti času, o. p. s.

5817647

Odlehčovací služby

T

Společně proti času, o. p. s.

0

1

0

0,3

26613468 SPOLEČNÝ ŽIVOT

1348497

Terénní programy

T

SPOLEČNÝ ŽIVOT

0

2

5/1

2,6

3070280

Spolek Kolem dokola

3598308

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Spolek Kolem dokola

0

2

5/2

2,15

266094

Statutární město Most

1508034

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let

0

2

35/5

3

266094

Statutární město Most

2898140

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T NZDM Svět

0

1

21/3

2,5

70942412

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

1179103

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí n.L.

0

2

35/2

1,6

70942412

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

1475555

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby Most a Ústecký kraj

0

2

35/2

2,8

70942412

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

3454712

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Most

0

3

0

1,95

70942412

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

5554461

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí n. L.

0

2

0

1,65

70942412

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

5657843

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín

0

2

0

1,55

70942412

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

5922648

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most

0

2

35/2

2,6

70942412

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

7160060

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby Louny

0

2

35/2

1,8

70942412

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

7896718

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby Ústí nad Labem

0

2

35/2

2,5

70942412

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

7902701

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny

0

2

35/2

1,4

70942412

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

8443953

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj

0

2

40/2

1,9

70942412

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

9118818

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice

0

2

35/2

2,3

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny

2906418*

Odborné sociální poradenství

A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní
organizace Louny

0

2

0

1,7

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny

8356589*

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní
organizace Louny

0

4

8/2

0,9

65650701 Světlo Kadaň z.s.

1348958

Kontaktní centra

A

K-Centrum Chomutov

0

4

10/2

4,2

65650701 Světlo Kadaň z.s.

4617622

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

3

30/3

5,2

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

A/T Klub DOpatra
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
9
2

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

9
8
3
5

Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

3

0

A 3; T2

A 40/5;
T24/2

8

0

6

0

6,2

0

A2;T2

A24/2;
T14/2

5,2

0

4

0

4,4

0

1

A20/2;
T20/2

3,05

0

4

0

3,6

0

3

30/3

4,2

0

3

10/2

2,7

0

2

15/2

4,5

65650701 Světlo Kadaň z.s.

4830342

Terénní programy

65650701 Světlo Kadaň z.s.

4903149

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

65650701 Světlo Kadaň z.s.

5425697

Terénní programy

65650701 Světlo Kadaň z.s.

5486070

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

65650701 Světlo Kadaň z.s.

6042330

Terénní programy

65650701 Světlo Kadaň z.s.

6268396

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

65650701 Světlo Kadaň z.s.

6964061

Odborné sociální poradenství

65650701 Světlo Kadaň z.s.

6987486

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

65650701 Světlo Kadaň z.s.

9046179

Kontaktní centra

65650701 Světlo Kadaň z.s.

9813289

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

70809828 Šance Lovosice, z.s.

1806649

Pečovatelská služba

T

ŠANCE Lovosice

0

4

0

4

70809828 Šance Lovosice, z.s.

5093498

Denní stacionáře

A

Denní stacionář ŠANCE Lovosice

0

1

2/1

3

70809828 Šance Lovosice, z.s.

7363041

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutická dílna Šance

0

1

4/1

1

26611716 Tichý svět, o.p.s.

8477576

Tlumočnické služby

T

Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby

0

4

0

0,92

22723030 TILIA Kadaň z.s.

1066993

Odborné sociální poradenství

A

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň; Sociální centrum
- Odborné sociální poradenství

0

A1; T2

5/2

3

0

A3; T3

A14/2;
T12/2

6,5

2

8

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022

T

Terénní program Jirkov

A/T Klub Kámen - SC Kamínek
T

Terénní programy - Kadaňsko

A/T Klub MOLO
T

Terénní programy - Chomutovsko

A/T Klub Radonice
A

Poradna Světlo

A/T Klub Přízemí
A

K-Centrum Kadaň

A/T Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek

22723030 TILIA Kadaň z.s.

6958943

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
A, T Klášterec nad Ohří; Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Kadaň

25453629 TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

5180350

Sociální rehabilitace

A/T TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

0

1

5/1

1

25453629 TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

7124970

Průvodcovské a předčitatelské služby

A/T TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

0

1

3

1,8

26200481 Tyfloservis. o.p.s.

8215787

Sociální rehabilitace

A/T Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ústí n. L.

0

3

0

2,25

70948062 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

3856868

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace

75

0

0

37

6081673

3514586

Sociálně terapeutické dílny

A

Uzlík Litvínov, z. ú.

0

1

6/2

2,25

Uzlík Litvínov, z.ú.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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3
1
1
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7
7
6
4
4
4
8
9
8
6
7
6
7
6
7
8
2

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

8/2

4,15

25444972 VALDEK, o.p.s.

8111722

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

6479600

Valerie-Homecare, s.r.o.

8643582

Odlehčovací služby

T

Odlehčovací služby

0

3

0

1,61

6479600

Valerie-Homecare, s.r.o.

9489149

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

15

0

0

17,085

P

Seniorcentrum Pohoda

26

0

0

15

A/T Seniorcentrum Pohoda

0

1

0

1,3

A/T VALDEK, o.p.s.

22794581 Vaše Harmonie, o.p.s.

3293142 Domovy se zvláštním režimem

22794581 Vaše Harmonie, o.p.s.

6998154

Odborné sociální poradenství

22794581 Vaše Harmonie, o.p.s.

7046267

Domovy pro seniory

P

Seniorcentrum Pohoda

32

0

0

11

22794581 Vaše Harmonie, o.p.s.

9585709

Pečovatelská služba

T

Centrum pečovatelské služby Harmonie

0

1

0

2,52

1539353

Vavřinec, z. s.

1351398

Azylové domy

P

Azylový dům pro rodiny s dětmi

28

0

0

6

1539353

Vavřinec, z. s.

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

5/1

2,2

1539353

Vavřinec, z. s.

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

1

5/1

2,2

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

5291489

Služby následné péče

A/P Centrum následné péče WHITE LIGHT I

7

2

15

2,2

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

7968327

Terapeutické komunity

P

Terapeutická komunita WHITE LIGHT I

15

0

0

8,1

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Centrum ambulantní léčby a poradenství WHITE LIGHT I

0

2

12/2

3,25

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Centrum ambulantní léčby a poradenství WHITE LIGHT I

0

1

0

0,15

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Centrum ambulantní léčby a poradenství WHITE LIGHT I

0

1

0

0,7

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

9185704

Kontaktní centra

A

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Rumburk

0

2

6

2

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

9535462

Terénní programy

T

Terénní program WHITE LIGHT I Teplicko

0

2

0

2,6

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

9684988

Terénní programy

T

Terénní program WHITE LIGHT I Šluknovsko

0

3

0

3,1

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

6427324

Kontaktní centra

A

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Teplice

0

4

10

4,6

26533839 YMCA Ústí nad Labem

7155895

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahový klub Orion

0

1

30/2

1,5

28716736 Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

1819216

Pečovatelská služba

T

Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.

0

2

0

5

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

28

Příloha č. 1

7
9
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IČ

Název poskytovatele

61515434 Židovská obec Teplice

Identifikátor

5999482

Druh služby

Odborné sociální poradenství

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Židovská obec Teplice

0

1

0

0,5

0

1

0

6,6

0

2

0

6,6

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022

A/T

Název zařízení

571709

ŽIVOT 90, z.ú.

2684509

Tísňová péče

T

ŽIVOT 90 - Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

571709

ŽIVOT 90, z.ú.

4892203

Telefonická krizová pomoc

T

Život 90 - Linka důvěry pro seniory a jejich blízké

Vysvětlivky

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022
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IČ

Název poskytovatele

Č. regionu

Region

1

Děčínsko
Chomutovsko
Litoměřicko
Lounsko
Mostecko
Šluknovský výběžek
Teplicko
Ústecko
Nadregionální působnost

2
3
4
5
6
7
8
9

Identifikátor

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2022 ze dne __________ 2022
*Sociální služba je v základní síti zařazena do 30.9.2022

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Služba zařazena do Základní sítě
Služba zařazena do Základní sítě, financování MPSV (,,B'' síť)

30

číslo regionu

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

7

61325422 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o.

8445409

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

5419883

5

25419561 Hospic v Mostě, o. p. s.

5291951

8

25488627 Krajská zdravotní a.s.

2933212

5

25030302 Krušnohorsá poliklinika s. r. o.

3507285

4

49904035 MEDICINA, spol. s. r. o.

2180193

4

27332730 Nemocnice AGEL Louny a.s.

3954535

4

25026259 Nemocnice Žatec, o.p.s.

5594962

5

25000951 Paracelsus s. r. o.

3942723

Název poskytovatele

Druh služby

Forma poskytování

IČ

Identifikátor

číslo regionu

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 7. 2022

1

70818134 Charita Česká Kamenice

2835341

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

2

70828920 Charita Most

2450357

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

2

70828920 Charita Most

9253322

Terénní programy

4

70828920 Charita Most

8364418

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

6

28744349 JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

2

46787682

6395067

Odborné sociální poradenství

A/T

4

68974922 Romano jasnica, spolek

2274212

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

1

25476092 SDZP družstvo

9994728

1

25476092 SDZP družstvo

8380362

Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace

Název zařízení

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

0

1

5

1

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Jirkov

0

2

6/1

2

Terénní programy

0

2

2/1

2

0

3

15/3

3

Domov Potoky

10

0

0

5,38

Městský ústav sociálních
služeb, přípěvková organizace

0

1

4/1

2

A/T Klub Amaro Avindo

0

2

A 20/4; T
20/4

3

Sociální rehabilitace

A/T SDZP družstvo

0

1

0

1,5

Odborné sociální poradenství

A/T SDZP družstvo

0

1

0

2

A
A/T
T

A/T Coolna

bod 10.13 priloha 2.pdf k usnesení č. 042/15Z/2022

Příloha č. 2

Dotační program
Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
1. Název dotačního programu
„Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“ (dále jen „Dotační
program pro CDZ a MDT 2022“).
2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory
Dotační program pro CDZ a MDT 2022 vychází z oblasti podpory definované v čl. I.
bod 2) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem (dále jen „Zásady“) a je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje. V rámci dotačního programu bude podpořena
oblast vybraných poskytovatelů služeb center duševního zdraví (dále jen „CDZ“)
a multidisciplinárních týmů (dále jen „MDT“).
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. xx/xxZ/2022 ze dne 27. 6. 2022 dle § 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o sociálních službách“), které poskytují služby CDZ a MDT.
3. Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto dotačního programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování služeb CDZ a MDT na svém území v souladu
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona
o sociálních službách.
Cílem dotačního programu pro rok 2022 je zabezpečení poskytování sociální části
již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpora
dalšího rozvoje sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v Ústeckém kraji.
Z dotačního programu lze podpořit okruhy činností související s poskytováním služeb
CDZ pro lidi se závažným duševním onemocněním a MDT pro cílové skupiny dětí, lidí
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením,
přičemž podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část
sociální.
Služby musí splňovat podmínky stanovené ve Standardu služeb poskytovaných
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním (SMI) (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely dotačního
programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí
s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále jen „Standard MDT“), které tvoří
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přílohy Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních
služeb v programu Dotační program pro financování sociální části center duševního
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále
jen „Metodika pro CDZ a MDT 2022“).
Dotace v programu pro financování sociální části CDZ a MDT pro cílové skupiny dětí,
lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením
bude poskytnuta za účelem rozvoje a zabezpečení sítě služeb pro lidi s duševním
onemocněním, které jsou poskytovány v souladu s Národním akčním plánem
pro duševní zdraví 2020-2030.
Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout na částečné krytí vyrovnávací platby,
která se týká financování běžných výdajů souvisejících se zajištěním činnosti CDZ
a MDT.
Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout na úhradu uznatelných nákladů,
které jsou uvedeny v Metodice pro CDZ a MDT 2022.
4. Okruh způsobilých žadatelů
Předmětem podpory jsou vybrané registrované sociální služby poskytované na území
Ústeckého kraje. Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich
poskytovatelé obdrželi Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2022-2024 (dále jen „Základní síť kraje“).
Okruh způsobilých žadatelů je předem definován Ministerstvem zdravotnictví ČR
v Seznamu poskytovatelů služeb CDZ a MDT. V Ústeckém kraji to jsou:
1. Fokus Labe, z. ú. - CDZ Ústí nad Labem;
2. Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z. ú. - MTDZ pro seniory (Litoměřice);
3. DRUG–OUT Klub, z.s. - Ambulantní adiktologické služby – Adiktologický
multidisciplinární tým (Ústí nad Labem).
5. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince
2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou
součástí Základní sítě kraje, obdržely Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše
vyrovnávací platby.
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6. Určený finanční objem na Dotační program pro CDZ a MDT 2022
Finanční objem určený na Dotační program pro CDZ a MDT 2022 je dán výší
přidělených finančních prostředků Ústeckému kraji z rozpočtu Ministerstvem
zdravotnictví ČR a činí 6 970 000,- Kč.
Poskytnutá dotace je účelovou neinvestiční dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových
nákladů služeb zahrnutých v žádosti.
Pokud požadavky ze žádostí převýší výši finančních prostředků určených na tento
dotační program, bude využit systém redukčních koeficientů pro stanovení reálné výše
dotace.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. další dotační programy
kraje, dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy
zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace.
7. Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo jiného projektu, bude dotace přidělená na službu z rozpočtu
kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin
(případně poměr daný počtem dnů - denin) a podíl okamžité kapacity, resp.
průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé péči nebo lůžek,
služby financované z ESF.
8. Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro CDZ a MDT
2022.
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na elektronickém formuláři, který
je přílohou č. 2 tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.
Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz. Cesta k dokumentu: Sociální péče a Pakt zaměstnanosti/ Dotace/ Dotační
program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí
s nařízeným ochranným léčením/ Dotační program pro financování sociální části
center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením
pro rok 2022. Přímý odkaz: Dotační program pro financování sociální části center duševního
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)
Dokumenty jsou zveřejněné také na webových stránkách Ústeckého kraje v panelu
Dotace/ Oblast sociálních věcí/ Programové dotace-Regionální podpůrný fond
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ústeckého kraje. Přímý odkaz: Sociální věci: Programové dotace – Regionální podpůrný
fond Ústeckého kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI.
odst. 5 a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 7. srpna 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 zastupovat 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)

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 čl. VI, bod 1, písm. f) Zásad pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem; 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.

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
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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 realizace
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;

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, a to v originále včetně informace
o případných dalších žádostech tohoto projektu uplatněných u poskytovatele
v daném roce. V případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné
projekty za přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým
nahradí přílohu l) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7
Metodiky pro CDZ a MDT 2022;

m)

v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.

Povinné přílohy budou k žádosti nahrány výhradně ve formátu PDF a to tak,
že ke každé povinné příloze bude nahrán pouze jeden soubor PDF.
V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb v roce 2022
a nedošlo u příloh a) až e) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené
pod písm. f) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům f) až k) bude zveřejněn
na webových stránkách Ústeckého kraje.
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9. Termín vyhlášení
5. 7. 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)
Počátek lhůty pro podání žádostí
4. 8. 2022
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí
7. 8. 2022
10. Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny
v Metodice pro CDZ a MDT 2022.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:








potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024, resp. Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 a jeho přílohy
Základní sítí kraje,
oprávněnost žadatele, tzn., zda je uveden v Seznamu poskytovatelů služeb
CDZ a MDT (Ministerstvo zdravotnictví ČR),
splnění podmínek stanovených ve Standardu služeb poskytovaných
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely
dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
(dále jen „Standard MDT“), které tvoří přílohy Metodiky pro CDZ a MDT 2022,
efektivita (využívanost kapacity) služby,
uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika pro CDZ a MDT 2022),

Kritéria pro stanovení výše dotace jsou stanoveny v Metodice pro CDZ a MDT 2022.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právní nárok.
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 5. 9. 2022. Po vydání
ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení.
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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.
Vzor smlouvy je přílohou vyhlášení dotačního programu č. 1.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí odbor sociálních věcí, 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.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí – OFKZ
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Zítková, 475 657 686, e-mail: zitkova.r@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – VZOR
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci – VZOR
Příloha č. 3 – Metodika pro CDZ a MDT 2022
Standardy tvoří přílohu Metodiky
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Číslo smlouvy u Poskytovatele dotace:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Bc. Anna Klimešová
klimesova.a@kr-ustecky.cz / 475 657 922
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
882733379/0800

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

zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ………..
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)
ČÁST I.
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE
1. Pověření, předmět a výše dotace
Na základě žádosti poskytovatele sociální služby (dále jen „Služba“) o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Žádost“) uzavírá Poskytovatel s
Příjemcem tuto Smlouvu.
Dotace na základě této Smlouvy (dále jen „dotace“) tvoří nedílnou součást jednotné
vyrovnávací platby hrazené Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen
„Rozhodnutí EK“).
Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo …… předloženou v rámci
programu „Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“ (dále též „Program“), a to v
následujícím členění:
Číslo
registrace
Služby –
identifikátor

Druh Služby

Název Služby

Poskytnutá
dotace celkem
Kč

Dotace je krytá ze státního rozpočtu, neboť prostředky na její poskytnutí Ústecký kraj získal
na základě Rozhodnutí č. ……… o poskytnutí dotace z kapitoly 335 – Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které bylo vydáno dne ………. (dále také „Rozhodnutí MZ“).
Dotace bude poskytnuta způsobem uvedeným v Části IV. této Smlouvy.
V rámci Pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024
(dále též „Pověření“) vzniká Příjemci závazek k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti v rámci Programu
ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK.

2. Účel dotace
Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů, které souvisejí se zajištěním činnosti
centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu uvedené/uvedených v Části V.
Uznatelné náklady Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům
sociálních služeb v programu Dotační program pro financování sociální části center
duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s
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problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále jen
„Metodika pro CDZ a MDT 2022“), v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro
příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách, případně činnostmi
uvedenými ve Standardech CDZ/MDT, ve lhůtě uvedené v části I., bodu 3. této Smlouvy.
Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání této smlouvy, uložené ve
spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí.
V roce 2022 je jako hlavní (povinný) indikátor realizace programu stanoven
přepočtený počet úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči, jež musí odpovídat
minimální výši přepočtených úvazků stanovených ve Standardech CDZ/MDT, jež jsou
přílohou Metodiky pro CDZ a MDT 2022. Povinný indikátor musí být naplněn alespoň
z 85 %.

3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Dotace se poskytuje účelově (viz část. I odst. 2 Smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od …. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od … roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku.

ČÁST II.
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními Rozhodnutí
EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pravidla a
podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice
pro CDZ a MDT 2022. Metodika pro CDZ a MDT 2022 je pro Příjemce dotace závazná.
Příjemce dotace prohlašuje, že se s Metodikou pro CDZ a MDT 2022 seznámil a souhlasí
s ní.
3. Příjemce prohlašuje, že byl Poskytovatelem seznámen s obsahem Rozhodnutí MZ
a zavazuje se k tomu, že jeho jednání bude plně v souladu s tímto rozhodnutím.
Nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy je Žádost Příjemce ze dne ……
a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele www.krustecky.cz:
-

Rozhodnutí MZ;
Metodika pro CDZ a MDT 2022.

Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí
s nimi a považuje je za závazné.

Stránka 3 z 13

Okomentoval(a): [ZR1]: Každý z poskytovatelů je po část
roku 2022 zapojen do pilotního projektu od MZ.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění
rozporů:
- Rozhodnutí MZ;
- Metodika MZ;
- Standardy CDZ/MDT;
- Metodika pro CDZ a MDT 2022;
- Pověření;
- tato Smlouva;
- Žádost Příjemce dotace ze dne …… .

ČÁST III.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat zboží a služby co
nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým. *
2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů, které souvisejí
se zajištěním činnosti centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu
uvedené/uvedených v Části V. Uznatelné náklady Metodiky pro CDZ a MDT 2022 v
rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o
sociálních službách, případně činnostmi uvedenými ve Standardech a ve lhůtě uvedené
v části I., bodu 3. této Smlouvy.
Příjemce je povinen poskytovat sociální službu/y, uvedenou/é v Části I., odst. 1. a 2. této
Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1 zákona o sociálních službách, pouze osobám v
nepříznivé sociální situaci. Příjemce je dále v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona
o sociálních službách, povinen plánovat poskytování sociální služby na základě
individuálních zjištěných potřeb tak, aby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace.
3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti
a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny
v této Žádosti, a které jsou pro rok 2022 podpořeny.
4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v Části VI. Uznatelné náklady Metodiky pro CDZ a MDT 2022.
5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně
a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
daným účelovým znakem (UZ XXXXX) tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený
na základě této Smlouvy.
Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a Metodikou pro CDZ a MDT 2022 (zejména její Částí IX., odst. 3. a 4.).
6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb,
které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce
na Krajském úřadě Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“) odboru sociálních věcí.
*

V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
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Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu
nepřekročení limitu optimální výše dotace) jen následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu,
že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu
a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový
druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace
a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných
nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh
za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené
změny nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV
KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OFKZ, o těchto změnách
budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb
(Příjemce).
7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. 2022
nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních
službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost
Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální
služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení
realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu
měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele
do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů
ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních
prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce.
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 dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto
odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.
8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití
finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
9. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu
na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků
nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen
o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši
a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení
v rámci závěrečného vyúčtování vyjma finančních prostředků z ESF (Finanční prostředky
z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn a to nejpozději do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží
rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory).
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10. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu
z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin (případně poměr daný počtem dnů – denin) a podíl okamžité kapacity, resp.
průměrných přepočtených úvazků pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby
financované z ESF.
11. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru,
že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace
v rámci tohoto Programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem,
uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně
zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou
podporu.
12. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů
uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři
hlášení změn:
a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace ,
b) změna bankovního účtu Příjemce.
Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených
dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb
odboru sociálních věc KÚÚK).
Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně
informovat odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských
funkcí KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
13. 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. Má se za to, že předchozí souhlas
Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému
oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce
je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace
nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel
poskytnuté dotace.
14. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout
požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
15. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním
sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu
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10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku
po roce, na který byla dotace poskytnuta.
16. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
17. Příjemce je povinen odevzdat Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace
v souladu se Smlouvou a Metodikou pro CDZ a MDT za období týkající se celého roku
2022. Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování dotace, jehož vzor je uveden v příloze č. 9
Metodiky obsahuje komentář k čerpání finančních prostředků a také údaje o:
a) plnění hlavního (povinného) indikátoru pro rok 2022, tedy přepočtený počet úvazků
pracovníků CDZ a MDT v přímé péči†, jež musí odpovídat alespoň minimální výši
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech
b) počtu klientů CDZ a MDT, tedy souhrnného počtu klientů, evidovaných CDZ a MDT,
včetně anonymně podpořených osob
c) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou
vratku dotace. V případě vratky zašle e-mailem avízo o vratce.
Komentář k Závěrečné zprávě a vyúčtování dotace obsahuje prohlášení o dodržení
podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména
na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky
při finančním vypořádání dotace), na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých
nákladových položek, uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby a na plnění
indikátorů týkajících se přepočtených úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči a počtu
klientů.
Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými
v Části X., odst. 11. Metodiky pro CDZ a MDT 2022.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou
částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 882733379/0800 v termínu do 26. ledna
2023.
18. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli
jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK
nepožaduje).
†

Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
d) pedagogičtí pracovníci,
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
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19. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.
20. 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 (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení
dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci
veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace
včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí
EK.
21. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly KÚÚK
a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Kontrolní orgán je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla dotace
poskytnuta, kontroly rozsahu a průběhu poskytování sociální služby, požadovat
předložení dalších dokladů a dokumentů týkajících se poskytování sociální služby.
Příjemce je povinen předložit dokumentaci uživatelů sociální služby, zejména smlouvy o
poskytnutí služby, záznamy o potřebách, individuální plány, záznamy o průběhu
poskytování služby, vybraného vzorku uživatelů sociální služby v rozsahu stanoveném
kontrolním orgánem.
22. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
23. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje,
v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2023, vyplnit výkaznictví
registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
24. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky pro CDZ a MDT
2022, popř. Metodiky MZ.

ČÁST IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY DOTACE
1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními
opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,

územními

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele, ………………, č. ú.: ………………., pod UZ (účelovým znakem)
XXXXX,
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.
Termín splátky dotace:
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Dotace je vyplácena jednorázově bezodkladně po uzavření této Smlouvy.
2. Faktické výplatě dotace předchází připsání dotace z rozpočtu MZ do rozpočtu kraje
v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje (rozpočtová opatření, schválení orgány
kraje).
Příjemce bere na vědomí, že může dojít k vydání dodatku k Rozhodnutí MZ,
kterým bude změněna výše dotace, kterou čerpá Poskytovatel za účelem zabezpečení
dotace poskytované touto Smlouvou Příjemci. Smluvní strany pro tento případ výslovně
sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn přiměřeně a jednostranným právním jednáním
změnit výši dotace uvedené v tomto ustanovení.
ČÁST V.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ
JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY
1. Příjemce je povinen Poskytovateli do 26. ledna 2023 vrátit nespotřebovanou poměrnou
část dotace.
2. Vznikne-li při vyplácení dotace v průběhu kalendářního roku podezření na porušení
rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, je Poskytovatel
oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další dotace nebo její části. Tato skutečnost
bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to
neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že na základě
proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou
pozastavené dotace Příjemci následně uvolněny.
3. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce
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.
4. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace
ani do 26. ledna roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
o rozpočtových pravidlech. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem zahájí
řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně.
5. Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném
termínu, ale pokud bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti)
či vyplněné chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní
neúplné či neopraví chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí
náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě
(zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného
vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud
Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné
či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.
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6. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu část
účelové dotace, která tvoří „zisk“ Služby (zisk z dotace nesmí být realizován).
V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady Služby, je Příjemce povinen vrátit
tu část dotace, která tvoří „zisk“ Služby.
7. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5,
12., 23. a v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:
a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení
účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu
veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování
sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy,
b. informování Poskytovatele dotace o změnách vymezených v Části III., odst.
12. Smlouvy po stanovené lhůtě až - 5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
c. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví
registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci,
v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III.,
bodu 23. Smlouvy; - 1,5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
d. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy – 1 % dotace
poskytnuté na danou službu.
8. 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 KÚÚK 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 KÚÚK odvod
neuloží, Poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky Příjemci.

ČÁST VI.
PUBLICITA
1.

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

2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce
skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení
respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje,
že se s daným logomanuálem seznámil.
Stránka 10 z 13

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 Programu tj. do 31. 12. 2022:
a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách, plakátech,
programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce (realizace
Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách.

5.

Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb.,
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.
ČÁST VII.
VÝPOVĚĎ A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou v Části III., odst. 9., 12., 13. a 14., nebo do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám
došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. Ve výpovědní
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. 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.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

ČÁST VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků s výjimkou jednostranného právního jednání, které si poskytovatel
dotace a příjemce dotace dohodli v Části IV. Smlouvy.
2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
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občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného KÚÚK.
4. Tato Smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností
originálu, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel jako subjekt povinný k poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech plnění a
výstupů dle této Smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že žádná část
smluvní dokumentace či výstupů dle této Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, či
nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Poskytovatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje Poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů
postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
webových stránkách Poskytovatele www.kr-ustecky.cz.
6. 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 na e-mail: ……@......./ do
datové schránky ID…… 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)
7.

Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …. ze dne 5. 9. 2022.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne ……………………
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…………………………………………….
Poskytovatel
PaedDr. Jiřím Kulhánek, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje

……………………………………………….
Příjemce
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Příloha č. 2 Žádost o dotaci

Žádost o poskytnutí dotace bude podána na elektronickém formuláři.
Formulář bude obsahovat tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom, zda
je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu
a označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam příloh Žádosti,
h) den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc,
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace ze státního
rozpočtu:
─
označení programu podpory, ve kterém je požadována dotace na sociální
službu,
─
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
─
název sociální služby,
─
název CDZ/MDT,
─
druh a skupina sociální služby,
─
forma poskytování sociální služby,
─
cílová skupina uživatelů sociální služby (CDZ/MDT),
─
věková struktura uživatelů sociální služby (CDZ/MDT),
─
struktura uživatelů služeb sociální péče z hlediska jejich zařazení podle stupňů
závislosti,
─
místo poskytování sociální služby,
─
působnost sociální služby,
─
období poskytování sociální služby,
─
kapacita sociální služby,
─
personální zajištění poskytované sociální služby (CDZ/MDT), ve struktuře podle
zákona o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o
provedení práce, dohody o pracovní činnosti, nákup služeb,
─
rozpočet CDZ/MDT – plán na rok, na který je žádána dotace,
─
zdroje financování sociální služby (CDZ/MDT).

Seznam příloh:
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) 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.
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; 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;

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;
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, V

případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za
přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí
přílohu l) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 Metodiky;
m)

v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.

Metodika Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům
sociálních služeb v programu
Dotační program pro financování sociální části center duševního
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s
demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným
ochranným léčením pro rok 2022
(Metodika CDZ a MDT 2022)
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Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby
Právní prostředí ČR
Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů.
V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější.
Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami:
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
 Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy:
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (oblast práva
závazkového)
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim
veřejnoprávních smluv)
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly):
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
 Veřejná podpora
 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů
 Veřejné zakázky
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Právní prostředí EU
Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast,
kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí
zůstává v rukou národních vlád.
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Oblasti sociálních služeb se však úzce dotýkají některé jiné oblasti, a to zejména pravidla
pro fungování jednotného vnitřního trhu týkající se veřejné podpory a souvisejících témat
(služby obecného hospodářského zájmu – „SOHZ“ nebo také „SGEI“, podpora de minimis).
Právní předpisy upravující oblast veřejné podpory využitelné (aplikovatelné) pro podporu
sociálních služeb jsou zejména následující (konkrétnímu významu a dopadům uvedených
právních předpisů se věnujeme dále v textu):
Základním právním předpisem je pro tuto oblast Smlouva o fungování Evropské unie, v jejíchž
článcích 107 – 109 je obsažena obecná úprava pravidel pro poskytování veřejné podpory;
v článku 106 odst. 2 je pak obsažen právní základ pro možnost financování tzv. služeb
obecného hospodářského zájmu.
Služby obecně hospodářského zájmu
 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“)
 Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby (tzv. Rámec SGEI)
 Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory
na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit základní pojmy při používání pravidel státní podpory
na vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Tento právní předpis lze označit
za příručku základních informací pro objednatele a poskytovatele veřejných služeb.)
 Rozsudek Altmark
Podpora de minimis
(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014)
 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování
sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1:
Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž
se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup
na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování
zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených
v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu
Evropskou komisí (dále též „Komise“). Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby
splňuje požadavky Rozhodnutí EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory
1

Pro účely této analýzy vycházíme z následujících oficiálních dokumentů MPSV: Posouzení dopadů nové
legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování
sociálních služeb v České republice (výstup projektu Podpora procesů v sociálních službách).
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předem oznamovat Komisi. Tato skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb
mezi ostatními SGEI danou sociální potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat, i to,
že mohou využívat oproti „běžným službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory.
Komise k tomu v bodu 11 Preambule konstatovala následující: „Nemocnice a podniky
poskytující sociální služby, které jsou pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají
specifickou povahu, kterou je třeba zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost,
že za současných hospodářských podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu
mohou sociální služby potřebovat k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší
než strop stanovený v tomto rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby
tudíž s sebou nutně nepřináší větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky
pověřené poskytováním sociálních služeb, včetně poskytování sociálního bydlení
pro znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou
z důvodů omezené solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž
osvobozeny od oznamovací povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací
platba, kterou obdrží, přesahuje obecný limit pro vyrovnávací platby stanovený tímto
rozhodnutím. Totéž by mělo platit pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných
případech včetně pohotovostních služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich
hlavními činnostmi, zejména v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje
vynětí z oznamovací povinnosti, by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální
potřeby v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného
začlenění do trhu práce, sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního
začleňování.“ Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“
za a priori spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU. Povinnost poskytovat finanční
prostředky pro poskytovatele sociálních služeb v souladu s pravidly EU ukládá krajům zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
§ 101a
a. K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) a h) se krajům poskytuje ze státního
rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.
b. Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné
podpoře o poskytnutí finančních podpory z dotace poskytovatelům sociálních služeb,
kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky
na poskytování sociálních služeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé
sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami
stanovenými zastupitelstvem kraje.
Veřejná podpora
Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být
považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující
definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní:
„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují
nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá
odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním
trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.”
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Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků:
a) podpora poskytnutá v jakékoli formě,
b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků,
c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje
určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy.
Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec
pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím poskytování2.
V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní
kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu
(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které
splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark:
a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen,
a to jasně vymezeným způsobem,
b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem
a objektivním způsobem,
c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění
závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení
přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci),
d) a) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné
zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších
nákladů pro územně samosprávný celek nebo
b) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný,
řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění
výkonu dané veřejné služby.
Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy,
jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou
s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou Rozhodnutí
EK a Rámec SGEI.
Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí
EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu
slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě,
že vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí EK, je možné využít
Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude
posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené.
Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům:
a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu
obecného hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována
ve společném či veřejném zájmu,

2

Podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (nicméně nepotvrzeného Komisí) by do této kategorie
mohly spadat zejména „služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených
osob a služby odborného sociálního poradenství“.
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b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních
povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu,
c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení
kompenzace, které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel
veřejné služby nebyl přeplácen,
d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené,
nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán
„nejlepší dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým
benchmarkingem nákladů vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku.
Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující:





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

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

Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž
formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny
zejména tyto údaje:








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

I. Úvodní ustanovení
1. Ústecký kraj (dále také “ÚK“ nebo „kraj“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely
posouzení žádostí o dotaci z rozpočtu kraje Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu Dotační program pro financování
sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí,
lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok
2022 (dále jen „Metodika pro CDZ a MDT 2022“).
3

Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni
Libereckého kraje i obcí, červenec 2013, zpracovatel: PBA Group, s.r.o.

7

2. Metodika pro CDZ a MDT 2022 upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace,
postup pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu,
požadavku na dotaci. Tato metodika se vztahuje na všechny žadatele a příjemce dotace,
bez ohledu na právní formu.
3. Podáním žádosti nevzniká právní nárok na dotaci. Kraj si vyhrazuje právo změnit podmínky
a požadavky v této metodice, pokud dojde ke změnám souvisejících právních předpisů, ze
kterých příslušná ustanovení metodiky vycházejí, event. dalších relevantních norem,
a bude následně zveřejněna na webových stránkách kraje s uvedením data účinnosti.
4. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá výši vyrovnávací platby
stanovené v souladu s pravidly Části VIII. Metodiky pro CDZ a MDT 2022. V případě,
že výše vyrovnávací platby jednotlivých žadatelů převýší výši finančních prostředků
určených pro tento dotační program, reálná výše dotace pak bude stanovena tak,
že vyrovnávací platba bude upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních
koeficientů. V případě, že v Žádosti žadatel požádá o dotaci nižší, než představuje reálná
výše dotace určená dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli)
vyplacena dotace ve výši uvedené v Žádosti.
5. Celkový objem finančních prostředků určených na podporu sociální části center duševního
zdraví (dále jen „CDZ“) a multidisciplinárních týmů (dále jen „MDT“) je dán objemem
finančních prostředků, který bude pro tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve státním
rozpočtu v kapitole Ministerstva zdravotnictví ČR.
6. Kraj, jako poskytovatel dotace v rámci dotačního programu Dotační program pro
financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové
skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným
léčením pro rok 2022 (dále jen „Dotační program pro CDZ a MDT 2022“), si vyhrazuje
právo v případě nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na tento dotační
program, zastavit řízení o poskytnutí dotací.
7. Kraj upozorňuje, že bude jako správce za účelem poskytnutí dotace, a úkonů s tím
souvisejících, zpracovávat osobní údaje uvedené v žádosti, a to na základě ustanovení
§ 14 a násl. rozpočtových pravidel, ve spojení s ustanovením Čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
v návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Finanční podpora na sociální služby musí být poskytnuta v souladu s rozhodnutím
Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu.
9. Kraj, jako poskytovatel dotace v rámci Dotačního programu pro CDZ a MDT, si vyhrazuje
právo provádět u příjemce dotace veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.
10. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy
uzavřené s krajem.
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II. Účel a cíle dotačního programu
1. Dotace v Dotačním programu pro CDZ a MDT 2022 se poskytuje za účelem rozvíjet
a zabezpečit síť služeb pro lidi s duševním onemocněním, které jsou poskytovány
v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020-2030. Dotace z rozpočtu
kraje se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních
služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2022–2024 (dále jen „SPRSS ÚK“), resp. s Akčním plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022, zpracovaným v souladu s § 95 zákona
o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou součástí Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“),
která je jeho přílohou.
2. Cílem Dotačního programu pro CDZ a MDT 2022 je zabezpečit poskytování sociální části
již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpořit další
rozvoj sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v Ústeckém kraji.
3. Z dotačního programu lze podpořit okruhy činností související s poskytováním služeb CDZ
pro lidi se závažným duševním onemocněním a MDT pro cílové skupiny dětí, lidí
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením, přičemž
podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část sociální4.
4. V roce 2022 je jako hlavní (povinný) indikátor realizace projektu stanoven přepočtený
počet úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči5, jež musí odpovídat minimální výši
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech, jež jsou přílohou Metodiky pro CDZ
a MDT 2022. Povinný indikátor musí být naplněn alespoň z 85 %.
5. Služby musí splňovat podmínky stanovené ve Standardu služeb poskytovaných
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním (SMI) (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely
dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále
jen „Standard MDT“), které tvoří přílohy této metodiky.
6. V roce 2022 lze v rámci tohoto dotačního programu financovat jen CDZ a MDT, které jsou
uvedeny v seznamu poskytovatelů služeb Ministerstva zdravotnictví ČR (Seznam center
duševního zdraví a multidisciplinárních týmů).

4

Může se jednat o subjekty, které poskytují obě části služby v rámci jedné organizace s jednou právní subjektivitou nebo mají
uzavřenu smlouvu o spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb pro zajištění komplexního provozu centra duševního zdraví
či multidisciplinárního týmu. Bližší vymezení služeb je ve standardech – pro CDZ ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 8/2021, pro
multidisciplinární týmy jsou Standardy MDT přílohou této Metodiky.
5
Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, tedy:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
d) pedagogičtí pracovníci,
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.

9

III. Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace a podmínky oprávněného žadatele
1. Oprávnění žadatelé, kteří mohou podat žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu pro CDZ a MDT 2022, jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují
služby CDZ a MDT a jsou uvedeni v Seznamu center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů, který tvoří přílohu č. 5 této Metodiky pro CDZ a MDT 2022.
2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který
má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). Žádost nelze
podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že žadatel nemá oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsán v registru poskytovatelů sociálních
služeb. Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí
o přidělení dotace součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“) a zároveň je pověřena k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu.
3. Žadatel musí odpovídat za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti.
4. Žadatel musí odpovídat za to, že veškeré osobní údaje uvedené v žádosti byly zpracovány
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
a podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
5. Žadatel musí být seznámen s podmínkami Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace
v rámci dotačního programu Podpora sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů v Ústeckém kraji 2022 pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí,
lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením a touto metodikou.
6. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím
poskytovaných sociálních služeb na území ÚK. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost
v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci.
7. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči
orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být
poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti, které
je součástí elektronické žádosti o dotaci.
8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu Smlouvy:
a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den
doložení těchto dokladů Poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad
a okresní správa sociálního zabezpečení, Celní správa a všechny zdravotní pojišťovny
potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
(bezdlužnost),
b) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací
listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.), nelze-li
tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů,
c) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto
údaje zjistit nebo ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
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d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá
z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto údaje zjistit nebo ověřit z veřejně
přístupných zdrojů),
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí
rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
f) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané
dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 Metodiky pro CDZ a MDT 2022,
g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele.
Tato povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii
z dotace.
h) 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.,
i) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
Příjemce, kterému byla dotace přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod
písmenem a) až i). Příjemce, se kterým byla v roce 2022 uzavřena smlouva v rámci
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, dokládá povinně
přílohy uvedené pod písmenem a), f) a i); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny b), c), d), e), g) a h) uložených ve
složce na odboru sociálních věcí KÚÚK nedošlo ke změně. Tuto skutečnost
Příjemce doloží čestným prohlášením.
9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno
u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení
je vyžadováno. V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá
zákonnou povinnost k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě,
že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto
dokladů k ověření shody nebo v případech, kdy lze veškeré listiny nebo údaje zjistit nebo
ověřit z veřejně přístupných zdrojů.
11. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu Smlouvy doklady podle odst. 8 tohoto článku
(s výjimkami uvedenými v odst. 9 a 10 tohoto článku), nebude s ním Smlouva uzavřena.
12. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů souvisejících se zajištěním
činnosti CDZ či MDT, a to s cílem naplnit cíle programu uvedené v části II. odst. 2.
13. Dotace je poskytována bezhotovostně platebním poukazem na běžné účty poskytovatelů
služeb CDZ či MDT jednorázově.
14. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související
s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta.
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15. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které
byly prostředky uvolněny.

IV. Žádost poskytovatele služby o poskytnutí dotace
1. Žádost poskytovatel sociální služby vyplní na elektronickém formuláři.
2. Žádosti jsou přijímány pouze v termínu zveřejněném poskytovatelem dotace.
3. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti řádně vyplnit všechny povinné údaje.
4. Žádost obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom, zda
je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu
a označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh Žádosti,
h) den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc,
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace ze státního
rozpočtu:
─
označení programu podpory, ve kterém je požadována dotace na sociální
službu,
─
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
─
název sociální služby,
─
druh a skupina sociální služby,
─
forma poskytování sociální služby,
─
cílová skupina uživatelů sociální služby,
─
věková struktura uživatelů sociální služby,
─
struktura uživatelů služeb sociální péče z hlediska jejich zařazení podle stupňů
závislosti,
─
místo poskytování sociální služby,
─
působnost sociální služby,
─
období poskytování sociální služby,
─
kapacita sociální služby,
─
personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona
o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení
práce, dohody o pracovní činnosti, nákup služeb,
─
rozpočet sociální služby – plán na rok, na který je žádána dotace,
─
zdroje financování sociální služby.
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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) 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;
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; 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;
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;
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k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
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, V
případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za přispění kraje,
uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí přílohu l) soupis projektů.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 Metodiky pro CDZ a MDT 2022;

m) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.

V. Uznatelné náklady
1. Z dotace lze hradit náklady, které souvisejí se zajištěním činnosti centra duševního zdraví
či multidisciplinárního týmu, tj. za uznatelné náklady jsou považovány:
a) osobní náklady na platy zaměstnanců, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních
službách podle § 115 písm. a), b), d), e) zákona o sociálních službách (sociální
pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby);
b) osobní náklady na platy zaměstnanců zajišťující činnost CDZ či MDT, a to:

c)

i)

management (např. vedoucí pracovníci),

ii)

administrativní pracovníci (např. personalista, ekonom, účetní),

iii)

provozní pracovníci (např. kuchaři, pradleny, uklízeči atd.).

pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které hradí
zaměstnavatel za své zaměstnance a pojistné na povinné zákonné pojištění
zaměstnanců, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance uvedené v bodu a) a b);
Tyto náklady musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně platům a zákonným
odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí
přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase. Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje
všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo
platu a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky
mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě). Jedná
se o hrubou mzdu, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné
nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Požadovaná dotace na výše zmíněné osobní
náklady nemůže přesahovat uznatelné limity zveřejněné na webových stránkách
Ústeckého Kraje.

d)

provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění činnosti centra duševního zdraví
nebo multidisciplinárního týmu a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě
a čase. Jedná se o:
i)

výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,
podle právních předpisů upravujících účetnictví, dlouhodobým nehmotným
majetkem se rozumí majetek, podle právních předpisů upravujících účetnictví,
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ii)

spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny
v souvislosti se zajištěním základní činnosti, čisticí prostředky apod.),

iii)

služby, zejména pak energie (včetně zálohových plateb), telefony, internet,
poštovné, ostatní spoje, nájemné (obvyklé v místě a čase; u pobytových služeb
maximálně do výše odpovídající úhradám za poskytnutí ubytování stanoveným
Vyhláškou), právní a ekonomické služby, s výjimkou účetního auditu, opravy
a udržování, školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění
a doplnění kvalifikace a v oblasti vzdělávání vedoucích sociálních pracovníků,
povinná školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,
cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně
v souvislosti s účastí zaměstnanců na školeních a kurzech podle předchozího
bodu. Výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní výdaje, výdaje na ubytování,
stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců žadatele za předpokladu,
že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou
základní náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce dotace
(tzv. amortizace), ostatní služby, jestliže souvisejí s poskytováním základních
činností centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu (např. pojištění sociální služby, majetku, odpovědnosti; supervize, povinné revize).

2. Náklady lze uplatnit jen v rozsahu cen obvyklých.

VI. Neuznatelné náklady
Z dotace nelze hradit, tj. za neuznatelné náklady jsou považovány:
a)

náklady nesouvisející se
multidisciplinárního týmu;

zajištěním

činnosti

centra

duševního

zdraví

či

b)

stipendia;

c)

odpisy majetku, tvorba rezerv a opravných položek, odpisy nedobytných pohledávek;

d)

náklady na reprezentaci, recepce, teambuildingy, výjezdní zasedání, workshopy
a podobné akce;

e)

náklady na provedení účetního auditu;

f)

náklady na sportovní, rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně;

g)

náklady na tabákové výrobky a alkoholické nápoje;

h)

daň z přidané hodnoty, u níž je možno uplatnit odpočet;

i)

daně (např. silniční, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí), správní a soudní
poplatky, penále a pokuty;

j)

náklady na zdravotní péči o klienty, pokud je hrazena z veřejného zdravotního pojištění;

k)

tvorbu základního kapitálu;

l)

náklady spojené s pojištěním majetku a s pořízením majetku formou leasingu; pojištění
vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb
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(§ 80 zákona o sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou
se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) - např. pojištění majetku (staveb
a vybavení) a osob (odpovědnost zaměstnanců za škodu), havarijní pojištění vozidla
a dále zmařené investice;
m)

poplatky (např. rozhlasové a televizní poplatky, bankovní poplatky, za znečištění
ovzduší;

n)

smluvní pokuty, ostatní pokuty a penále;

o)

úroky z prodlení (i dle smlouvy o úvěru), kurzové ztráty;

p)

věcné a finanční dary (ani jako odměny pro účastníky různých akcí), náklady
financované z darů;

r)

manka a škody;

s)

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené;

t)

náklady na ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance,
ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky
na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím,
příspěvky na rekreaci a další nepovinná plnění uvedená v § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992
Sb. o daních z příjmů, apod.);

u)

náklady na zahraniční cesty;

v)

náklady na výzkum a vývoj;

w)

náklady, jež nelze prokázat příslušnými účetními doklady;

z)

náklady financované z jiných veřejných zdrojů, tj. např. z provozních příspěvků a dotací
od obcí, krajů, z OP Z (ESF), z Norských fondů,….;

V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad
uznatelný či neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci odboru sociálních věcí KÚÚK.

VII. Posouzení žádosti poskytovatele služby o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje,
stanovení výše dotace a uzavření smlouvy
1. Posouzení žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru sociálních
věcí.
2. Při formálním hodnocení se posuzuje:
a)

dodržení lhůty pro podání žádosti,

b)

naplnění podmínek oprávněného žadatele,

c)

úplnost a správnost podané žádosti.

3. Bude-li žádost trpět vadami, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení, bude
žadatel vyzván k jejich odstranění. K tomuto bude poskytnuta přiměřená lhůta.
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4. Pracovníci odboru sociálních věcí v rámci formálního hodnocení zároveň zhodnotí celkovou
výši požadovaných prostředků, a na základě výše finančních prostředků určených pro tento
dotační program navrhnou výši dotace pro jednotlivé žadatele.
5. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí (Zastupitelstva Ústeckého
kraje) o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek.
6. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje
do 30 pracovních dnů po schválení výše dotace.
7. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na stanovený účel vymezený ve Smlouvě
o poskytnutí dotace.
8. Smlouva o poskytnutí dotace je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo
za výše uvedených podmínek schváleno poskytnutí dotace.
9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a)

poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými
celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,

b)

příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi platebním poukazem na běžné účty
zřizovatele,

c)

příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.

Faktické výplatě splátky dotace předchází připsání částky dotace z rozpočtu Ministerstva
zdravotnictví ČR na účet kraje.
10. V případě, že služba podpořená v rámci Dotačního programu pro CDZ a MDT 2022
získá/la na rok, na který je dotace poskytována plnou nebo částečnou podporu z ESF
prostřednictvím grantového projektu nebo jiného projektu, bude dotace přidělená na službu
z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin (případně poměr daný počtem dnů - denin) a podíl okamžité kapacity, resp.
průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby financovaný
z ESF.

VIII. Postup při stanovení vyrovnávací platby poskytovatelům sociálních služeb
1. Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl
vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů. Do veřejných zdrojů nejsou započítávány
úhrady od uživatelů služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven. Vypočtená výše vyrovnávací
platby je pro daného poskytovatele služeb a daný rok hodnotou maximální výše podpory
z veřejných zdrojů. Skutečná výše vyrovnávací platby se stanovuje na základě reálně
vykázaných výnosů a nákladů daného poskytovatele. Vyrovnávací platba je vypočtena jako
rozdíl nákladů a výnosů služby.
2. Vyrovnávací platba bude vypočtená pro kapacitu a úvazky pracovníků CDZ a MDT v přímé
péči6, která musí odpovídat minimální výši přepočtených úvazků stanovených
6

Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, tedy:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
d) pedagogičtí pracovníci,
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ve Standardech, jež jsou přílohou Metodiky pro CDZ a MDT 2022, maximálně do výše rozsahu
služby vymezené Základní sítí kraje.
Za účelem výpočtu vyrovnávací platby jsou sociální služby dle svého charakteru rozděleny
do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný mechanismus výpočtu.
Skupiny sociálních služeb:
1. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní
a terénní forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů),
2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče,
3. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou
kapacitou,
4. služby sociální péče – pobytová forma služby

Náklady
Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů sociálních
služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní činnosti služby
poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak osobní, tak provozní náklady
(režie) služby.
Základní vymezení pro skupinu 1 a 2:
Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se přepočítá
prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích.7 Je-li pracovník
zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem služby,
dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota úvazku do výpočtu vyrovnávací platby nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v Žádosti, maximálně
však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve velikosti 0,3
úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka v přímé péči připadá 0,3 úvazku
ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm.
a) až e) zákona o sociálních službách8.

e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
7

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je žádána podpora, se přepočítá
na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin v průběhu roku 2022,
odpovídající výše úvazku je 0,149, tj. 300 hodin/2016 hodin (fond pracovní doby pro rok 2023 bez svátků v případě 8 hodinové
pracovní doby)).
8 V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci v sociálních službách, c)
zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo
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Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí
služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční
pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka v přímé péči
měsíčně pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům
na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek
pracovníka v přímé péči, tzn. osobní i provozní náklady služby (včetně režií).

Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové
obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.
Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v Žádosti, maximálně však
do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje.
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den. Do výpočtu dále
vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce poskytována a kapacita služby (počet lůžek),
tzn., do výpočtu vstupuje počet plánovaných lůžkodnů.

Výnosy
Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech činnosti.
Základní vymezení pro skupinu 1:
Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno s úhradami,
jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady.
Základní vymezení pro skupinu 2:
Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu
od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte jako součin hodinové sazby * počet hodin
přímého výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v sociálních službách * počet
pracovníků v přímé péči v sociálních službách.
V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků sociálních
pracovníků.

poskytují sociální služby.
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Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a sazby
pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky:
Druh služby

Počet
výkonu

hodin

přímého Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské 1 200
služby

100 Kč

§ 43 – podpora
bydlení

100 Kč

samostatného 1 200

§ 44 – odlehčovací služby

1 200

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 200

100 Kč

§ 46 – denní stacionáře

1 200

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2022 při stanovené týdenní
pracovní době 40 hodin (bez placených svátků) 2 016 hodin ročně. Dále předpokládáme,
že pracovník pracující na celý úvazek věnuje 60 % fondu pracovní doby přímo klientovi.
Pak tento údaj představuje 1 210 hodin, resp. 1 200 hodin po zaokrouhlení.
Základní vymezení pro skupinu 3:
Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu u jednotlivých druhů
služeb.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě nocleháren fakticky
za 1 lůžko na noc).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %.
Základní vymezení pro skupinu 4:
Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby, a pokud
je uživatelům služby poskytována zdravotní péče (ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona
o sociálních službách, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují
se i plánované úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u jednotlivých druhů služeb
a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních službách.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den.
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Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb - domovy
pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy
se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče, je-li zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li
zdravotní péče poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího
dodavatele apod., příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota v návaznosti
na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti pro účely příspěvku
na péči (zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni III. nebo IV. příspěvku na péči).
Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti příspěvku
na péči, je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100 Kč/den).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %.

Výpočet vyrovnávací platby (VP)
a) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství
– ambulantní a terénní forma služby (skupina 1)
Druhy služeb9:


odborné sociální poradenství,



raná péče,



telefonická krizová pomoc,



tlumočnické služby,



krizová pomoc,



sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,



sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,



terénní programy,



kontaktní centra,



nízkoprahová denní centra,



nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,



intervenční centra,



služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,



sociálně terapeutické dílny,



sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.

9

Tento výpočet vyrovnávací platby se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního centra
pobytová forma služby.
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Výpočet VP:
VP je stanovena jako výpočet celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči.

VPS = (FP * U * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé
druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy
služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči10 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce

b) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby
a tísňové péče (skupina 2)
Druhy služeb:


osobní asistence,



průvodcovské a předčitatelské služby,



podpora samostatného bydlení,



odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,



centra denních služeb,



denní stacionáře,



pečovatelská služba.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.

Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V případě, že rozsah
služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného rozsahu
služby, specifikovaného v Žádosti.
10
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VPS = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé
druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy
služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči11 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
UPPP – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok12 (v případě pečovatelské služby
a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních službách),
S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,
H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči.
Druhy služeb:
 tísňová péče.

Výpočet VP:
V případě služby tísňová péče je VP stanovena individuálně, a to s ohledem na skutečnost,
že na rozdíl od služeb uvedených výše je podle prováděcí vyhlášky MPSV k zákonu
o sociálních službách č. 505/2006 Sb. maximální sazba úhrady od uživatelů za službu
stanovena ve výši skutečných nákladů na provoz technických komunikačních
prostředků.
V případě tohoto druhu služby je zároveň specificky stanoveno, že finanční podpora je určena
zejména na úhradu osobních nákladů pracovníků poskytujících základní činnosti služby
tísňové péče a popř. část provozních nákladů služby, která však nesouvisí
s pořízením popř. pronájmem zařízení pro tísňovou péči, včetně montáže, aktivace,
servisu, údržby, oprav a deaktivace zařízení.
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte na základě plánovaného počtu uživatelů služby
uvedeného v Žádosti o poskytnutí finanční podpory na příslušný rok a obvyklé sazby úhrady
stanovené na 1 uživatele služby tísňové péče.
Plánovaný počet uživatelů služby a jeho meziroční změny oproti rokům 2021 a 2022
jsou předmětem věcného hodnocení Žádosti.
11
12

Viz pozn. pod čarou č. 8.
Viz pozn. pod čarou č. 8.
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VPS = (FP * U * M) – ( S * K * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá
celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči13 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní činnosti služby;
měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,
K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok poskytovatelem
služby v rámci žádosti o finanční podporu.

c) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma
služby s lůžkovou kapacitou (skupina 3)
Druhy služeb:
─

─

Pobytové formy služby:


azylové domy,



domy na půl cesty,



služby následné péče (pouze pobytová forma),



terapeutické komunity,



sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),

Ambulantní formy služby:


noclehárny.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby.

13

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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VPS = (FP * L) – (Su * L * v)
VPS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek14 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé
druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,9.

d) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby (skupina 4)
Druhy služeb:


odlehčovací služby,



týdenní stacionáře,



domovy pro osoby se zdravotním postižením,



domovy pro seniory,



domovy se zvláštním režimem,



chráněné bydlení,



sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního
pojištění.
V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů
pro seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytovaných
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je ve výpočtu zohledněna prostřednictvím
koeficientu „k“ předpokládaná struktura uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby uvedená v Žádosti.
Předpokládané složení uživatelů podle stupňů závislosti příspěvku na péči, které je uvedeno
poskytovatelem sociální služby (Příjemcem) v Žádosti, je předmětem věcného hodnocení
Žádosti.

14

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy se zvláštním
režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče:

VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu )
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na lůžko
Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:

VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v)
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek15 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé
druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95,
Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na den (na měsíc)
se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5 druhů služeb),
Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni závislosti
příspěvku na péči.Hodnoty koeficientu „k“:

15

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká
závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu
uživatelů

Hodnota koeficientu

v intervalu 80 % - 100 %

1,45

v intervalu 70 % - 79 %

1,35

v intervalu 60 % - 69 %

1,3

v intervalu 50 % - 59 %

1,25

v intervalu 40 % - 49 %

1,2

v intervalu 30 % - 39 %

1,15

v intervalu 20 % - 29 %

1,1

v intervalu 10 % - 19 %

1,05

v intervalu 0 % - 9 %

1

IX. Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce (poskytovatel sociální služby) odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace
v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat
zboží a služby co nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým.16
2. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti,
která je na příslušný rok podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování
sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti.
3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive
výnosech a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně
s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby
(např. analytické účty, účetní střediska, zakázky).
Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce odděleně od příjmů
a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi organizace.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou
v rozsahu základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud
je organizace v rámci služby zajišťuje.

16

V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
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Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální
službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou
sociální službu.
4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících
se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů zřetelně
označit daným účelovým znakem (UZ XXXXX) tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj
hrazený na základě Smlouvy. A označovat originály účetních dokladů informací, že služba
je spolufinancována Ústeckým krajem.
5. V kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta, použít dotaci pouze ke krytí
uznatelných nákladů souvisejících s činností sociální části CDZ a MDT, skutečně
vynaložených v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu. Poskytnuté finanční
prostředky lze použít ke krytí uznatelných nákladů vzniklých od počátku kalendářního roku
do konce kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta. Uznatelnými náklady jsou
také náklady zaúčtované v měsíci prosinci kalendářního roku, na který byla dotace
poskytnuta, a které budou uhrazeny v lednu následujícího kalendářního roku.
6. Při financování sociální části CDZ a MDT dotacemi z více státních zdrojů anebo i
z rozpočtů územních samosprávných celků nepoužít duplicitní úhradu stejného nákladu
z různých zdrojů.
7. Nepoužít dotaci za účelem tvorby zisku.
8. Při vynakládání uznatelných nákladů dodržovat příslušné právní předpisy, včetně zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na Formuláři
hlášení změn:
a)
b)

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

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona
o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru
sociálních věcí KÚÚK).
Příjemce registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních
věcí, OFKZ KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování - vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
11. Příjemce je povinen odevzdat Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace
v termínu do 26. ledna 2023 (rozhodující je datum otisku razítka podatelny)
na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou). Závěrečná
zpráva a finanční vyúčtování dotace, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této Metodiky
obsahuje komentář k čerpání finančních prostředků a také údaje o:
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i)

plnění hlavního (povinného) indikátoru pro rok 2022, tedy přepočtený počet úvazků
pracovníků CDZ a MDT v přímé péči17, jež musí odpovídat alespoň minimální výši
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech,18

ii)

počtu klientů CDZ a MDT, tedy souhrnného počtu klientů, evidovaných CDZ a MDT,
včetně anonymně podpořených osob.

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace zpracuje Příjemce za období týkající se celého roku,
na který je dotace poskytnuta, nejpozději k 31. prosinci roku, na který je dotace poskytnuta,
včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty do účetnictví poskytovatele
sociálních služeb v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta.
V rámci Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je Příjemce povinen uvést veškeré zdroje
financování každé jednotlivé sociální služby. V případě, že v závěrečném vyúčtování dotace a
vyrovnávací platby bude vykázána ztráta, pak je Příjemce povinen prokázat zdroje krytí ztráty
(uvede v komentáři pod tabulkou Zdroje financování).
Komentář k Závěrečné zprávě a vyúčtování dotace obsahuje prohlášení o dodržení
podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména
na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky
při finančním vypořádání dotace), na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých
nákladových položek, uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby a na plnění
indikátorů týkajících se přepočtených úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči a počtu
klientů.
Příjemce je povinen nahlásit odboru sociálních věcí KÚÚK změnu údajů uvedených
v Závěrečném vyúčtování dotace týkající se zejména nákladů a výnosů a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
12. Zpracovaný podklad pro Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finančního vyúčtování
dotace bude podepsán statutárním zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou osobou.
V případě, že Příjemce nepředloží Závěrečné vyúčtování dotace ani 26. ledna roku,
který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se Příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem
zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen
odvod za porušení rozpočtové kázně.
13. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
14. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním
služby a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby
po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu
s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího
roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.

17

Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
d) pedagogičtí pracovníci,
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
18
Povinný indikátor musí být naplněn alespoň z 85 %.
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15. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto metodikou a uzavřenou Smlouvou
se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění
sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
16. Kontrola se zaměřuje na finanční a věcnou část. Kontrola finanční části je zaměřena
na čerpání poskytnutých finančních prostředků. Obsahem věcné části je plnění předmětu
a účelu veřejnoprávní smlouvy.
17. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon
kontroly všech dokumentů a dokladů vztahujících se k naplňování účelu Smlouvy
a poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru
kontroly KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
18. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18
zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato
nápravná opatření uložil.
19. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
a)

b)

výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace
– v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.

20. Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).
21. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. roku
na který byla dotace poskytnuta, nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace
dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto
skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení
změn (v případě poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji
se oznamovací povinnost týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit
poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována)
zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným
okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi
Smlouvy Poskytovatelem.
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1.

Preambule

Cílem Standardu služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným
chronickým duševním onemocněním (Serious/severe Mental Illness) – SMI) (dále jen „Standard“) je
definovat doporučení pro poskytování těchto služeb pro osoby se SMI. Tento Standard navazuje na
„Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví“ uveřejněný ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví České republiky částka 5, ročník 2016 a zohledňuje pokrok v rámci reformy psychiatrické
péče. Standard byl připraven v rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví realizovaného
Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu.

1.1

Centrum duševního zdraví

Centrum duševního zdraví (dále jen „CDZ“) je významným článkem v síti služeb pro osoby s duševním
onemocněním. Cílem CDZ je zajistit komunitní a multidisciplinární službu zaměřenou na prevenci
hospitalizace nebo jejího zkracování a nápomoc k reintegraci osob se SMI do běžné komunity.
Multdisciplinární tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizované
služby potřebným klientům (tj. pacientům v rámci zdravotních služeb, kteří jsou zároveň zájemci či
uživateli sociálních služeb) z určené cílové skupiny (viz kapitola 2 Standardu). Velká část služeb CDZ je
klientům poskytována v jejich přirozeném prostředí.
V rámci CDZ se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí právními předpisy, zejména
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
Služby CDZ může zajišťovat ve vzájemné spolupráci a společnými postupy poskytovatel zdravotních
služeb a poskytovatel sociálních služeb, a to na základě smlouvy o spolupráci. Služby CDZ může rovněž
zajišťovat subjekt, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona
o zdravotních službách a zároveň má registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona
o sociálních službách.
CDZ v rámci poskytování zdravotních služeb zajišťuje klientům zdravotní péči preventivní, léčebnou
a léčebně rehabilitační. K zajištění léčebné a léčebně rehabilitační péče CDZ spolupracuje s ostatními
články systému zdravotních služeb – s poskytovateli lůžkové péče nebo ambulantní péče
a s registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a popřípadě v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost (dále jen „praktičtí lékaři“). CDZ v rámci poskytování sociálních služeb
zajišťuje prostřednictví sociální rehabilitace takovou péči, která v návaznosti na zdravotní služby
sleduje maximální společenskou integraci a klinické i sociální zotavení klientů (recovery). CDZ při tom
spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb a subjekty činnými v oblasti zaměstnávání,
vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit aj. (např. obecní úřady, policie, úřady práce, školy).
Vzhledem k tomu, že CDZ by měla při poskytování služeb plnit komunitní funkci v rámci přirozeného
regionu1 (viz kapitola 6 Standardu), jejich činnost by měla být rovněž zaměřena na aktivní propojování
a spolupráci všech relevantních dalších poskytovatelů služeb, úřadů a dalších zdrojů komunitní
podpory klientů. Při nastavení přirozeného regionu vychází CDZ jak z prevalence onemocnění SMI
v populaci, tak z charakteru daného území (např. městská aglomerace oproti horské periferní oblasti)
a rovněž z možného rozsahu a dostupnosti poskytovaných služeb. Vymezení přirozeného regionu
nemá žádný vliv na právo pacienta na volbu poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení

1

Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie
u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut.

2

podle zákona o zdravotních službách a na právo osob uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby
a čerpat sociální službu v souladu se zákonem o sociálních službách.
Doporučení pro poskytovaní služeb CDZ jsou odvozeny od takzvané praxe založené na důkazech
(evidence based practice). Patří k nim krizová intervence jako odborný postup s prokazatelným
zlepšením klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, snížení zátěže rodin, snížení počtu
opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě (Murphy et al 2015),
dále asertivní komunitní léčba prokazatelně snižující frekvence relapsu onemocnění, potřebu
hospitalizace, vedoucí ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšující spokojenost klientů
(Marshall et al 2011). Dalším postupem je individuální podpora v pracovní oblasti (IPS), u níž je ověřeno
zvyšování zaměstnanosti osob s duševním onemocněním (Kinoshita et al 2013).
Pro zajištění služeb CDZ se doporučuje tento minimální rozsah poskytovaných služeb:




Oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v rozsahu
oborů / odborností a formy zdravotní péče:
o Psychiatrie – forma zdravotní péče: ambulantní a případně péče ve vlastním
sociálním prostředí pacienta2
o Klinická psychologie – forma zdravotní péče: ambulantní a případně péče ve
vlastním sociálním prostředí pacienta2
o Všeobecná sestra/sestra pro péči v psychiatrii – forma zdravotní péče: ambulantní
péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
Registrace sociální služby v rozsahu služby sociální prevence, a to sociální rehabilitace dle
§ 70 zákona o sociálních službách v ambulantní a terénní formě s vymezením cílové skupiny
klientů „osoby s chronickým duševním onemocněním“.

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a rozhodnutí o registraci sociální
služby by mělo být vázáno na místo realizace ambulantního provozu CDZ – tj. doporučuje se, aby
v rámci rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a rozhodnutí o registraci
sociální služby byla uvedena stejná adresa zařízení. Pro dosažení cíle CDZ se doporučuje, aby zařízení
CDZ bylo umístěno v běžné občanské zástavbě v tzv. „mimonemocničním“ prostředí, tj. mimo
zdravotnické zařízení, v němž se poskytuje lůžková zdravotní péče.
Pro potřeby tohoto Standardu se CDZ, které nenaplní požadavky na komplexní rozsah služeb CDZ,
označuje jako Bazální CDZ (CDZ-B). CDZ, které naplní komplexní rozsah služeb CDZ, se označuje jako
Komplexní CDZ (CDZ-A).
Doporučení pro Komplexní CDZ jsou uvedena v kapitolách 3.2.2 a 4.1 tohoto Standardu.
Doporučení pro Bazální CDZ jsou uvedena v kapitolách 3.2.3 a 4.2 tohoto Standardu.
Předpokládá se, že CDZ-B postupně ve lhůtě uvedené v kapitole 3.2.3 tohoto Standardu splní
doporučení/požadavky pro CDZ-A, a tak se přemění v Komplexní CDZ.
Služby klientům se SMI vedle služeb poskytovaných CDZ (tj. zdravotní péče zajišťované v souladu
s oprávněním k poskytování zdravotních služeb a sociální služby zajišťované v souladu s registrací, jak
je uvedeno výše) mohou též poskytovat multiprofesní týmy tvořené převážně sociálními pracovníky a
případně dalšími odborníky. Jejich vznik může rozvoji CDZ předcházet a mohou částečně plnit některé
funkce CDZ.
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Péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta u oborů psychiatrie a klinická psychologie by měla
být optimálně zajištěna vzhledem k doporučení, že by přímá práce s klienty měla být u multidisciplinárního týmu
realizována alespoň v 50 % v jejich přirozeném prostředí (nikoliv v prostorách zařízení).
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Doporučení pro zajištění činnosti těchto týmů je uvedeno níže v kapitole 8 tohoto Standardu.
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2.

Cílové skupiny

1)

osoby se SMI; charakteristika SMI:

a)

diagnostické okruhy F2, F3 (eventuálně F42 a F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62)

b)

trvání onemocnění (déle než 2 roky);

c)
funkční narušení (skóre GAF ≤ 60, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální
úrovně zneschopnění; upraveno dle Ruggeri et al., 2000, Martín-Pérez et al., 2019).
Takto vymezená cílová skupina v sobě zahrnuje rovněž i osoby v ochranném léčení uloženém soudem
vykonávané formou specializované ambulantní péče v oboru psychiatrie.
CDZ pro tuto cílovou skupinu poskytuje služby dlouhodobého charakteru, vázané na platnost
charakteristiky SMI a) – c) u dané osoby.
2)

osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI.

Jde o osoby převážně dosud psychiatricky neléčené, u nichž se projevují poruchy, které svědčí pro
zvýšené riziko budoucího rozvoje SMI.
Cílem CDZ je včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby jako prevence rozvoje závažného
(chronického) duševního onemocnění. Klienta k péči v CDZ indikují lékaři poskytovatele lůžkové péče
v oboru psychiatrie, lékaři poskytovatelů ambulantní péče v oboru psychiatrie a praktičtí lékaři.
Vzhledem k nízkoprahovosti a vysoké skryté nemocnosti u této cílové skupiny může být přijata do péče
i osoba bez doporučení.

3. Funkce a služby poskytované v CDZ
3.1

Funkce CDZ

A)

Flexibilní, kontinuální péče a podpora osob se SMI v jejich přirozeném prostředí

Cílem je asistence v procesu zotavení těchto osob orientovaná na zplnomocňování a všechny jejich
potřeby vyplývající z aktuální situace (oblast zdravotní, pracovní, bydlení, příjmová, rodiny a sociálního
zázemí, volného času). V tom je zahrnuta zdravotní péče (léčebná, preventivní a léčebně rehabilitační
péče), sociální služba (tj. sociální rehabilitace) spojená s asistencí před, během a po hospitalizaci klientů
CDZ. Pozornost je věnována také potřebám rodinných příslušníků klientů a jiných osob blízkých, např.
formou konzultací, edukací, psychologické podpory.
B)

Asertivní vyhledávání a kontaktování

Cílem je aktivní vyhledávání a opakované kontaktování lidí, kteří vypadli ze systému zdravotních
a sociálních služeb nebo jej nikdy nevyužívali a probíhá u nich neléčené SMI.
C)

Integrovaná péče o osoby s duální diagnózou

Cílem je podpora lidí se souběhem závislosti (alkoholové i nealkoholové drogy, závislost na lécích) a
s SMI, kteří jsou klienty CDZ.
D)

Systematické zaměření multidisciplinárního týmu na včasnou detekci a prevenci.

Cílem je včasné poskytnutí podpory multidisciplinárním týmem klientům včetně cílené depistáže,
pravidelná a systematická spolupráce se školami, praktickými lékaři a dalšími subjekty, a to jak v rámci
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péče o konkrétního klienta, tak i v rámci osvětové činnosti. Součástí této funkce je i podpora osob
propuštěných z akutní lůžkové péče s rizikem rehospitalizace a rozvoje SMI.
E)

Informační místo péče o lidi s duševním onemocněním.

Cílem je zajištění šíření informací o problematice. Na CDZ se obrací osoby, organizace nebo úřady
s dotazy a potřebami týkající se služeb péče o duševní zdraví. CDZ může nasměrovat osoby s potřebami
péče na další specifické služby. Zejména tak může a mělo by pomoci zorientovat se rodině, příp. jiným
blízkým osobám, event. opatrovníkovi v možnostech nejvhodnějšího postupu v pomoci osobě
s duševním onemocněním.

3.2

Minimální rozsah služeb poskytovaných multidisciplinárním týmem CDZ

3.2.1 Multidisciplinární tým
Veškeré služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem. Ten je tvořen profesionály
příslušných odborností (viz kapitola 4 Standardu), kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové
týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí klienty, průběžně si předávají důležité informace a většinu
svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů.

3.2.2 Komplexní Centrum duševního zdraví pro SMI (CDZ-A)
Doporučuje se, aby minimální ordinační doba CDZ-A byla stanovena v rozsahu od 8 do 16 hodin
v pracovní dny.
A) Základní služby
Základní služby by měla zajišťovat všechna CDZ-A.
Rozsah základních služeb CDZ-A:
A1) Mobilní služby
Mobilní služby jsou určené pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu.
Mobilní služby jsou poskytovány prostřednictvím multidisciplinárních týmů v přirozeném prostředí
osob se SMI, a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou osoby aktuálně umístěny, za účelem
jejich přípravy na propuštění. Hlavním cílem mobilních služeb je poskytování péče v přirozeném
prostředí klientů a předcházení stavů, které by vyžadovaly hospitalizaci. Ve spolupráci s ambulantními
psychiatry se podílí na péči o klienty se SMI, kteří mají uloženo ambulantní ochranné léčení.
Mobilními službami se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě.

A2) Krizové služby
Krizové služby jsou určené pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu.
Cílem krizových služeb je podpora klientů při zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizaci.
Krizové mobilní služby jsou dostupné klientům CDZ do 24 hodin, a to i v mimopracovních dnech.
Časová dostupnost krizových služeb CDZ:
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•

Telefonicky – 24/7 s možností osobního kontaktu /mobilního výjezdu/ v závislosti na stavu
klienta. Telefonická dostupnost je zajištěna pro klienty CDZ. Telefonickou dostupnost zajišťuje
přímo multidisciplinární tým CDZ; je rovněž možné ji zajišťovat prostřednictvím zařízení
s nepřetržitou krizovou službou (např. centrum krizové intervence), a to na základě dohody
s ním uzavřené.

•

Ambulantně – od 8 do 18 hodin v pracovních dnech.

•

Pro zvládnutí akutních stavů v době od 18 do 20 hod. v pracovních dnech je k dispozici mobilní
tým CDZ. V nočních hodinách (od 20 do 8 hodin) avizovaných telefonicky nebo nastalých
v zázemí CDZ má CDZ dohodu se zařízením poskytujícím akutní lůžkovou psychiatrickou péči
nebo se zařízením poskytujícím nepřetržitou krizovou službu (centrum krizové intervence).

Krizovými službami se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní a zdravotní péče ve vlastním sociálním
prostředí pacienta,
sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě.

A3) Zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie
Zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie jsou určeny pro obě cílové skupiny
definované v kapitole 2 Standardu.
Zahrnují služby psychiatra a klinického psychologa, včetně psychoterapeutické péče, ve formě
ambulantní péče a dále ve formě zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Role
psychiatra a klinického psychologa v multidisciplinárním týmu zahrnují i metodické vedení
multidisciplinárního týmu a koordinaci péče o klienty.

A4) Služby včasné intervence
Služby včasné intervence jsou určeny pro cílovou skupinu 2 definovanou v kapitole 2 Standardu.
Hlavním cílem služby včasné intervence je včasná detekce onemocnění s rizikem dalšího rozvoje SMI.
Součástí těchto služeb je rovněž spolupráce s organizacemi a školami v přirozeném regionu. Tyto
činnosti probíhají převážně ambulantně.
Službami včasné intervence se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní a zdravotní péče ve vlastním sociálním
prostředí pacienta.
sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě.

A5) Pohotovost k asertivnímu kontaktování
Pohotovost k asertivnímu kontaktování je určena pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2
Standardu.
Jde o intervence multidisciplinárního týmu nebo jednotlivých členů týmu v případě osob s již
probíhajícím, avšak dosud nediagnostikovaným nebo aktuálně neléčeným SMI, které mají
nedostatečný náhled na svoje onemocnění, v jehož důsledku hůře navazují spolupráci.
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Cílem je dosažení spolupráce s osobou a navázání další péče v CDZ za případné spolupráce
(edukovaných) rodinných příslušníků nebo jiných osob blízkých, popřípadě osob žijících s nemocným
ve společné domácnosti, popř. opatrovníka.
Pohotovostí k asertivnímu kontaktování se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí
pacienta,
sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě.

A6) Denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální
Denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální jsou určeny pro cílovou skupinu 1
definovanou v kapitole 2 Standardu.
CDZ zajišťuje denní skupinové nebo individuální služby pro klienty orientované na jejich podporu
a sociální rehabilitaci. Je třeba zajistit, aby nabídka těchto služeb odpovídala potřebám klientů
a dostupnosti jiných denních služeb v přirozeném regionu.
Denní skupinové nebo individuální služby zahrnují jak strukturované, tak nestrukturované aktivity,
sloužící mj. k prolomení sociální izolace. Vedle toho CDZ úzce spolupracuje se službami denního
stacionáře s psychoterapeutickým programem nebo službami otevřeného denního stacionáře podle
jejich dostupnosti v přirozeném regionu.
Denními skupinovými nebo individuálními službami zdravotními a sociálními rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní,
sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní formě.

A7) Síťování
CDZ se aktivně podílí na propojování a spolupráci všech relevantních služeb, úřadů a dalších zdrojů
komunitní podpory klientů v rámci svého přirozeného regionu.

A8) Systematická spolupráce s poskytovateli akutní a následné lůžkové péče
Systematická spolupráce s poskytovateli akutní a následné lůžkové péče slouží k plánovanému předání
hospitalizovaných pacientů do další péče týmu CDZ po ukončení hospitalizace, dále k udržení kontaktu
týmu CDZ s hospitalizovanými klienty a k indikovanému předání klienta CDZ k hospitalizaci v případě
potřeby.

A9) Kontaktní místo
CDZ slouží jako kontaktní místo v přirozeném regionu pro veřejnost a další spolupracující organizace
pro vyhledání včasného zásahu a pomoci pro osoby se SMI, které nebyly dosud léčeny nebo přestaly
využívat podpory zdravotních a sociálních služeb. Na takto poskytnuté podněty obvykle navazují služby
asertivního kontaktování multidisciplinárním týmem CDZ, který osobně nebo telefonicky kontaktuje
klienta ve lhůtě 2 pracovních dnů.
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B) Doplňkové služby
Jde o volitelné služby poskytované CDZ-A v návaznosti na potřeby osob se SMI a na možnosti
spolupracující sítě dalších služeb v přirozeném regionu.
B1) Intenzivní krizová služba v místě zařízení CDZ
Intenzivní krizová služba v místě poskytování služeb CDZ-A je určena pro obě cílové skupiny definované
v kapitole 2.
Tato služba nabízí možnost krizového celodenního (24 hod.) ošetření klientů CDZ-A při zhoršení stavu
s rizikem hospitalizace. Může být provozována podle potřeb klientů jen v některých obdobích v roce.
Poskytnutí celodenní krizové služby může být opakováno u konkrétního klienta maximálně po dobu 10
za sebou jdoucích dní. Služba je poskytována klientům, kteří jsou již zařazeni do péče CDZ-A.
Intenzivní krizovou službou v místě zařízení CDZ-A se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní,
sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a případně pobytové formě3.

B2) Intenzivní intervence v přirozeném prostředí klienta
Intenzivní intervence v přirozeném prostředí klienta jsou určeny obě pro cílové skupiny definované
v kapitole 2.
Tato služba znamená kontakt s klientem CDZ-A v jeho sociálním prostředí alespoň dvakrát za den po
dobu alespoň tří dnů, maximálně však po dobu 10 za sebou jdoucích dnů. Jde o alternativu umístění
do sociální služby poskytující ubytování (např. domov se zvláštním režimem nebo chráněné bydlení)
nebo přijetí na psychiatrické lůžkové oddělení dle stavu klienta. Tato služba předpokládá intenzivní
spolupráci s rodinou, resp. se spolužijícími a jinými blízkými osobami.
Intenzivní intervencí v přirozeném prostředí klienta se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě.

3.2.3 Bazální Centrum duševního zdraví pro SMI (CDZ-B)
Předpokládá se, že CDZ-B postupně ve lhůtě do pěti let od zahájení provozu4 splní
doporučení/personální kritéria pro CDZ-A, a tak se přemění v Komplexní CDZ. Pokud tato kritéria
nenaplní, bude i nadále poskytovat péči v redukované kapacitě (v rozsahu dle personální kapacity CDZB).
Doporučuje se, aby minimální ordinační doba CDZ-A byla stanovena v rozsahu od 8 do 16 hodin
v pracovní dny.
CDZ-B poskytuje alespoň následující druhy základních služeb definovaných u CDZ-A v rozsahu, který
umožní personální kapacita CDZ-B:



3
4

A1) mobilní služby (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu)
A2) krizové služby (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu) s časovou
dostupností od 8 do 16 hodin pouze v pracovních dnech

Lůžka mohou mít charakter sociálních lůžek nebo ubytovacích služeb.
Datem zahájení provozu se rozumí datum zahájení dle první smlouvy uzavřené se zdravotní pojišťovnou.
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A3) zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie (pro obě cílové skupiny
definované v kapitole 2 Standardu)
A4) služby včasné intervence (pro cílovou skupinu 2 definovanou v kapitole 2 Standardu)
A5) pohotovost k asertivnímu kontaktování (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2
Standardu)
A6) denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální (pro cílovou skupinu 1
definovanou v kapitole 2 Standardu) – mohou být zajištěny smluvně u jiného poskytovatele
služeb
A7) síťování
A8) systematická spolupráce s poskytovateli akutní i následné lůžkové péče
A9) kontaktní místo

4. Personální kritéria
CDZ je personálně a technicky vybavené pro zajišťování služby pro cílovou skupinu lidí s vážným
duševním onemocněním (SMI) v přirozeném regionu se 60 - 140 000 obyvateli. Při předpokládané
prevalenci SMI v populaci (Martín-Pérez a kol. 2019, Ruggeri a kol. 2000) ve výši 3,2 promile při
zvoleném kritériu GAF≤60 dle definice SMI v tomto Standardu lze pro přirozený region předpokládat
potřebnost služeb CDZ pro 192 - 448 klientů. Personální složení multidisciplinárního týmu CDZ je dáno
počtem klientů, kterým tým poskytuje své služby. Velikost přirozeného regionu a tím i počet klientů je
omezen jak v dolní, tak i horní hranici, aby bylo zajištěno efektivní fungování týmu CDZ. Na jednoho
pracovníka multidisciplinárního týmu zajišťujícího case management je počítáno s max. 20 klienty.
Pokud se ukáže v přirozeném regionu potřeba ošetřit více klientů s SMI indikovaných k péči CDZ, je
možné personální obsazení uvedené níže navýšit.

4.1 Komplexní CDZ (CDZ-A)
U CDZ -A fungujícím v přirozeném regionu s cca 100.000 obyvateli se doporučuje následující minimální
personální vybavení.

4.1.1 Personál zajišťující zdravotní služby
Personál zajišťující zdravotní služby

celkem: 9 úvazků

Psychiatr5

1,0 úvazek

•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 5 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 (dále jen zákon č. 95/2004 Sb.)
Psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí5
•

1,0 úvazek

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
5

Minimálně jeden z kmenových zaměstnanců CDZ s odborností psychiatr a psycholog ve zdravotnictví se
specializovanou způsobilostí musí splňovat požadavek na úplnou psychoterapeutickou kvalifikaci (specializaci
v systematické psychoterapii).
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s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) a současně
splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení
odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)
Všeobecná sestra (S2) / Sestra pro péči v psychiatrii (S3)6
•

7,0 úvazků

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. a v případě sestry pro péči v psychiatrii
současně splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

4.1.2 Personál zajišťující sociální služby
Personál zajišťující sociální služby

7,0 úvazků 7,8,9

Z toho:
Sociální pracovník
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 110 zákona o sociálních službách

Pracovník v sociálních službách9
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 116 zákona o sociálních službách

Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby (dle § 115 písm. odst. 1 písm. e) zákona
o sociálních službách)
•

Kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

Splňuje požadavky dle § 116a písm. odst. 2 zákona o sociálních službách

4.2

Bazální CDZ (CDZ–B)

4.2.1 Personál zajišťující zdravotní služby
Personál zajišťující zdravotní služby
Psychiatr5

celkem 5 úvazků
0,5 úvazku

6

Minimálně 1/2 úvazků sester musí mít specializaci v Ošetřovatelství v psychiatrii.
Minimálně ½ úvazků pracovníků zajišťujících sociální služby jsou sociální pracovníci
8
Minimálně jeden z pracovníků zajišťujících sociální služby se specializuje na podporu pro vstup na otevřený
pracovní trh, nebo spolupracuje s takto zaměřenými službami.
9
Jeden až dva z pracovníků splňují kvalifikační kritéria dle zákona o sociálních službách a pracují nejméně na 0,5
úvazku v roli peer konzultanta. To vyžaduje vlastní zkušenost pracovníka s onemocněním z okruhu SMI,
stabilizovaný zdravotní stav a zachování jedinečnosti jeho role (nemůže vykonávat jinou roli v týmu CDZ).
7
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•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.

Psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí5
•

0,5 úvazku

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb. a současně splňuje vzdělání podle Nařízení
vlády č. 31/2010 Sb.
Všeobecná sestra (S2) / Sestra pro péči v psychiatrii (S3)6
•

4,0 úvazky

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. a v případě sestry pro péči v psychiatrii
současně splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

4.2.2 Personál zajišťující sociální služby
Personál zajišťující sociální služby

4,0 úvazky7,8,9

Z toho:
Sociální pracovník
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 110 zákona o sociálních službách

Pracovník v sociálních službách9
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 116 zákona o sociálních službách

Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby (dle § 115 odst. 1 písm. e) zákona
o sociálních službách)
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 116a písm. odst. 2 zákona o sociálních službách

5. Materiálně technická kritéria
Minimální technická kritéria jsou dána platnou vyhláškou č. 92/2012 Sb., požadavcích na minimální
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). Nad její rámec je doporučováno následující
vybavení vyplývající z charakteru činnosti CDZ - pro CDZ je charakteristický týmový způsob práce –
prostorové vybavení tomu musí odpovídat (např. dostatečným prostorem pro porady týmu
a kooperaci pracovníků). Konkrétní vybavení se může lišit podle typu CDZ. Rozdíly ve vybavení
jednotlivých CDZ mohou být dány:
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•

velikostí přirozeného regionu;

•

typem přirozeného regionu (horská oblast, městská aglomerace aj.);

•
organizací CDZ – např. denní stacionář10 může být připojen k CDZ nebo může být zajištěn jiným
subjektem.

5.1 Základní provozní prostory
a)

zázemí pro členy multidisciplinárního týmu

c)

konzultační místnost / vyšetřovna

d)

místnost pro skupinovou terapii a denní aktivity (nemusí být u CDZ-B)

5.2 Fakultativní provozní prostory
a)

klidové, resp. krizové místnosti

b)

sprcha pro klienty

c)

čajová či nácviková kuchyně u denních aktivit

5.3 Materiálové a přístrojové vybavení CDZ
a)

nábytek pro práci pracovníků CDZ

b)

alkotest

c)
mobilní telefony, stolní a přenosné počítače nebo tablety, tiskárny, vč. připojení k veřejné
telefonní síti mobilní,
d)

osobní automobil11.

Komplexní CDZ-A poskytující doplňkovou službu B1) Intenzivní krizová služba v místě zařízení CDZ
formou zdravotních služeb musí splňovat minimální požadavky materiálního a technického vybavení
dle Vyhlášky č. 92/2012 Sb., pro provoz psychiatrické krizové péče:
•

signalizační zařízení

•

místnost pro poskytování telefonické krizové intervence

•

místnost pro pacienty, která musí být vybavena minimálně 2 lůžky12 - stacionární péče

•

denní místnost pro pacienty.

6. Organizační kritéria
Podíl přímé práce multidisciplinárního týmu CDZ s klienty je minimálně 50 % vzhledem k celkové jejich
vykonávané činnosti.

10

Musí splňovat podmínky dle vyhlášky č. 92/2012.
Není nutné v městském regionu, kde lze využívat služeb MHD.
12
Lůžka mohou mít charakter lůžek denního stacionáře.
11
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Přímá práce s klienty je u multidisciplinárního týmu alespoň v 50 % realizována v jejich přirozeném
prostředí (nikoliv v prostorách zařízení).
CDZ má definovaná písemná pravidla, která stanoví:
•

cílové skupiny;

•
přirozený region, ve kterém zajišťuje komunitní funkci a zároveň ve kterém je schopno
poskytovat služby A1, A2, A4 a A5 (definované v bodě 3.2.2 Standardu)
•

způsob přijímání do péče a propuštění z ní;

•

způsob sdílení a předávání informací v rámci CDZ;

•

kompetence a odpovědnosti pracovníků CDZ;

•

způsob spolupráce s rodinou klienta a dalšími relevantními subjekty v přirozeném regionu CDZ.

Spektrum služeb CDZ zajišťují členové multidisciplinárního týmu, kteří jsou v pracovněprávním vztahu
se subjekty, které zřídily CDZ.
Konkrétní manažerská struktura je věcí zřizovatele/ů, ale měla by mít dostatečnou kapacitu pro
strategické, finanční, personální a provozní řízení, aby pracovníci v přímé péči o klienty CDZ nebyli
přetěžováni úkoly organizační a administrativní povahy.
Management zodpovídá mimo jiné za plánování a vyhodnocování poskytovaných služeb, včetně
kontroly kvality v souladu s posláním a cíli CDZ.
CDZ oslovuje k systematické spolupráci relevantní subjekty v síti zdravotních i sociálních služeb
v přirozeném regionu, kde působí.
Spolupracuje s krajskou či místní samosprávou na koordinaci služeb pro osoby s duševním
onemocněním. Účastní se činnosti regionálních pracovních skupin vztahující se k síti služeb pro osoby
s duševním onemocněním.

7. Ostatní kritéria
Pro dosažení cíle CDZ se doporučuje, aby zařízení CDZ bylo umístěno v běžné občanské zástavbě
v mimonemocničním prostředí (tj. mimo zdravotnické zařízení, v němž se poskytuje lůžková zdravotní
péče).
CDZ dále může:
•
podílet se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, klinických psychologů, sester
a sociálních pracovníků v souladu s právními předpisy;
•

podílet se na vzdělávání pracovníků dalších sociálních služeb, které s CDZ spolupracují;

•
vytvořit program celoživotního vzdělávání pro kmenové zdravotnické pracovníky a sociální
pracovníky;
•

podílet se na osvětových edukačních aktivitách pro obyvatelstvo;

•

podílet se na výzkumu duševních poruch;

•
pravidelně kontrolovat kvalitu CDZ pomocí nástrojů na hodnocení kvality a bezpečnosti práce
v rámci jednotlivých poskytovaných služeb CDZ.
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8. Služby s potenciálem vzniku CDZ
8.1 Komunitní multiprofesní týmy
Komunitní multiprofesní týmy (zpravidla se jedná o druh služby sociální rehabilitace) působí rovněž
v oblasti péče o duševní zdraví. Jejich vznik může předcházet rozvoji CDZ a mohou částečně plnit
některé jejich funkce.
Základní funkcí je sociální podpora osob se závažným duševním onemocněním s přesahem do systému
zdravotní péče. Podpora probíhá převážně formou case managementu.
Tým je tvořen pracovníky poskytujícími sociální služby. V případě, že tým smluvně spolupracuje
s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti 914, jsou rovněž poskytovány zdravotní služby
psychiatrické sestry. Tým spolupracuje s ambulantním psychiatrem v místě působnosti týmu, který má
roli konzultanta a zároveň spolupracuje i s ambulantními psychiatry klientů, které má ve své péči.
Poskytovanými službami jsou:
•

mobilní služby (sociální a psychiatrická rehabilitace; case management);

•

podpora klienta a jeho okolí;

•

síťování v rámci regionu.
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1. Preambule
1.1. Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty
Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty je mezičlánkem mezi primární
péčí (praktičtí lékaři pro děti a dorost) a pedopsychiatrickou péčí, ambulantní a lůžkovou. Jeho
funkcí je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické
problematiky a pomoc dětem a jejich rodinách v krizových situacích tak, aby nedošlo
k psychiatrizaci problematiky, aby se psychiatrické potíže nerozvinuly, nebo aby byly řešeny
včas a zlepšila se jejich prognóza. Další funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování,
nápomoc k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizace
psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a sociální vztahy klientů. Za
tímto účelem Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty jednak vytváří
potřebné programy, jednak zajišťuje v rámci regionu funkční propojení stávající ambulantní a
lůžkové péče. Zdravotní problematiku (psychiatrickou a psychologickou) rovněž propojuje
s ostatními organizacemi věnujícími se dětem, ať už jde o školy, pedagogicko-psychologické
poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, volnočasové aktivity,
sociální služby nebo o organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí atd.
Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty pracuje formou „case
managementu“ a na přechodnou dobu poskytuje flexibilní, individualizovanou a
nízkoprahovou službu všem potřebným klientům a jejich rodinám v rámci přirozeného
regionu1 oblasti bez čekací doby nebo s čekací dobou minimální.
K zajištění hlavního cíle, tedy maximální společenské integrace a klinického i sociálního
(recovery) zotavení klientů, spolupracuje Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a
adolescenty (dále jen MTDZ) ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami jak
specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti rodiny, vzdělávání,
zaměstnání, bydlení, volnočasových aktivit, a to včetně státních institucí.

1

Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie
u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut.
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Jednotlivé prvky péče poskytované MTDZ jsou odvozeny od takzvané praxe založené na
důkazech (evidence-based practice). Hlavním nástrojem péče je krizová intervence s
prokazatelným zlepšením klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, dále snížení zátěže
rodin, snížení opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě
(Murphy et al 2012).
V MTDZ se propojují zdravotní služby, sociální služby a služby pedagogické. Veškerá činnost se
řídí platnou legislativou, zejména zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákonem č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a zákonem č. 359/1999 Sb. o
sociálně-právní ochraně dětí.
V tomto standardu jsou definovány Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a
adolescenty (MTDZ) zejména k účelu ověření jejich provozu v pilotním projektu Podpora
zavedení nových služeb v oblasti péče o pedopsychiatrické pacienty.

1.2. Zdroje
Cash SJ, Bridge JA. Epidemiology of Youth Suicide and Suicidal Behavior. Current opinion in
pediatrics. 2009;21(5):613-619.
Leibson CL, Long KH. Economic implications of attention-deficit hyperactivity disorder for
healthcare systems. Pharmacoeconomics. 2003;21(17):1239-62. Review. PubMed PMID:
14986737.
Maziade M. At Risk for Serious Mental Illness-Screening Children of Patients with Mood
Disorders or Schizophrenia. N Engl J Med. 2017;376(10):910-912.
Murphy S et al. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. (2012) Cochrane
Database of Systematic Reviews; 5:CD001087.
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Raboch J, et al. (eds.) PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče IV. Praha: Tribun,
2014.
Raboch J., Wenigová B. et al. Mapování stavu psychiatrické péče, ČPS, 2012.
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Architecture and functioning of child and adolescent mental health services: a 28-country
survey in Europe. The Lancet Psychiatry [online]. Vol. 4, No. 9, s. 715-724, Září 2017. Dostupné
na <http://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30127-X>.
Strategie reformy psychiatrické péče. MZ ČR, 2013.
Wang PS, Angermeyer M, Borges G, et al. Delay and failure in treatment seeking after first
onset of mental disorders in the World Health Organization’s World Mental Health Survey
Initiative. World Psychiatry. 2007;6(3):177-185.
WHO. The European Mental Health Action Plan 2013–2020.
Winkler P., (ed.). Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenosti a
doporučení. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2013.
Winkler P., et al. Cost-effectiveness of care for people with psychosis in the community and
psychiatric hospitals in the Czech Republic: an economic analysis. The Lancet Psychiatry, 2018.
5

1.3. Seznam zkratek

CDZ

centrum duševního zdraví

ED/EI

Early Detection/Early Intervention – včasná detekce/včasná intervence

MTDZ

Multidisciplinární Tým Duševního Zdraví

OSPOD

orgán sociálně právní ochrany dětí

PPP

pedagogicko-psychologická poradna

SMI

Severe Mentall Illness – závažné duševní onemocnění

SPC

speciálně pedagogické centrum

SPOD

sociálně právní ochrana dětí

SVP

středisko výchovné péče

ZZS

zdravotní záchranná služba

2. Služby poskytované Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a
adolescenty
2.1. Cílová skupina
Cílovou skupinou MTDZ jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo
osoby odpovědné za jejich výchovu. O přijetí dítěte či adolescenta do péče MTDZ bude
rozhodovat především závažnost stavu a individuální potřeby dítěte (primárně nikoliv
konkrétní diagnóza).
Do MTDZ by měly směřovat děti vyžadující akutní pomoc v oblasti psychosociální, dále děti
propouštěné z ústavní pedopsychiatrické péče, u kterých hrozí vysoké riziko relapsu, a děti
v péči dětské a dorostové psychiatrické ambulance, jejichž stav se zhoršil a hrozí jejich
hospitalizace, ale té by bylo možné předejít. Dále by se měla týkat dětí, které potřebují více
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modalit péče než pouze jednu (kromě péče psychiatrické a psychologické také péči sociální či
speciálně pedagogickou).
MTDZ bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. V rámci týmu se předpokládá
flexibilita pracovní doby MTDZ 12 hodin denně, cca mezi 7. -19. hodinou. Mimo pracovní dobu
MTDZ bude dostupný telefonní záznamník odkazující na zařízení akutní péče v regionu MTDZ
či krizové linky důvěry. Dostupnost psychiatrické, psychologické nebo sociální pomoci by měla
pro pacienty v akutním stavu být nejvýše 3 pracovní dny.

2.2. Minimální rozsah služeb poskytovaných Multidisciplinárním týmem
duševního zdraví pro děti a adolescenty
2.2.1 Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty
Veškeré služby jsou poskytovány Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a
adolescenty. Ten je tvořen profesionály různých odborností (viz kapitola Personální kritéria),
kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové týmu sdílejí klienty, průběžně si předávají
důležité informace a část svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů.
2.2.2 Poskytované služby
MTDZ má pro výkon činností takové odborné, časové, prostorové, finanční, materiálnětechnické a personální zázemí, které odpovídá rozsahu nabízených služeb a typu klientely.
Klienti MTDZ jsou srozumitelně informováni o cílové skupině, cílech a metodách práce a je jim
umožněno činit informovaná rozhodnutí. Služby jsou poskytovány na základě profesionality,
etických zásad, provázanosti a práce s celým sociálním systémem klienta a jsou poskytovány
v bezpečném prostředí. Metody práce vycházejí z vědecky ověřených poznatků.
Při prvním kontaktu s klientem a jeho rodinou bude stanoven klíčový pracovník („case
manager“) dle hlavních potřeb klienta, společně s klientem a jeho rodinou bude vytvořen
individuální plán péče, který bude průběžně aktualizován s ohledem na konkrétní potřeby
klienta a cíle, kterých je třeba dosáhnout.
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A) Denní služby
MTDZ provozuje centrum denních aktivit, do kterých je klient zařazen dle předem
nastaveného individuálního plánu péče. Jedná se o psychoterapeutickou podporu,
psychoterapii a další terapeutické služby, např. pracovní aktivity, pohybové aktivity, skupinové
aktivity a jiné, dle možností, zaměření konkrétního MTDZ a dle převažující problematiky
klientů.
V rámci MTDZ jsou poskytovány služby psychiatrické a klinicko-psychologické ambulance.
Všichni členové týmu poskytují individuální konzultace jak v působišti MTDZ, tak případně
prostřednictvím mobilních služeb.

Minimální provozní doba pracoviště (jednotlivých

pracovišť) MTDZ v období pilotního provozu činí 40 hodin týdně. To znamená, že služby jsou
dostupné 8 hodin denně.
B) Mobilní služby
Pokud je to třeba, jsou služby poskytovány členy týmu v přirozeném prostředí klientů (domov,
škola, mimoškolní aktivity) a po vzájemné dohodě také v institucích (např. lůžková
zdravotnická zařízení), kde jsou klienti aktuálně umístěni a kde je třeba připravit je na
propuštění. Dále může tým navštívit instituce nebo organizace, které s dítětem a rodinou
pracují (škola, PPP, SPC, SVP, OSPOD atd.).
Mobilní tým neplní roli zdravotnické záchranné služby, ale provádí krizovou intervenci v
případech, ve kterých není nezbytný zásah ZZS, a to v pracovní době MTDZ.
Tato aktivita zahrnuje např. edukaci klienta a jeho okolí, přímou podporu klienta v situacích
pro něj obtížných, aby se učil jednat v budoucnu samostatně.
C) Další služby
Kromě přímé práce s klienty MTDZ ve svém regionu aktivně navazuje spolupráci s dalšími
službami péče o děti a adolescenty jak obecně, tak individualizovaně, a to na základě potřeb
konkrétního klienta. Jedná se zejména o následující zařízení a instituce: dětské a dorostové
psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková
pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, centra duševního zdraví (CDZ), pediatrická lůžková
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i ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská
zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska
výchovné péče, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální
služby, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby pověřené k výkonu SPOD) atd.

3. Personální kritéria
MTDZ je personálně a technicky vybavené zdravotně sociální zařízení zajišťující služby pro
cílovou skupinu v přirozeném regionu. Velikost regionální dostupnosti bude testována během
pilotního ověření a bude v tomto případě ovlivněna velikostí populace do 18 let. Výchozí
hodnotou pro účely pilotního ověření je, s ohledem na personální zajištění, přirozený region
s maximálně 50 000 obyvateli do 18 let a s okamžitou kapacitou 13 klientů.
Pro zajištění individualizované práce s klientem je zapotřebí, aby každý klient měl jednoho
konkrétního člena týmu jako svého klíčového pracovníka tzv. „case managera“. Role klíčového
pracovníka je jednak v přímé péči o klienta, jednak v koordinaci naplňování individuálního
plánu péče klienta. Klíčový pracovník zapojuje další členy týmu podle aktuální situace (potřeb)
klienta a podle jejich specializovaných znalostí a dovedností. Na jednoho pracovníka týmu
v roli „case managera“ je počítáno s 4-6 registrovanými klienty.
MTDZ má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kterým je poskytována odborná podpora,
kteří znají své kompetence a jsou si vědomi své zodpovědnosti. MTDZ obezřetně vybírá takové
zaměstnance, kteří splňují kvalifikační nároky odpovídající druhu poskytovaných služeb, jsou
bezúhonní a psychicky způsobilí. Je jim poskytována podpora a pravidelná zpětná vazba
ohledně jejich práce tím, že zaměstnanci MTDZ realizují pravidelné intervize v rámci zařízení a
účastní se supervize realizované externím odborníkem, který má k této činnosti příslušnou
kvalifikaci.
Členové MTDZ vzájemně sdílejí své zkušenosti a odlišné pohledy svých různých odborností na
problematiku klientů a své různé pohledy navzájem respektují.
1)

Povinné služby a programy pilotních MTDZ. Multidisciplinární tým, který je po celou

dobu pilotního provozu složený z pracovníků minimálně následujících odborností, je povinen
zajištovat uvedené služby a programy.
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Dětský a dorostový psychiatr2

0,5 úvazku

Z toho je minimálně 0,25 úvazku dětský a dorostový psychiatr supervizor, tzn. s atestací
z dětské a dorostové psychiatrie. Splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb. lékař se
specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie (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,
dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Celkový úvazek lze v případě
odborného dohledu rozdělit s psychiatrem v přípravě k atestaci (max. 0,25 úvazku), který
splňuje požadavky dle § 4 zákona č. 95/2004 Sb., po absolvování základního kmene
(psychiatrického, pediatrického).
Pro komplexní funkci týmu je důležité, aby dětský a dorostový psychiatr byl jeho integrální
součástí. Dětský a dorostový psychiatr s atestací je garantem zdravotní péče v MTDZ.
Dětský a dorostový psychiatr obecně hodnotí stav klienta během prvního kontaktu s ním a
během kontrol a konzultuje jeho změny s ostatními pracovníky MTDZ, kteří mají klienta v péči.
Podle toho určuje lékové a nelékové postupy léčby v rámci MTDZ, je zodpovědný za
psychiatrickou diagnostiku a indikaci dalších zdravotních služeb (další vyšetření, náběry krve
atd.). Dětský a dorostový psychiatr ukončuje klientovu dispenzarizaci v MTDZ, a to předáním
do běžné ambulantní péče či do lůžkové psychiatrické péče, sociální péče atd. V případě
potřeby poskytuje krizovou intervenci či psychoterapii.
Dětský a dorostový psychiatr by měl být k dispozici všem klientům i členům týmu. Role
konzultační (být k dispozici všem členům týmu) a jeho role přímého kontaktu s klienty by měly
být dobře vyváženy. Kontakt s klienty by neměl být omezený pouze na prostředí ambulance,
ale může probíhat také formou mobilní služby, tedy v přirozeném prostředí klienta. Měl by mít
dostatek prostoru a flexibility na intervence ad hoc. Psychiatr by neměl být v roli „case
managera“.

2

Minimálně jeden z kmenových zaměstnanců MTDZ (s odborností psychiatr a klinický psycholog) musí splňovat
požadavek na úplnou psychoterapeutickou kvalifikaci pro zdravotnictví (specializaci v systematické
psychoterapii).
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Psycholog1

2,0 úvazky

Z toho minimálně 1,0 úvazku klinický psycholog, který vykonává činnosti dle § 122 Vyhlášky č.
55/2011 Sb. V případě zajištění odborného dohledu klinického psychologa dále psycholog ve
zdravotnictví, který zahájil specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, či alespoň
splňuje kvalifikaci psychologa ve zdravotnictví dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních“).
Psycholog se v případě potřeby podílí dle svých kompetencí na prevenci, diagnostice,
psychoterapii, poradenství a edukaci. Poskytuje neodkladnou péči v případě akutních krizí a
traumat. Všechny tyto činnosti pravidelně konzultuje s klinickým psychologem se
specializovanou odborností. Spolupodílí se na vytváření individuálních plánů péče. Měl by se
vyjadřovat ze svého profesního úhlu ke stanovování léčebných postupů, způsobů rehabilitace
i konkrétních intervencí. Pracuje přímo s klientem a jeho rodinou, zejména v prostorách
MTDZ, ale může se účastnit i výjezdů do terénu (přirozeného prostředí klienta). Psycholog také
nabízí skupinové terapeutické či rehabilitační aktivity (např. kognitivní trénink, relaxace,
edukativní skupiny, nácviky sociálních dovedností apod.). Může se podílet na tvorbě a vedení
programů pro širší veřejnost. Může být v roli „case managera“.
Klinický psycholog je neodmyslitelnou součástí multidisciplinárního týmu. Těžištěm jeho práce
je přímá práce s klienty MTDZ pro děti a adolescenty, zejména ve formě individuální
psychoterapie a poradenství. Provádí specializované činnosti v oblasti klinické psychologie (ve
zdravotnictví) – komplexní nebo cílené klinicko-psychologické vyšetření (v indikovaných
případech), psychoterapii, socioterapii, rehabilitaci, vede skupinovou psychoterapii, párovou
terapii, psychologickou prevenci a poradenství, krizovou péči, může se podílet i na vedení
programů pro širší veřejnost či širší okolí klientů. Psycholog se též může zúčastnit výjezdů do
terénu (přirozeného prostředí klientů). Zejména tehdy, když se jedná o prvokontakt či situaci,
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kdy je třeba posoudit aktuální stav klienta, může tvořit důležitou součást výjezdního týmu
spolu s lékařem či jiným zdravotníkem. Klinický psycholog by neměl být v roli „case managera“.
Dále klinický psycholog provádí metodické vedení v rámci oboru, zajišťuje a provádí celoživotní
vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.
Může rovněž poskytovat intervizní podporu ostatním členům týmu a metodické vedení
interpersonálního a psychoterapeutického přístupu členů týmu ke klientům.

Rodinný terapeut3/rodinný poradce4

1,0 úvazek

Minimálně 0,5 úvazku rodinný terapeut.
Rodinný terapeut splňuje požadavky na vzdělání rodinného terapeuta podle akreditace
Společnosti

pro

rodinnou

terapii

z.s.

(http://www.soft-zs.cz/akreditace/akreditace-

terapeuta).
Rodinný poradce splňuje požadavky na manželského a rodinného poradce dle § 116 a zákona
č. 108/2006 Sb.
Rodinný terapeut poskytuje terapii v oblasti rodinných a párových vztahových problémů.
Pracuje s celým rodinným systémem a podněcuje v rámci terapie změny pohledu rodiny na
daný problém a na sebe samu tak, aby byla podpořena změna způsobu komunikace a
interakce mezi jednotlivými členy rodiny.

Rodinný terapeut by neměl být v roli „case

managera“.
Rodinný poradce poskytuje poradenství v oblasti rodinných a párových vztahových problémů,
může být v roli „case managera“.

3

Podmínky akreditace rodinného terapeuta: vzdělání humanitního či sociálního směru nebo v oboru medicíny,
pracovní zkušenosti z oblasti psychosociálních služeb, pomáhajících profesí a v oblasti duševního zdraví,
kompletní výcvik akreditovaný společností SOFT (www.soft-zs.cz), který obsahuje nejméně 500 hodin výuky a
100 hodin supervize.
4

Odbornou způsobilostí manželského a rodinného poradce je vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením
studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně
s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu
minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve
zdravotnictví.
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Všeobecná sestra/dětská sestra/sestra pro péči v psychiatrii/ dětská sestra pro
dětskou a dorostovou psychiatrii5

3,0 úvazky

Z toho minimálně 1 úvazek sestra se specializací Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové
psychiatrii nebo Ošetřovatelská péče v psychiatrii, dále možná dětská sestra, všeobecná
sestra, které splňují požadavky dle § 5 nebo § 5a Zákona o nelékařských zdravotnických
povoláních.
Sestra je pro klienta a jeho rodinu často první kontaktní osobou při vstupu do péče týmu,
následně může být v roli „case managera“. Kompetence a odpovědnosti sestry jsou obecně
popsány ve vyhlášce č.55/2011, o činnostech zdravotních pracovníků. Sestra se spolu
s klientem a jeho rodinou podílí na sestavení individuálního plánu péče v MTDZ, průběžně ho
vyhodnocuje a upravuje podle konkrétních potřeb klienta a jeho rodiny. Je schopna rozpoznat
známky zlepšení či zhoršení psychického stavu klienta. Vyhodnocuje, zda klient není
nebezpečný vůči sobě či okolí, a v případě potřeby zajišťuje nezbytná opatření. K hodnocení
soběstačnosti a rizikových faktorů používá standardizované ošetřovatelské měřicí techniky
(např. screening rizika agrese a autoagrese) a především své klinické zkušenosti. V průběhu
péče v MTDZ provádí edukaci klienta a jeho rodiny v otázkách péče a prevence zdravotních
rizik v oblasti péče o duševní i somatické zdraví. Zná a používá pomocné psychoterapeutické
techniky, včetně podpůrných psychoterapeutických rozhovorů. Podílí se na organizaci
podpůrných volnočasových aktivit. Koordinuje spolupráci mezi jednotlivými službami MTDZ.
Sociální pracovník/ zdravotně sociální pracovník/ pracovník v sociálních službách

3,0

úvazky
Z toho minimálně 2,0 úvazky sociální pracovník/zdravotně-sociální pracovník. Splňuje
požadavky dle § 110 Zákona o sociálních službách/ § 10 Zákona o nelékařských zdravotnických
5

Sestra bez specializace/dětská sestra by měla být zařazena do specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče
v psychiatrii/ Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii ideálně před uzavřením pracovní smlouvy se
zaměstnavatelem MTDZ. Vzdělávací program pro Ošetřovatelskou péči v dětské a dorostové psychiatrii je
aktuálně v připomínkovém řízení MZ ČR, zahájení je pravděpodobné nejdříve v roce 2020, proto bude pro finální
úpravy standardu péče v MTDZ nutné sledovat další vývoj.
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povoláních. Pracovník v sociálních službách splňuje požadavky dle § 116 Zákona o sociálních
službách.
Sociální pracovník/zdravotně sociální pracovník vyhodnocuje situaci rodiny, nastavuje
podpůrný plán, může být v roli „case managera“, poskytuje základní sociálně právní
poradenství a nácvik sociálních dovedností, mobilizuje sociální zdroje komunity, komunikuje
s institucemi a dalšími organizacemi a osobami, podílejícími se na stabilizaci situace. Při
výkonu sociálně právní ochrany dětí komunikuje také v případě potřeby s OSPOD. Na vyžádání
OSPOD poskytuje zprávy a informace o průběhu spolupráce rodiny a dítěte.
Pracovník v sociálních službách Zajišťování zájmové a kulturní činnosti vč. jejího hodnocení dle
osobních cílů, potřeb a schopností ve spolupráci s dalšími pracovníky MTDZ na základě
vytvořeného individuálního plánu klienta. Spolupráce na tvorbě individuálního plánu a
aktivizačních programů dle možností klientů s ohledem na jejich zájmy (kupř.
výtvarné, hudební, pohybové aktivity, cvičení a hry, vzpomínkové, smyslové, sezonní aj.
aktivity).
Speciální pedagog

1,5 úvazky

Dle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících), kde je definován
speciální pedagog.
Speciální pedagog provádí činnosti zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, spolupracuje s SPC (speciálně pedagogické centrum), PPP
(pedagogicko-psychologická poradna) nebo SVP (středisko výchovné péče) a pomáhá
realizovat jejich doporučení. Spolupracuje přímo se školou a učiteli formou poradenské a
konzultační služby, případně je nápomocen při prevenci či zvládání problémových situací.
Pomáhá rodičům a edukuje je ohledně dovedností dětí a jejich přípravy do školy a podílí se na
výběru volnočasových aktivit vhodných pro dítě. Speciální pedagog může být v roli „case
managera“.
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Administrativní pracovník

max. 1,0 úvazek

V průběhu celé realizace pilotního provozu MTDZ je/jsou Příjemce/Spolupracující subjekty
společně zavázán/zavázáni, průběžně naplňovat minimální personální zajištění pilotního
MTDZ stanovené pro realizaci pilotního provozu MTDZ.
Administrativní pracovník provádí administrativní práce pro MTDZ (vyřizování korespondence,
telefonátů, objednávání schůzek apod.)
2)

Volitelné (nepovinné) služby pilotních MTDZ-P rozšiřují multidisciplinární tým, který je

po celou dobu pilotního provozu složený z pracovníků dle bodu 1) Kapitola VIII.
Peer konzultant6
Tj. osoba, která využívá své osobní zkušenosti k podpoře pacientů/klientů, zároveň se
zaměřuje na propojení pacientů/klientů se členy MTDZ-P. Peer konzultant nezastává jinou
funkci v týmu.
Zapojování lidí se zkušeností s duševním onemocněním do procesu plánování, poskytování a
hodnocení služeb významně přispívá k destigmatizaci duševních onemocnění a do značné míry
podporuje i samotné zotavení klientů.
Obecně je klíčová role peer konzultantů jednak v tom, že dávají týmu zpětnou vazbu z pohledu
uživatelů služeb, a jednak jsou specificky zapojováni do práce s klienty. Využívajíce své osobní
zkušenosti, podporují klienty v hledání jejich osobní cesty zotavení.
V oblasti péče o děti a adolescenty s duševním onemocněním zatím chybí v ČR s prací peer
konzultantů větší zkušenost, proto se jeví jako vhodné v rámci pilotního ověření MTDZ zapojit
do práce týmu také peer konzultanta z řad rodičů dětí a adolescentů s duševním
onemocněním a/nebo mladého dospělého se zkušeností s duševním onemocněním v dětském
a adolescentním věku tak, aby bylo do budoucna možné lépe zmapovat náplň jejich práce a
vydefinovat jejich možnou roli v multidisciplinárním týmu.

6

V ČR v souvislosti s řešenou problematikou probíhají „peer konzultační“ kurzy pro osoby se zkušeností s
duševním onemocněním. Pokud jsou peer pracovníci zaměstnáni v týmu registrovanou sociální službou, musí dle
stávající legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) splňovat požadavky tohoto zákona, což obvykle
znamená absolvovat rekvalifikační kurs pro pracovníka v sociálních službách.
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Souběh jednotlivých úvazků zdravotnických pracovníků je možný do maximální výše 1,2. Bude
akceptován souběh maximálně na dvou pracovištích různých poskytovatelů (výjimečně lze v
odůvodněných případech akceptovat souběh na třech takových pracovištích). Souběhem se
rozumí poskytování zdravotních služeb jedné fyzické osoby (nositele výkonu, jmenovitě
uvedeného ve Smlouvě s pojišťovnou) u více poskytovatelů (IČ).
Vedení týmu
Formální statut vedení týmů je různý. V některých případech je celý tým pod jednou
organizací, v jiných je složen ze zaměstnanců více než jedné organizace. V každém případě je
důležité, aby všichni členové týmu (bez ohledu na to, kým jsou zaměstnáni a jakého typu
profese jsou) společně tvořili funkční jednotku.
Povětšinou má tým jednoho vedoucího. Vedoucí týmu je spíše koordinátor a mediátor než
osobou direktivně uplatňující svou moc. Existuje i model vedení týmu ve dvojici – jeden
zdravotník a jeden sociální pracovník, nebo model, kdy je sice jeden vedoucí týmu, ale zároveň
existuje

vedoucí

sociálních

pracovníků

a

vedoucí

všeobecných/dětských

psychiatrických/psychiatrických sester. V každém případě pracovní společenství všech členů
týmů nějak zapojených do jeho vedení (vedoucího týmu sociálních pracovníků, vedoucího
zdravotnických pracovníků – psychiatr) je klíčové pro dobrý chod týmu. Jejich role a vzájemné
postavení by měly být komplementární, nikoli kompetitivní.
Uvedený minimální personální standard respektující vyhlášku č. 99/2012 Sb. bude vždy
dodržen a je považován za nepodkročitelné minimum. Tento standard představuje doporučení
směřující k optimalizaci stavu, avšak s ohledem na zkvalitnění péče poskytované MTDZ může
být plánované personální obsazení i vyšší.

4. Materiálně technická kritéria
4.1. Struktura MTDZ a prostorové vybavení
a) centrum denních aktivit:
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minimálně jedna denní místnost;



místnost pro skupinovou psychoterapii;



minimálně jedna konzultační místnost.

b) ordinace psychiatra
c)

ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta, (např. herně-terapeutická místnost
s terapeutickým vybavením)

d) místnost pro schůzky týmu (může využívat denní místnost)
e) další prostory a zázemí (dle vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a
věcné vybavení zdravotnických zařízení a dalších platných norem – dále jen vyhláška č.
92/2012, v případě sociálních služeb dle platné legislativy):


pro klienty – WC, čekárna;



pro personál – kuchyně, koupelna, WC, sklad, úklidová místnost;



kancelář managementu.

4.2. Materiálové a přístrojové vybavení
a) vybavení místností popsaných v bodě 4.1 adekvátním nábytkem
b) přístrojové a jiné vybavení – adekvátní vybavení, které zajistí možnost poskytování
denních služeb, mobilních terénních služeb, sdílení informací, bezpečí pracovníků a
klientů
Materiální a technické požadavky – jejich minimální standard – se řídí platnou legislativou
(vyhláška 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální a věcné vybavení zdravotnických zařízení a
kontaktních pracovišť domácí péče).
Příklad přístrojového a věcného vybavení:


osobní vůz;
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počítače + SW, mobilní telefony, pevné linky, internet;



online systém sdílení informací;



elektronický zabezpečovací systém;



zdravotnický materiál a léky;



zdravotnické vybavení – tonometr, fonendoskop, teploměr, váha, ambuvak a další
potřeby pro poskytnutí první pomoci;



herně-terapeutické vybavení, diagnostické metody;



skříň/sklad na léky;



úklidový materiál.

Poznámky
V tomto standardu je stanoveno jen minimální prostorové a věcné vybavení. Reálné vybavení
se bude lišit dle konkrétního typu MTDZ pro děti a adolescenty. Rozdíly v typech MTDZ mohou
být dány:


regionální dostupností;



typem regionu (horská oblast, městská aglomerace);



organizací MTDZ.

5. Organizační kritéria
Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty pro účely „Standardu“ se
rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i sociální
služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách7, a to ve znění pozdějších předpisů, nebo
poskytovatel sociálních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i zdravotní služby dle

7

Do budoucna se jeví jako vhodné legislativně zakotvit sociální část MTDZ jako druh služby v zákoně o sociálních
službách.
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zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, anebo poskytovatel zdravotních služeb a
poskytovatel sociálních služeb, kteří za tímto účelem spolupracují při poskytování těchto
služeb na základě smlouvy.
MTDZ musí vzniknout jako jeden multidisciplinární tým, který je v každodenním kontaktu
a sdílí jedny prostory minimálně pro společné porady a kooperaci.
MTDZ zajišťuje péči o děti a adolescenty prostřednictvím týmu zaměstnanců, kteří vědí, kdo
je řídí a komu se zodpovídají. Existují postupy spolupráce a sdílení informací uvnitř týmu i
s dalšími zapojenými subjekty, které dbají na ochranu soukromí a osobních údajů dítěte a jeho
rodiny.
Systém řízení v MTDZ je transparentní a srozumitelně formulovaný. Status MTDZ,
kompetence, odpovědnost a povinnosti vedoucího pracovníka a dalších pracovníků jsou
vymezeny tak, aby zajišťovaly naplňování cílů MTDZ.
Umístění MTDZ a provozní doba odpovídá cílům a charakteru činností.
MTDZ uplatňuje systém vedení dokumentace a nakládání s osobními údaji, které jsou
v souladu s etickými zásadami a platnou legislativou. Tyto postupy jsou jasně definovány a
uplatňovány v praxi.
Management zodpovídá za plánování a vyhodnocování poskytovaných služeb, včetně kontroly
kvality v souladu s posláním a cíli MTDZ.
Pro účely pilotního projektu budou pro klienty a jejich zákonné zástupce nebo osoby
odpovědné za jejich výchovu vybrány dotazníky na hodnocení a porovnání kvality života při
vstupu do péče MTDZ a po intervenci v něm. Výsledky hodnocení budou použity
k vyhodnocení efektivity péče v MTDZ jako součásti sítě služeb poskytovaných dětem a jejich
rodinám.
MTDZ má stanoveny etické zásady a při poskytování služeb se jimi řídí. Tyto zásady jsou
veřejně dostupné a vycházejí ze základních etických principů a směřují k prospěchu a bezpečí
klientů.
MTDZ poskytuje následující druhy péče:
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podle časové naléhavosti: akutní a plánovaná;



podle účelu poskytnutí: preventivní, diagnostická, dispenzární, léčebná, léčebně
rehabilitační, ošetřovatelská.

MTDZ poskytuje následující formy péče:


ambulantní péče;



péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí klienta.

MTDZ má platný organizační řád.
MTDZ má definovaná a veřejně dostupná písemná pravidla, která stanoví:


cílovou skupinu;



přirozený region MTDZ;



způsob přijímání klientů do péče a propuštění z ní;



způsob sdílení a předávání informací v rámci MTDZ;



kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků MTDZ;



zpracované standardy kvality sociální služby;



způsob spolupráce se všemi relevantními subjekty v rámci regionální dostupnosti
MTDZ.

V případě, že zřizovatel/é provozuje/í další činnosti mimo MTDZ, musí být MTDZ účetně
samostatným střediskem.
MTDZ oslovuje k systematické spolupráci všechny relevantní subjekty v síti zdravotních,
sociálních i pedagogických služeb v regionu, kde působí, tzn.:


pedopsychiatrická a psychiatrická lůžková zařízení;



pedopsychiatrické a psychiatrické ambulance;



CDZ pro SMI pacienty;
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adiktologické multidisciplinární týmy, forenzní multidisciplinární týmy, ED/EI týmy;



praktické lékaře pro děti a dorost a praktické lékaře pro dospělé pacienty;



lékaře specialisty pečující o děti a adolescenty, a to včetně stomatologů;



pediatrická oddělení v nemocnicích;



školy;



školská poradenská zařízení;



zařízení pro výkon ústavní výchovy;



střediska výchovné péče;



OSPOD;



sociální služby (síť služeb a pomoci pro ohrožené děti, služby pro rodiny s dětmi apod.).

Je žádoucí vytvořit s těmito subjekty dohody o spolupráci definující vzájemné kompetence,
návaznost a koordinaci služeb a způsoby řešení sporných situací.
MTDZ spolupracuje s regionální pracovní skupinou pro oblast dětského duševního zdraví pod
krajskou řídící skupinou pro deinstitucionalizaci za účelem systémové koordinace služeb pro
děti a adolescenty s duševním onemocněním.

6. Ostatní kritéria
MTDZ je umístěno nejlépe v běžné občanské zástavbě, v mimo nemocničním prostředí,
případně i při zdravotnickém zařízení, v částečně samostatném objektu.
MTDZ se dále může:


podílet na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, klinických psychologů,
všeobecných

sester,

dětských

sester,

všeobecných

sester

se

specializací

Ošetřovatelská péče v psychiatrii a Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové
psychiatrii a sociálních a pedagogických pracovníků;


podílet na vzdělávání pracovníků dalších sociálních služeb, které s MTDZ spolupracují;
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vytvořit program celoživotního vzdělávání pro kmenové zdravotnické pracovníky,
sociální pracovníky a pedagogické pracovníky;



podílet na osvětových edukačních aktivitách pro obyvatelstvo;



podílet na výzkumu duševních poruch.

Požadované počty ošetřovaných klientů nebo výkonů:


Minimální počet klientů v kontinuální péči Multidisciplinárního týmu duševního zdraví
pro děti a adolescenty je 20/rok.



Rozhodující pro hodnocení výkonnosti je údaj v příslušné informační databázi.
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Příloha Metodiky č. 3

Standard péče poskytované
Multidisciplinárním týmem duševního
zdraví pro seniory
pro účely dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
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1.

Preambule

Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro seniory (MTDZ pro seniory) jsou službou,
která je ve světě efektivní, avšak v ČR tento typ péče chybí. Rozvoj MTDZ pro seniory je
také v souladu s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc a jiná obdobná
onemocnění na léta 2016-2019 (Cíl 3 - Zlepšení přístupu k vhodné péči, zajištění vhodné
péče a její koordinace).
MTDZ pro seniory je multiprofesní (komunitní) tým pracující formou case managementu.
Základními principy práce jsou: včasný kontakt, pomoc v krizi, asertivní vyhledávání,
kontinuita, případové vedení, terapeutický vztah, spolupráce se sociální sítí.
MTDZ pro seniory je koordinačním prvkem v síti sociálních a zdravotních služeb
ambulantní, terénní i lůžkové formy pečujících o osoby s duševním onemocněním, zejména
o ty žijící s demencí.
Cílem MTDZ pro seniory je podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, která
vede k prevenci hospitalizací či k jejich zkracování a napomáhá k reintegraci dlouhodobě
hospitalizovaných do běžné komunity. Primární působnost MTDZ pro seniory je
v domácím prostředí klienta. Činnost týmu přispívá k prevenci institucionalizace (Reilly et
al, 2015 Cochrane Database).
Péče poskytovaná MTDZ pro seniory je péčí tranzitní, intenzivní podpora cestou MTDZ
pro seniory směřuje ke stabilizaci stavu nemocného, ke zvýšení kompetence blízkých
pečujících a k nastavení komunitních služeb dostupných v místě bydliště nemocného.
Ideálně v horizontu šesti měsíců jsou hlavní cíle služby MTDZ pro seniory z významné
části naplněny a je možné intenzitu podpory snižovat. MTDZ pro seniory směřuje
k zajištění podpory stabilizovaného klienta cestou ostatních existujících služeb
a k ukončení služby. Dle potřeby je možné znovuzařazení klienta do intenzivní podpory
MTDZ pro seniory v případě dekompenzace stavu.
Do péče MTDZ pro seniory budou zařazeni klienti na základě vlastní žádosti či žádosti
rodiny, na základě kontaktu a spolupráce se sociálními pracovníky či lékaři z nemocničních
zařízení akutní/následné péče a z ambulantních praxí.
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Existují studie, které dokazují, že case management u osob žijících s demencí vede ke snížení
počtu příjmů do lůžkových zařízení, snižuje míru deprese u neformálních pečovatelů a má
příznivý dopad na kvalitu života (Siobhan, et al., 2015 Cochrane Database).
V MTDZ pro seniory se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí platnou
legislativou, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.

1.1.

Zdroje

Zpráva o stavu demence 2016, ČAS. Strategie reformy psychiatrické péče, MZ ČR, 2013.
Věstník MZ ČR, roč.2016. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná
onemocnění na léta 2016-2019. ÚZIS – psychiatrická péče 2017.
Brandburg, G. (2007). Making the transition to nursing home life: A framework to help
older adults adapt to the long-term care environment. Journal of Gerontological Nursing,
33(6), 50-6.
Balard, F., Gely-Nargeot, M. C., Corvol, A., Saint-Jean, O., & Somme, D. (2016). Case
management for the elderly with complex needs: cross-linking the views of their role held
by elderly people, their informal caregivers and the case managers. BMC health services
research, 16(1), 635. doi:10.1186/s12913-016-1892-6Reilly.
Siobhan, et al.. Case management approaches to home support for people with dementia.
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015, 1: CD008345.
Vroomen, Janet MacNeil, et al. Community-dwelling patients with dementia and their
informal caregivers with and without case management: 2-year outcomes of a pragmatic
trial. Journal of the American Medical Directors Association, 2015, 16.9: 800. e1-800. e8.
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Vroomen, Janet MacNeil, et al. The cost-effectiveness of two forms of case management
compared to a control group for persons with dementia and their informal caregivers from a
societal perspective. PloS one, 2016, 11.9: e0160908.
Minkman, Mirella MN;Lighart, Suzanne A.;Huijsman, Robbert. Integrated dementia care in
The Netherlands: a multiple case study of case management programmes. Health & social
care in the community, 2009, 17.5: 485-494.

2.

Služby poskytované MTDZ pro seniory

2.1 Cílová skupina
Osoby s demencí bez ohledu na věk. Diagnostické kategorie G2x a G3x , F00 (demence
u Alzheimerovy nemoci), F01–F03 (ostatní demence).
Osoby ve věku 65+ s potřebou včasné intervence, tj. v riziku rozvoje psychiatrického
onemocnění (cíl: včasná detekce, rozpoznání symptomů a včasná léčba).
Osoby ve věku 65 + s potřebou intenzivní podpory v období zhoršení stavu, ať již u nově
vzniklých akutních stavů či akutní dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění
s výjimkou akutních intoxikací.
Osoby pečující o osoby s demencí s cílem snížení zátěže.
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2.2 Minimální rozsah služeb poskytovaných multidisciplinárním týmem
duševního zdraví pro seniory

2.2.1. MTDZ pro seniory – multidisciplinární tým duševního zdraví pro seniory
MTDZ pro seniory je složen z odborníků různých specializací pečujících o osoby s duševním
onemocněním, a to nejlépe v jejich přirozeném prostředí. Každý člen týmu na základě své
odbornosti získává určité informace o klientovi a díky vzájemné spolupráci, jež je
předpokladem k udržení kontinuity péče, se získává ucelený obraz o potřebách klienta.
MTDZ pro seniory poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům
v přirozeném regionu1.
K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení
(recovery) klientů, spolupracuje MTDZ pro seniory ve svém regionu s dalšími potřebnými
subjekty a službami, jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci
seniorů.
Za tímto účelem MTDZ pro seniory vytváří potřebné programy, zajišťuje v rámci regionální
dostupnosti jak funkční propojení ambulantní a lůžkové péče, tak konsiliární služby.
MTDZ pro seniory pracuje formou case managementu. Základními principy práce jsou: včasný
kontakt, pomoc v krizi, asertivní vyhledávání, kontinuita, případové vedení, terapeutický vztah,
práce se sociální sítí.

Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších
předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie u poskytovatelů ambulantní péče
dojezdovou dobu 60 minut.
1
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2.2.2 Poskytované služby
MTDZ pro seniory poskytuje vhodnou kombinaci činností a služeb (dále programy), které
přispívají k naplnění hlavních cílů:
-

- Setrvání v přirozeném prostředí a zvládání života s onemocněním
- Prevence hospitalizace
- Podpora adaptace na změnu prostředí

Programy jsou realizovány formou terénní a/nebo ambulantní s maximálním důrazem na
-

Zmocňování klienta

-

Princip Subsidiarity

-

Využití běžných systémových zdrojů pomoci a podpory (rodina, existující síť
zdravotních služeb, sociálních služeb, služeb občanské vybavenosti apod.)

Každý z programů realizuje činnosti odpovídající standardním fázím case managementu, tj.:
-

Mapování - zjišťování zdravotních a sociálních potřeb, přehled stakeholderů

-

Plánování - vytváření individuálního plánu komplexní péče

-

Zjednání přístupu ke službám, v případě potřeby zajištění odpovídající péče MTDZ pro
seniory

-

Monitoring po dobu vedení klienta v péči MTDZ pro seniory

Konkrétní náplň programu si tvoří jednotlivé MTDZ pro seniory individuálně s ohledem na
fáze CM (viz výše).
S ohledem na splnění daného cíle provádí MTDZ pro seniory vedle základních činností CM
tyto konkrétní aktivity:
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V programu Prevence hospitalizace se jedná zejména o:
-

včasnou diagnostiku a zajištění odpovídající terapie duševního onemocnění

-

včasnou diagnostiku a zjednání odpovídající terapie somatického onemocnění

-

podporu bezpečného užívání léků a compliance léčebného režimu somatických
komorbidit

-

aktivní rozpoznání somatického diskomfortu (předchází tzv. poruchám chování
přidruženým k demenci (BPSD), tyto BPSD bývají často spouštěči hospitalizace
a institucionalizace)

-

v

kontextu

lze

poskytnout

i

ošetřovatelskou

péči

v

prostředí

klienta,

edukaci a podporu kompetence rodinných příslušníků v ošetřovatelské péči
-

V programu Adaptace, který v sobě obsahuje podporu zvládání života s onemocněním,
setrvání v běžném prostředí, návratu do běžného prostředí ze zdravotnického zařízení nebo
přechod do zařízení zdravotně-sociální péče, se jedná zejména o:
-

identifikaci stakeholderů (systému péče a podpory klienta) a jejich propojení

-

podporu komunikace mezi stakeholdery (např. formou případové konference) a snahu
o desektorializaci

-

zajištění bezpečného prostředí (podpora soběstačnosti a nácvik sebeobslužných aktivit)

-

předání komplexních informací o klientovi (např. souhrnná lékařská zpráva,
ošetřovatelská zpráva, Individuální plán klienta, Kniha života ) k facilitaci přechodu do
zařízení zdravotní či sociální péče a k podpoře stakeholderům (v rámci Zákona o
zdravotních službách dle § 51 a Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. dle § 100).

-

psychosociální podporu během adaptace

-

edukaci klienta a rodiny o povaze onemocnění
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2.2.3. Časová dostupnost
MTDZ pro seniory bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. Předpokládá se
flexibilita v rámci týmu mezi 7 a 19 hodinou.
Neplánované terénní služby jsou dostupné stávajícím klientům MTDZ pro seniory do 24 hodin,
do 48 hodin neregistrovaným pacientům, do 72 hodin pro konsiliární služby, dle naplnění
kapacity MTDZ pro seniory.
Pozn. mobilní tým neplní roli ZZS.
Zařízení neposkytuje čtyřiadvacetihodinovou zdravotní péči.

3.

Personální kritéria

3.1 Regionalita
S ohledem na dané personální zajištění v pilotním projektu návrh 50-70 tisíc obyvatel. Kapacita
„otevřených“ případů 50-70 klientů, pro 1 case manažera cca. 10-12 případů, denní stacionář
okamžitá kapacita 8-10 klientů.
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3.2 Personál zajištující zdravotní/sociální služby
Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie a geriatrie (L3) spolu
dohromady naplňují 1,0 úvazek
•
Z toho je minimálně 0,2 úvazku psychiatr/gerontopsychiatr odbornost 305/307.
Splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických
povoláních“ lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo splňuje požadavky
psychiatr se zvláštní specializovanou způsobilostí v gerontopsychiatrii dle přílohy č. 1 k
vyhlášce č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů.
•
A minimálně 0,2 úvazku geriatr, odbornost 106. Splňuje požadavky dle § 5 zákona
č. 95/2004 Sb. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru geriatrie.

Psycholog ve zdravotnictví 0,5 úvazek
•
Z toho minimálně 0,25 Klinický psycholog, který vykonává činnosti dle § 122 Vyhlášky
č. 55/2011 Sb. Zbytek úvazku lze doplnit o psychologa ve zdravotnictví, který je zařazen do
specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.

Sestra pro péči v psychiatrii, Všeobecná sestra zařazena do specializačního vzdělávání
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 5,0 úvazků
•
Z toho je minimálně 1,0 úvazek Sestra pro péči v psychiatrii, která vykonává činnosti
dle § 64 Vyhlášky č. 55/2011 Sb.
•
Zbylé 4,0 úvazky Všeobecná sestra, která je zařazena do specializačního vzdělávání v
oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii.
•
Ve výjimečných případech je možné snížení 1 úvazku Všeobecné sestry zařazené do
specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii za podmínky navýšení 1
úvazku sociálního pracovníka.

Ergoterapeut 1,0 úvazek/2,0 úvazky2


Získal odbornou způsobilost dle § 7 zákona č. 96/2004 Sb..
Ve výjimečných případech lze nahradit sociálním pracovníkem, anebo všeobecnou
sestrou zařazenou do specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii.

2Ergoterapeut

2,0 úvazky v případě MTDZ-SS.
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Pozn. nad nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zařazeni do specializačního
vzdělávání musí být zajištěn odborný dohled v souladu s požadavky zákona č. 96/2004 Sb.
Sociální pracovník 1,0 úvazky/2,0 úvazky3


Splňuje požadavky dle § 110 Zákona o sociálních službách.

Pracovník v sociálních službách 1,0 úvazky/2,0 úvazky4


Pracovník v sociálních službách splňuje požadavky dle § 116 Zákona o sociálních
službách.

Administrativní pracovník (1 úvazek)

Dle potřeb regionu je možné personální obsazení rozšířit o lékařské a/nebo nelékařské profese,
například:
a) neurolog (odb. 209);
b) lékař se specializací - paliativní medicína (odb. 720)
c)lékař se specializací - návykové nemoci ( odb. 308)
c) klinický psycholog (odb.901)
d) adiktolog (odb. 919);
e) sestra pro péči v psychiatrii (odb. 914, mj. s možností poskytování terénních komunitních
služeb)
f) zdravotně sociální pracovník
g) fyzioterapeut – odb. 902 a/nebo nutriční terapeut – odb . 916, apod.;
h) jiný odborný pracovník, např. pracovní terapeut
i) agentura domácí zdravotní péče (odb. 925.)
j) nemocniční kaplan

3Sociální

pracovník 2,0 úvazky v případě MTDZ-SS.
v sociálních službách 2,0 úvazky v případě MTDZ-SS.

4Pracovník
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4. Materiálně technická kritéria
4.1 Obecná kritéria
Materiální technické vybavení odpovídá

platné vyhlášce

o technickém

vybavení

ambulancí se specifiky pro péči o duševní zdraví (vyhláška č. 92/2012 Sb.).
V rámci ambulantní formy služby může být poskytována služba denní stacionář dle §46 z.č.
108/2006 Sb., nebo dle § 7 z.č. 372/2011.
Ambulance poskytují důstojné a bezpečné prostředí pro léčbu duševně nemocných se
zajištěním soukromí při vyšetření.

Vysvětlení pojmů :
BPSD – behaviorální a psychologické symptomy demence
CM – case managment
Klient – ve zdravotní péči - pacient, v sociální péči - uživatel
MTDZ – multidisciplinární tým
Program – označuje plán, podle kterého se řídí průběh určité události nebo činnosti. Popisuje
jednotlivé části či podmínky, ze kterých se celek skládá
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1. Preambule

1.1 Multidisciplinární tým pro adiktologii
Multidisciplinární tým pro adiktologii (AMT) je regionální službou, koordinačním prvkem
v síti sociálních a zdravotních služeb ambulantní, terénní i lůžkové formy pečující o uživatele
návykových látek a závislé.
Jeho funkcí je individuální léčba adiktologických poruch, podpora zotavení šitá na míru
potřebám jednotlivých osob, prevence či zkrácení institucionalizace (např. pobytů v
nemocnicích, domovech se zvláštním režimem) a nápomoc k reintegraci dlouhodobě
institucionalizovaných do běžné komunity. Za tímto účelem AMT jednak vytváří potřebné
programy, jednak zajišťuje v rámci regionální dostupnosti funkční propojení terénní,
ambulantní a lůžkové péče. AMT pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní,
individualizovanou službu všem potřebným klientům/pacientům v přirozeném regionu1 bez
čekací doby.
K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení
klientů/pacientů, spolupracuje AMT ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami
jak specializovanými, tak s těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání,
vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit aj.
Jednotlivé prvky péče poskytované AMT jsou odvozeny od takzvané praxe založené na
důkazech (evidence based practice). Patří k nim krizová intervence s prokazatelným zlepšením
klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, snížení zátěže rodin, snížení opakovaného přijetí
k hospitalizaci a vypadávání ze služeb oproti standardní péči, dále asertivní komunitní léčba
prokazatelně snižující frekvence relapsu, hospitalizaci, zapojení do trestné činnosti, v důsledku
vedoucí ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšující spokojenost pacientů.
V AMT se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí platnou legislativou,
zejména zákonem č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
1

Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb,
ve znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie
u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut.

2

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.
1.2. Zdroje
Miovský M. et al (2013). Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České
republice. Verze 4.7. Praha: Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. Retrieved [2014-0206]
Libra J. a kol.: Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické
odborné služby, RVKPP, 2015
Návrh koncepce sítě adiktologických krajských ambulancí pro dospělé pacienty a klienty, který
zpracovává Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP ve spolupráci s Českou Asociací Adiktologů
Asociací nestátních organizací A.N.O., Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN, verze dokumentu
2.0 (2. ledna, 2019), autoři dokumentu: Michal Miovský a Petr Popov.
Strategie reformy psychiatrické péče, MZ ČR, 2013.
Rapp, Ch. A. (1998). The Active Ingredients of Effective Case Management: A Research
Synthesis, in: Community Mental Health Journal, Vol.34, No4, August 1998, 363-380.
Rosen A., Teeson M. (2001). Does case management work? The evidence and the abuse of
evidence-based medicine. Australian and New Zealand Journal of, 35: 731-746.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2012). Comprehensive Case
Management for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series,
No.27. HHS Publication No. (SMA) 12-4215. Rockville, MD: Author, 2012.
Vanderplasschen, W. (2010). Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele
návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy. SCAN, Centrum adiktologie,
Univerzita Karlova, Praha.
1.3.Seznam zkratek
AMT – multidisciplinární tým pro adiktologii
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MKN – mezinárodní klasifikace nemocí
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SNN – Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně
A.N.O. – Asociace nestátních organizací
ČAA – Česká asociace adiktologů
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí
CDZ – centrum duševního zdraví
SMI – vážná duševní nemoc

2. Služby poskytované Multidisciplinárním týmem pro adiktologii
2.1. Cílová skupina
Cílovou skupinou AMT jsou rizikoví uživatelé alkoholu, tabáku i nelegálních návykových látek
od 15 let, včetně patologických hráčů. Jedná se o tyto diagnostické skupiny dle MKN-10: F
1x.1, F 1x.2 (škodlivé užívání a závislost na psychoaktivních látkách) a F 63.0 (patologické
hráčství). AMT poskytuje služby osobám ve všech fázích vývoje adiktologických poruch
(experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek, závislí),
s různou motivací ke změně, včetně osob trpících jinou duševní poruchou, patologičtí hráči a
osoby s problematikou nelátkových závislostí, rodinní příslušníci a partneři těchto cílových
skupin.
AMT bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. Předpokládá se flexibilita
pracovní doby v rámci týmu cca mezi 7-18 hodinou. Dostupnost psychiatrické, psychologické
nebo sociální pomoci by měla pro pacienty v akutním stavu být nejvýše 3 pracovní dny. Tým
bude zajišťovat podle místních potřeb a okolností dostupnost pomoci v krizi 24 hodin denně/7
dní v týdnu.

2.2 Minimální rozsah služeb poskytovaných Multidisciplinárním týmem pro adiktologii
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2.2.1 Multidisciplinární tým pro adiktologii
Veškeré služby jsou poskytovány multidisciplinárním týmem pro adiktologii. Ten je tvořen
profesionály různých odborností (viz kapitola 2.2.3 a kapitola 4), kteří spolu velmi úzce
spolupracují. Všichni členové týmu sdílí klienty, průběžně si předávají důležité informace a
část svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů.

2.2.2 Poskytované služby – obecný přístup
AMT má pro výkon činností takové odborné, časové, prostorové, finanční, materiálnětechnické a personální zázemí, které odpovídá rozsahu nabízených služeb a typu klientely.
Klienti AMT jsou srozumitelně informováni o cílové skupině, cílech a metodách práce a je jim
umožněno činit informovaná rozhodnutí. Služby jsou poskytovány na základě profesionality,
etických zásad, zásadně na základě individuálního plánu, s důsledným uplatněním bio-psychosocio-spirituálního modelu a jsou poskytovány v bezpečném a respektujícím prostředí. Metody
práce vychází z vědecky ověřených poznatků.
2.2.3 Základní struktura provozu AMT
Provoz AMT je členěn do 3 hlavních komponent kopírujících spektrum problémů s
návykovými látkami v místní komunitě. Základní logikou členění těchto provozů je kombinace
hlediska míry kumulace rizikových projevů cílové skupiny (tj. její klinická
náročnost/vlastnosti) a hlediska možností uplatnění různých typů intervencí komplementárních
s potřebami a charakteristikami těchto cílových skupin.
Komponenta 1: Spolupráce s klíčovými prvky systému péče v komunitě
a) spolupráce se zdravotnickými profesionály v místní komunitě,
b) spolupráce s pedagogicko-psychologickými a sociálními službami a institucemi v této síti,
tj. primárně pedagogicko-psychologické poradny, školy, OSPOD a sociální pracovníci místních
organizací v komunitě, pracovníci sociálních služeb určených různým cílovým skupinám
(nízkoprahové kluby, domovy pro seniory, práce s bezdomovci atd.).
c) spolupráce s úřady, městskou a státní policií.
Komponenta 2: Léčebně-rehabilitační práce
Základní charakteristikou léčebně-rehabilitační komponenty je víceúčelové a víceprahové
spektrum poskytovaných ambulantních služeb. Významným rysem nabízených služeb je jejich
přizpůsobování potřebám klientů a poskytování dlouhodobé podpory ve formě case
managementu. V rámci AMT budou nabízeny nebo zprostředkovány 4 základní oblasti profesní
pomoci – psychiatrická (včetně práce psychiatrické sestry), adiktologická, psychologická a
sociální:
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a) Psychiatr: Mezi hlavní nabízené psychiatrické služby bude patřit úvodní zhodnocení
aktuálního stavu klienta v rámci komplexního či cíleného vyšetření a podle potřeby
nasazení farmakoterapie. Nedílnou součástí léčby bude i možnost substituční léčby
uživatelů opioidů.
b) Zdravotní sestra/psychiatrická sestra: Připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným
postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje
ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich, může pracovat i v roli case
managera.
c) Adiktolog: Mezi základní pracovní výkony adiktologa bude patřit komplexní analýza a
zhodnocení zdravotního stavu a sociální situace pacienta, vypracování jeho
komplexního léčebného plánu, a to spolu se zvážením širších souvislostí a dopadů na
osobní i rodinou situaci pacienta. Adiktolog bude mít dále na starosti koordinaci
realizace jím vypracovaného léčebného plánu. K dalším pracovním úkolům adiktologa
bude patřit spolupráce a asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a
systematické psychoterapii, včetně stacionární péče (odpolední stacionář). V
indikovaných případech bude mít na starosti provádění poradenské činnosti v oblasti
sexuálně a krví přenosných chorob a epidemiologické ochrany. Adiktolog pracuje i
v roli case managera.
d) Psycholog: V případě potřeby vyšetří klientův stav prostřednictvím psychologického
vyšetření, dále klientovi poskytne psychoterapeutickou komponentu léčby, zapojení do
případných stacionárních programů, v podobě krizové intervence (včetně vazby na
případné krizové/stabilizační lůžko), systematické individuální či skupinové
psychoterapie a v případě potřeby i rodinné terapie. Pracuje-li psycholog v roli case
managera, pak s pacienty/klienty, kde je podstatnou složkou jejich individuálního plánu
psychoterapie.
e) Sociální pracovník, pracovník v sociálních službách: V rámci AMT budou poskytovány
klientům sociální služby typu pomoci v oblasti sociálně-právní jako je řešení sociálních
dávek, dokladů, přídavků na děti, kontakt s oddělením péče o dítě, pomoc při řešení
problémů s bydlením, splátkové kalendáře, dále i asistenční služby. Sociální pracovník
a pracovník v sociálních službách pracují i v roli case managera.
Z hlediska procesu léčby je možné ji rozdělit z hlediska fáze, v jaké klienti/pacienti vstupují do
kontaktu s AMT a jeho jednotlivými programy a jaké konkrétní typy intervencí jim mohou být
doručeny a zajištěny, přičemž integrujícím/organizujícím a řídícím prvkem práce je koncept
case managementu:
a) Základní předléčebné poradenství, motivační práce a podpora, podpůrné programy a
tréninkové programy,
b) Ambulantní léčba formou individuální, skupinové a/nebo rodinné práce: obsahující všechny
základní varianty od biologické léčby, až po sociální práci a podporu, včetně tréninkových
programů a rozvoje sociálních dovedností a kompetencí. Tato oblast tvoří samostatný
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segment/provoz a je tvořen programy dle individuální dohody. Je-li to účelné, mohou být
vytvářeny pro skupiny pacientů/klientů programy stacionární.
c) Doléčování a rehabilitace tvoří poslední třetí část/provoz a zajišťuje programy individuální,
skupinové, rodinné pro klienty/pacienty přicházející z jiných léčebných programů zpět do
komunity a vyžadujících jak léčebně-rehabilitační péči, tak sociální podporu a různé tréninkové
aktivity a sociálně-právní poradenství. Je-li to účelné, mohou být vytvářeny pro skupiny
pacientů/klientů programy stacionární.

Komponenta 3: Sociální práce a podpora
Oblast sociální práce a podpory tvoří velmi výrazný soubor služeb a programů, které je schopno
AMT zajistit. Strukturace těchto programů úzce navazuje na popis preventivních i léčebněrehabilitačních programů a tvoří s nimi jeden celek. Pro přehlednost je zde tato struktura
vyčleněna i z důvodu finančních, neboť celý tento provoz by byl registrovanou sociální službou:
a) Terénní sociální práce a intervence spojené s rizikovými lokalitami a práce s rizikovými
skupinami, výjezdy do místních zařízení zdravotních či sociálních služeb atd.
b) Domácí péče o pacienty/klienty vracející se z léčebných programů a/nebo v léčebných
programech AMT kde je nutné kombinovat samotnou léčebnou péči se sociální podporou v
místě bydliště.
c) Sociálně-právní poradenství.
d) Sociální práce a podpora.
e) Case management: Zde je jím míněn multidisciplinární postup koordinované péče,
užívaný u klientů s vícečetnými problémy v určitém období jejich života, případně u
náročných klientů, kteří potřebují dlouhodobě péči více služeb současně. Pozice case
managera je pozice pracovníka, který pacienta/klienta provází různě dlouhým obdobím
a citlivě v práci s individuálním plánem podporuje a ověřuje jeho stabilizaci či
zlepšování stavu. Výhodou této péče šité na míru jeho potřebám a možnostem, stejně
jako šité na míru dostupným místním podmínkám léčby a péče, je i fakt, že case
manager může sledovat položku nákladovosti péče. Může ovlivňovat některé aspekty
její efektivity (například místo doporučování opakovaných pobytů v různých
nemocničních zařízeních či léčebných komunitách může pracovat individuálně na
přípravě klienta k léčbě, nebo respektovat jeho rozhodnutí, že o léčbu nemá zájem, a
ve spolupráci s ním minimalizovat nárůst zdravotního, psychického a sociálního
poškození pacienta/klienta a jeho okolí). Prakticky může case manager koordinovat
práci s pacientem/klientem, který je v kontaktu s více službami současně
(vyjednáváním o koordinovaném postupu v zájmu klienta i efektivity práce pracovníků
těchto služeb). Case manager může být také rozcestníkem při prvním kontaktu klienta
se systémem služeb a rozhraním mezi sítí adiktologických služeb a sítí jiných služeb
(sociálních, krizových, jiných zdravotních odborností apod.). Case manager také může
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doplňovat ty zásadní položky na straně pacienta/klienta, ve kterých je deficit (zejména
v motivaci, schopnosti učení, samostatnosti v dopravě atd.). Koordinuje součinnost
služeb zdravotních a sociálních, ambulantních i lůžkových. Legitimita koordinace
v přístupu k případu je mj. dána kontraktem s pacientem/klientem.
Souhrn: AMT zajišťuje nebo zprostředkovává následující služby:
 Terénní služby
 Služby denní péče
 Konzultační služby

3. Specifikace požadavků na vstup pacienta/klienta do služby, průběh služby, ukončování
služby
3.1. Vstup pacienta/klienta do služby
Klient do služby vstupuje tak, že sám službu navštíví, je doporučen, je doprovázen, je
pracovníky služby aktivně vyhledán. Služba využívá i postupů asertivního vyhledání a navázání
kontaktu s klienty, kteří aktuálně o využívání služby nemají zájem.
3.2. Průběh prvního kontaktu
Služba definuje způsob a průběh prvního kontaktu s ohledem na specifika klienta. Služba
v rámci prvního kontaktu informuje o svém charakteru a podmínkách využívání. Služba má
stanoveny postupy navazování kontaktu s klientem, k vytváření důvěry a udržování kontaktu.
Pracovníci tyto postupy znají a uplatňují v praxi.
3.3. Úvodní zhodnocení stavu klienta
Úvodní zhodnocení stavu klienta, jehož součástí je zhodnocení zdravotního stavu a
psychosociálního fungování klienta (včetně rodinného zázemí, pracovní anamnézy, právního
postavení atd.) a stanovení úvodního plánu odborné péče, se provádí bez zbytečných odkladů,
při nejbližší možné příležitosti.
3.4 Další vyšetření a posouzení
Konkrétní postup, lhůty provedení a způsob dokumentování průběžného hodnocení stanovuje
služba písemně s ohledem na druh a průběh péče. Služba se stanoveným postupem řídí.
Další vyšetření je zajištěno v indikovaných případech s cílem stanovit závažnost somatických
a psychiatrických, sociálně psychologických komplikací a sociální situace, komplikací pro
posouzení vhodnosti a indikace specifického způsobu léčby nebo jiné odborné.
Dostupná jsou následující vyšetření:
a) Vyšetření specialisty (psychiatra, psychologa, internisty, neurologa, hepatologa apod.).
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b) Toxikologické vyšetření.
c) Laboratorní a přístrojová vyšetření.
d) Vyšetření na HIV, infekční hepatitidy a pohlavně přenosná onemocnění.
e) V případě potřeby vyšetření na graviditu, a jiná vyšetření.
f) Zhodnocení sociální situace klienta (vzdělání, pracovní zkušenosti, bydlení, dluhová
problematika, trestně právní problematika, dluhová problematika).
g) Zhodnocení sociálního a vztahového zázemí (rodinná situace, partnerské vztahy, sociální
okolí).
h) Zhodnocení silných stránek klienta v oblasti somatického, psychického zdraví, v sociální a
vztahové oblasti, v dovednostech a schopnostech.

3.5. Souhlas/smlouva o poskytnutí služby
Na základě zhodnocení stavu klienta plánuje služba s aktivní účastí klienta cíle a způsob
poskytování služeb v souladu s jeho aktuálními potřebami a možnostmi. Služba uzavírá se
zájemcem o službu dohodu/smlouvu o poskytování služby, která může mít podobu
informovaného souhlasu. Služba přitom vychází z požadavků pro ni závazných předpisů a ty
dodržuje.
3.6. Průběh odborné péče a vedení dokumentace
3.6.1. Monitorování léčebného procesu: Každý klient má určeného garanta individuálního
plánu (case managera v případě práce tímto postupem), odpovědného za vedení případu. Tento
pracovník pravidelně hodnotí stav klienta a průběh léčebného plánu, písemně o tom provádí
v přiměřených intervalech záznam v dokumentaci klienta.
Konkrétní intervaly pro zaznamenávání v dokumentaci stanovuje služba písemně s ohledem na
způsob spolupráce s jednotlivými klienty (např. jinak pro krátkodobé intervence, dlouhodobé,
podle intervalů návštěv – týdně, měsíčně apod.).
3.6.2. První kontakty jsou zaměřeny na vytvoření důvěry mezi klientem a pracovníky služby,
na motivaci ke změně rizikového chování, na podporu souhlasu k vytváření léčebné smlouvy.
3.6.3. Základní poradenství je nedílnou součástí služby, je zaměřeno na zdravotní a psychický
stav klienta, na zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog a minimalizaci těchto rizik,
na možnosti léčby, rehabilitace a sociální reintegrace, na informace o dostupných léčebných a
jiných odborných službách.
3.6.4. Podpora motivace klienta ke spolupráci je jednou ze základních linií vedení případu. Její
součástí je reálný respekt k názoru klienta, vyhnutí se neodůvodněným konfrontacím a
vytváření pozitivní zkušenosti klienta s adekvátními reakcemi pracovníků na jeho potřeby.
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3.6.5. K zajištění základní zdravotní a sociální péče pomáhá služba klientům využívat dostupný
systém zdravotní a sociální péče v dané lokalitě. Je žádoucí, aby služba poskytovala sama
klientovi všechny služby, ke kterým má zdroje a kapacitu.
3.6.6. Je žádoucí, aby služba klienta podporovala a pomáhala mu ve využití přirozených
komunitních zdrojů, které nejsou spojeny s dalšími službami (rodinu, bytné, sousedy,
zaměstnavatele, spolky, sdružení, neformální společenstva).
3.6.7. Individuální léčebný plán je zpracováván po zhodnocení stavu klienta s ohledem na
individuální podmínky, závažnost onemocnění, přítomnost komplikujících faktorů v oblasti
somatické i psychosociální. Plnění léčebného plánu je společně s klienty pravidelně hodnoceno
a plán je pravidelně revidován v závislosti na průběhu a frekvenci kontaktu s klientem.
Konkrétní lhůty pro hodnocení a revizi plánu a způsob jeho dokumentování stanovuje služba
písemně s ohledem na způsob spolupráce s jednotlivými klienty (např. jinak pro krátkodobé
intervence, jinak pro dlouhodobé, s ohledem na intervaly v kontaktu – týdně, měsíčně apod.).
Na individuální plán je vhodné pohlížet jako na kontrakt i obecnou strategii, v rámci, které obě
strany (případně více stran) uzavírají dohody o tom, co od sebe vzájemně očekávají. Součástí
individuálního plánu je též plán krizový.
3.6.8. Farmakoterapie slouží k ovlivnění základního onemocnění, k léčbě psychických a
somatických komplikací, komorbidity, jako součást substituční terapie a ke zvládání syndromu
z vysazení návykové látky. Provádí ji výhradně lékař podle příslušných předpisů a zásad
správné léčebné praxe. Konkrétní postupy v oblasti farmakoterapie poskytovatel služby
stanovuje písemně a stanovenými postupy se řídí.
3.6.9. Case management – cílem je individualizace a koordinace péče v prostoru daném
potřebami zlepšení zdravotního, psychického stavu, potřebami stabilizace sociální situace a
existenciálních okolností případu klienta (viz kapitola 2.2.3.). Tato práce u indikovaných
klientů probíhá i v přirozeném prostředí klientů a koordinuje poskytování více služeb současně.
V AMT jsou často péče o tyto klienty sdílena celým týmem nebo více členy týmu. Pro název
role pracovníka, který sleduje a koordinuje individuální vývoj případu, užíváme termínu „case
manager“.
3.6.10. Prevence relapsu se provádí u všech pacientů/klientů, je neoddělitelnou součástí
programu. Služba má písemně stanoveno, jak principy prevence relapsu v programech služby
uplatňuje.
3.6.11. Individuální a skupinová terapie a práce s rodinou je vedena kvalifikovanými
pracovníky. Cíle a metody jsou voleny s ohledem na potřeby klienta a plánovanou dobu
vzájemné spolupráce.
3.6.12. Práce s členy rodiny klienta a partnery klienta je prováděna s ohledem na individuální
kontrakt s klienty individuální nebo skupinovou formou. Obecnými cíli je poskytnout orientaci
v problematice případu, emoční a sociální podporu, mobilizovat zralé chování a zachovat
základní fungování rodiny.
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3.6.13. Následná péče po proběhlé léčbě je prováděna s cílem zajistit stabilitu stavu klienta
v běžných životních podmínkách. Provádí se zejména tam, kde v dané lokalitě není dostupná
specializovaná služba následné péče.
3.6.14. Vedení dokumentace: Individuální dokumentace (chorobopis/osobní spis) eviduje
podrobně léčebný proces. Je vedena multidisciplinárně a je zajištěna srozumitelnost záznamů
všem členů týmu, kteří k ní mají přístup. Záznamy jsou všemi členy týmu tvořeny v reálném
čase a jsou tak řazeny chronologicky. Veškerá dokumentace s osobními údaji je důvěrná a
zabezpečená proti zneužití.
3.7. Ukončování služby, přerušení služby
Postup ukončování či přerušení služby je blíže písemně specifikován s ohledem na místní
podmínky a skladbu klientů. Uvedený postup mimo jiné zahrnuje pravidla pro možnost
opakovaného využití služby, propuštění z důvodu porušení pravidel a vydávání předběžné
propouštěcí zprávy.

3.8. Hodnocení kvality, bezpečí a efektivity služby
Pravidelně, nejméně jednou ročně, jsou vyhodnocovány kvalita, bezpečí a efektivita odborného
programu.
Kvalita, bezpečí a efektivita služby jsou hodnoceny minimálně ve vztahu k následujícím
kritériím:
a) Počet a struktura výkonů a pacientů/klientů, ambulantní a terénní formou
b) četnost mimořádných událostí a režimových komplikací,
c) podíl pacientů/klientů zapojených do běžného léčebného programu a do case managementu
d) četnost časných vypadnutí z léčebného plánu a ze strukturovaných aktivit,
e) četnost úspěšně dokončených léčebných plánů,
f) počet realizovaných doporučení do dalších zařízení.
Nezbytný je průběžný rozbor a hodnocení účinných faktorů a komplikací programu a případová
práce na poradách a při supervizi.

4. Personální kritéria
4.1. Velikost a složení týmu ve vztahu k regionální dostupnosti
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AMT je personálně a technicky vybavené zdravotně – sociální zařízení zajišťující služby pro
cílovou skupinu v přirozeném regionu. Velikost regionální dostupnosti bude testována během
pilotního ověření a bude v tomto případě ovlivněna velikostí populace od 15 let. Výchozí
hodnotou je přirozený region se 50 - 100 000 obyvateli od 15 let. Personální složení týmu AMT
je dáno lidnatostí oblasti, ve které deklaruje svůj veřejný závazek poskytování služeb. Podle
lidnatosti oblasti je navrženo složení týmu pro pilotní ověření velké/malé (cca na 100 000/50
000 obyvatel):


Psychiatr (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec AMT, požadavky projektu se řídí nepodkročitelným minimem pro dosaženou kvalifikaci: Z celkového objemu 1,0/0,5
úvazku (velký tým, malý tým) minimálně 0,5/0,25 úvazku lékaře se specializovanou
způsobilostí v oboru psychiatrie (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, dále jen
„Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Psychoterapeutický výcvik je
výhodou.



Psycholog (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec AMT, požadavek projektu je 1,0/0,5
úvazku (velký/malý tým), z toho minimálně 0,5/0,25 úvazku klinický psycholog.
Splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních“). Tento úvazek lze rozdělit mezi klinického psychologa a psychologa ve
zdravotnictví. V případě rozdělení úvazku je nutné, aby klinický psycholog zastával
minimálně 0,5/0,25 úvazku. Ukončený psychoterapeutický výcvik je výhodou.



Adiktolog (3/2 úvazky) – kmenoví zaměstnanci AMT, splňují požadavky dle § 21a
zákona č. 96/2004 Sb., resp. § 20a Vyhlášky 39/2005 Sb., ukončený psychoterapeutický
výcvik je výhodou.



Pracovník v sociálních službách - (2/1 úvazky) – kmenoví pracovníci AMT, splňují
požadavky

dle

§

116

zákona

č.108/2006

psychoterapeutický výcvik je výhodou.
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Sb.,

výcvik

v poradenství

či



Sociální pracovník (3/2 úvazky) – splňuje požadavky dle § 110 Zákona o sociálních
službách č.108/2006 Sb. / § 10 Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
č.96/2004 Sb. Sociální pracovník nebo zdravotně sociální pracovník je spolu
s adiktologem kmenovou profesí AMT. Ukončený psychoterapeutický výcvik je
výhodou.



Všeobecná sestra (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec, splňuje požadavky dle §5
nebo §5a Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004 Sb. Možnosti její
činnosti jsou vymezeny v § 4 Vyhlášky č. 55/2011 Sb. Obecně v AMT poskytuje,
případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím
ošetřovatelského procesu. Výcvik v poradenství či ukončený psychoterapeutický
výcvik je výhodou.



Administrativní pracovník (1/0,5 úvazek)

4.2. Výběr a odborné řízení pracovníků
AMT má kvalifikované zaměstnance, kteří jsou odborně podporováni a znají své
kompetence a odpovědnost. AMT odpovědně vybírá zaměstnance, kteří splňují
kvalifikační nároky odpovídající druhu poskytovaných služeb, bezúhonnost a psychickou
způsobilost, je jim poskytována podpora a pravidelná zpětná vazba ohledně jejich práce.
Zaměstnanci AMT realizují pravidelné intervize v rámci zařízení a účastní se supervize
realizované externím odborníkem, který má k této činnosti příslušnou kvalifikaci. AMT
musí vzniknout jako jeden multidisciplinární tým, který je v každodenním kontaktu a sdílí
jedny prostory minimálně pro společné porady a kooperaci.
Členové AMT vzájemně sdílejí své zkušenosti a odlišné pohledy svých různých odborností na
problematiku klientů a své různé pohledy navzájem respektují.
4.3. Vedoucí týmu
Služba je řízena kvalifikovaným pracovníkem, s praxí minimálně 4 roky v adiktologických
službách. Formální požadované vzdělání vedoucího je vysokoškolské ve zdravotnickém,
psychologickém, sociálním či pedagogickém směru. Vedoucím může být kterýkoliv člen týmu
vyhovující těmto požadavkům, který je ve službách AMT přítomen denně.
Vedoucí řídí a koordinuje chod multidisciplinárního týmu. Další požadavky na vedoucího
jsou osobnostní, zkušenostní a dovednostní.
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5. Materiálně technická kritéria
5.1 Struktura AMT a prostorové vybavení – dle počtu pracovníků
a) centrum denních aktivit
 minimálně jedna denní místnost
 místnost pro skupinovou psychoterapii
 minimálně 1-2 konzultační místnosti
b) ordinace psychiatra
c) pracovna klinického psychologa
d) místnost pro schůzky týmu (může využívat denní místnost)
e) další prostory a zázemí (dle vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické
a věcné vybavení zdravotnických zařízení a dalších platných norem – dále jen vyhláška č.
92/2012, a v případě sociálních služeb dle platné legislativy):
 pro klienty – WC, čekárna
 pro personál – kuchyně, koupelna, WC, sklad, úklidová místnost
 kancelář managementu

5.2 Materiálové a přístrojové vybavení
a)

vybavení místností popsaných v bodě 5.1 adekvátním nábytkem

b) přístrojové a jiné vybavení – adekvátní vybavení, které zajistí možnost poskytování
denních služeb, mobilních terénních služeb, sdílení informací, bezpečí pracovníků
a klientů
Materiální a technické požadavky – jejich minimální standard se řídí platnou legislativou
(Vyhláška 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální a věcné vybavení zdravotnických zařízení
a kontaktních pracovišť domácí péče).
Příklad přístrojového a věcného vybavení:


osobní vůz



počítače + SW, mobilní telefony, pevné linky, internet;



online systém sdílení informací;



elektronický zabezpečovací systém



zdravotnický materiál a léky;
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zdravotnické vybavení – tonometr, fonendoskop, teploměr, váha, ambuvak a další
potřeby pro poskytnutí první pomoci;



herně-terapeutické vybavení, diagnostické metody



skříň/sklad na léky;



úklidový materiál

Poznámky
V tomto standardu je stanoveno jen minimální prostorové a věcné vybavení. Reálné vybavení
se bude lišit dle konkrétního typu AMT, rozdíly mohou být dány:


regionální dostupností (velké a malé týmy)



typem regionu (venkovská oblast, městská aglomerace);



organizací AMT, zejména bude-li pracovat formou stacionárních skupinových
programů.

Pro AMT je charakteristický týmový způsob práce – prostorové vybavení tomu musí odpovídat
(např. dostatečným prostorem pro schůze týmu a kooperaci pracovníků).

6. Organizační kritéria

6.1. Právní rámec služby
Multidisciplinárním týmem pro adiktologii pro účely Standardu se rozumí poskytovatel
zdravotních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i sociální služby dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo poskytovatel
sociálních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i zdravotní služby dle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách anebo poskytovatel zdravotních služeb a poskytovatel
sociálních služeb, kteří za tímto účelem na základě smlouvy spolupracují při poskytování těchto
služeb.
6.2. Služba definuje svoji úlohu v systému adiktologických služeb a služeb v oblasti
duševního zdraví – na místní, regionální, případně nadregionální úrovni, v souladu
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s aktuálními strategiemi rozvoje služeb. Dále definuje své poslání, cíle, cílovou skupinu,
zásady poskytování služeb, které korespondují s odbornými a humanistickými principy.
6.3. Vnější vztahy a návaznost služby
AMT má zmapovány možnosti dostupné zdravotní a jiné odborné péče a dalších dostupných
veřejných služeb. Pro zabezpečení komplexní a kontinuální péče AMT aktivně vytváří a
udržuje vztahy s dalšími poskytovateli péče. Ve spolupráci s krajskou či místní samosprávou
AMT iniciuje vytvoření regionální pracovní skupiny za účelem systémové koordinace služeb
pro děti a adolescenty s duševním onemocněním.

6.4. Etika služby
AMT má stanoveny etické zásady a při poskytování služeb se jimi řídí. Tyto zásady jsou veřejně
dostupné a vycházejí ze základních etických principů a směřují k prospěchu a bezpečí klientů.
6.5. Vnitřní pravidla, která má AMT definována:


organizační řád



cílovou skupinu



přirozený region AMT



způsob přijímání klientů do péče a propuštění z ní;



způsob sdílení a předávání informací v rámci AMT



kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků AMT



způsob spolupráce se všemi relevantními subjekty v rámci regionální dostupnosti AMT



AMT musí být účetně samostatným střediskem.

6.6. Prostředí služby
AMT je umístěno nejlépe v běžné občanské zástavbě, v mimo-nemocničním prostředí,
případně i při zdravotnickém zařízení, v částečně samostatném objektu. Prostředí,
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materiálně technické zázemí a zařízení služby odpovídají kapacitě, charakteru služby a
potřebám pacientů/klientů a pracovníků, a dále zohledňují potřeby rodin či blízkých osob
pacientů/klientů.
6.7. Zpracování výroční zprávy
O hospodaření a výsledcích poskytovaných služeb je zpracována výroční nebo závěrečná
zpráva.
6.8. Účinná spolupráce v průběhu pilotního projektu
Pracovníci AMT účinně spolupracují s pracovníky projektu, pověřenými organizačním
vedením, ekonomickým vedením, metodickým vedením a evaluací činnosti projektu. Tyto
požadavky budou jasně a srozumitelně vymezeny formou smlouvy.

6.9. Požadované počty ošetřených pacientů nebo výkonů:


Minimální počet pacientů/klientů v kontinuální péči AMT formou case managementu
dosáhne 80/50 (velký/malý) za období projektu. Počet pacientů na jednoho case
managera nepřesáhne 10 pacientů/klientů v aktuálním případovém nákladu.



Podíl přímé práce odborných pracovníků s pacienty/klienty je minimálně 50 %
vzhledem k celkové jejich vykonávané činnosti.



Rozhodující pro hodnocení výkonnosti je údaj v příslušné informační databázi.
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Příloha Metodiky č. 5

Seznam center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů ČR (Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví)
Název služby
CDZ Havlíčkův Brod
CDZ ESET
CDZ Přerov
CDZ pro Prahu 9
CDZ Brno
CDZ Hradec Králové
CDZ Cheb
CDZ Karlovy Vary
CDZ Kroměříž
CDZ Mladá Boleslav
CDZ Opava
CDZ Pardubice
CDZ Plzeň
CDZ pro Prahu 6
RIAPS Trutnov
CDZ Strakonice
CDZ Uherské Hradiště
CDZ Tábor
CDZ PN Brno
CDZ Podskalí
CDZ Jihlava
CDZ Olomouc
Beskydské CDZ
CDZ Ostrava
CDZ Brandýsko
CDZ Ústí nad Labem
CDZ Chrudim
CDZ Fénix
CDZ Klatovy
CDZ Praha 8
MTDZ pro děti a adolescenty MTDZ 21
(Beroun)
MTDZ pro děti a adolescenty
Centrum duševního zdraví pro děti a
adolescenty Praha (Praha 4)
MTDZ pro děti a adolescenty
Poskytování multidisciplinární péče týmem
duševního zdraví pro děti a adolescenty ve
FN Ostrava (Ostrava)

Poskytovatel
FOKUS Vysočina, z.ú.
ESET – HELP, z. s.
Duševní zdraví, o. p. s.
FOKUS Praha, z.ú.
Práh jižní Morava, z.ú.
Péče o duševní zdraví, z. s.
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
CSP Zlín, o.p.s.
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
FOKUS – Opava, z.s.
Péče o duševní zdraví, z. s.
Ledovec, z.s.
Fokus Praha, z.ú.
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
FOKUS – Písek, z.ú.
Charita Uherské Hradiště
FOKUS Tábor, z. s.
Práh jižní Morava, z.ú.
Fokus Praha, z.ú.
PN Jihlava
Mana, o.p.s.
Charita Frýdek-Místek
Asociace Trigon, o.p.s.
FOKUS Praha, z.ú.
FOKUS Labe, z.ú.
Péče o duševní zdraví, z. s.
Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.
Ledovec, z.s.
FOKUS Praha, z.ú.
Pro zdraví 21 z.ú.

Dům tří přání z.ú.

Fakultní nemocnice Ostrava

MTDZ pro seniory (Litoměřice)
Ambulantní adiktologické služby –
Adiktologický multidisciplinární tým
(Ústí nad Labem)
S-komplex (Plzeň)
AMT Řepy (Praha)
FMT PN v Dobřanech
FMT Bohnice (Praha)

Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z. ú.

DRUG – OUT Klub, z. s.
Spolek Ulice Plzeň
Progressive o.p.s.
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Green Doors z.ú.

Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb*

Příloha č. 6 Metodiky

Název organizace:
IČ:
1.

2.

Název CDZ/MDT

Registrační číslo
sociální služby

Celkem za žadatele

3.
Náklady CDZ/MDT
celkem v Kč
(dle rozpočtu)

4.
Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o poskytnutí
dotace v Kč

0

0

*Vyplňuje se za všechny podpořené služby
Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Nákladový rozpočet sociální služby*
Název organizace:
0
IČ:
0

Příloha č. 6 Metodiky

Název CDZ/MDT:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.

2.

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)
1.1. Pracovní smlouvy
položka
1.2. Dohody o pracovní činnosti
položka
1.3. Dohody o provedení práce
položka
1.4. Jiné osobní náklady
položka
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)
2.1. Dlouhodobý majetek
druh
položka
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
položka
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
2.2. Potraviny
druh
2.3. Kancelářské potřeby
druh
2.4. Pohonné hmoty
druh
2.5. Jiné spotřebované nákupy
druh
2.6. Služby
druh
položka
2.6.1. Energie
položka
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
položka
2.6.3. Nájemné
položka
2.6.4. Právní a ekonomické služby
položka
2.6.5. Školení a kurzy
položka
2.6.6. Opravy a udržování
položka
2.6.7. Cestovní náhrady
položka
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
druh
2.8. Ostatní náklady
druh
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

3.

4.

Požadavek na položkové
čerpání celkových
nákladů dle Žádosti v Kč

Požadovaná dotace (ze
Žádosti) v Kč

Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně
Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha Metodiky č. 7

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 (nechte možnosti týkající se Vaší organizace):
-

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

-

v předchozích 3 letech čerpala z projektů Ústeckého kraje (vypište je, např. velký dotační
2021, malý dotační 2021)

-

v roce 2022 je zapojena do jiných projektů, mimo rozpočet Ústeckého kraje (vypište je)

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu
v bodě l) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje
(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)

V ……………. dne ………………

………………………
razítko, podpis

Příloha č. 8 Metodiky

Formulář hlášení změn
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO
Poskytovatel
Evidenční číslo Pověření
Evidenční číslo Smlouva
Název CDZ/MDT
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby

dle z. č. 108/2006 Sb.

Forma sociální služby

Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Datum:

Statutární orgán
Jméno:

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

Příloha č. 8 Metodiky

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

Číslo nového bankovního účtu :

Termín zahájení realizace sociální
služby

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

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
Název organizace:
IČ:

Příloha č. 8 Metodiky

Název CDZ/MDT:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.

2.

3.

4.

5

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

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

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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0
0

0
0

Odůvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum:

Aktualizované
čerpání v Kč

Příloha č. 9

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022"

Příjemce dotace:
Služba (ID):
Název CDZ/MDT:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Výše celkových nákladů CDZ/MDT (Kč):
Výše přidělené dotace (Kč):
Závazný ukazatel dle část. I bod 2 smlouvy (%):
Účel dotace:

Popis postupu realizace:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, včetně počtu evidovaných klientů CDZ a MDT dle části IX.
bod 11 ii) metodiky:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace je příjemce dotace povinen předložit nejpozději do
26.ledna 2023.

Příloha č. 9

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným
ochranným léčením pro rok 2022
Souhrnná tabulka

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
ID:

Ukazatel

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Název CDZ/MDT

Poskytnuto
k 31.12.2022

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

1

Skutečně
použito
k 31.12.2022

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

Vysvětlivky:
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:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí,
lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
Zdroje financování

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
ID:

Ukazatel

Celkové náklady
CDZ/MDT

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Název CDZ/MDT

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Dotační program pro
CDZ a MDT 2022
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů
3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se celkové náklady CDZ/MDT
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

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
ID:
Název CDZ/MDT
celkové příjmy/výnosy v roce 2022 (Kč)
celkové náklady/výdaje v roce 2022 (Kč)

Rozpočtová položka

Dotace poskytnutá
Ústeckým krajem na
základě smlouvy

Celkové náklady (Kč)

Aktualizované čerpání
dotace (Kč)

Skutečně čerpaná
dotace (Kč)

Vratka (Kč)

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

0

0

0

0

0

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
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
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

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

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

2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

0

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné

0
0
0
0

2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Příloha č. 10 Metodiky

Redukční koeficienty dle druhů služeb
I. hladina redukce – nejnižší
intervenční centra
kontaktní centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
telefonická krizová pomoc
terénní programy
tlumočnické služby
II. hladina redukce – nízká
azylové domy
domy na půl cesty
noclehárny
podpora samostatného bydlení
služby následné péče
sociální rehabilitace-pobytová
terapeutické komunity
tísňová péče
III. hladina redukce – střední
centra denních služeb
denní stacionáře
chráněné bydlení
odlehčovací služby – ambulantní a terénní forma
osobní asistence
pečovatelská služba
průvodcovské a předčitatelské služby
IV. Hladina redukce – vysoká
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
odlehčovací služby – pobytová forma
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
týdenní stacionáře
V. hladina redukce – nejvyšší
odborné sociální poradenství

Příloha č. 11 Metodiky
Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko
FP
DRUHY SLUŽBY
612 Kč
azylové domy
62
679 Kč
centra denních služeb
64 575 Kč
denní stacionáře
752 Kč
domy na půl cesty
1 415 Kč
domovy pro osoby se zdravotním postižením
945 Kč
domovy pro seniory
1 195 Kč
domovy se zvlášním režimem
1 460 Kč
cháněné bydlení
58 081 Kč
intervenční centra
74 695 Kč
kontaktní centra
51 133 Kč
krizová pomoc
58 576 Kč
nízkoprahová denní centra
602 Kč
noclehárny
54 898 Kč
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
67 873 Kč
odbormné sociální poradenství
52 452 Kč
odlehčovací služby - A/T
1 213 Kč
odlehčovací služby - P
42 780 Kč
osobní asistence
47 511 Kč
pečovatelská služba
57 771 Kč
podpora samostatného bydlení
32 424 Kč
průvodcovské a předčitalské služby
66 385 Kč
raná péče
57 486 Kč
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
63 169 Kč
sociálně aktivzační služby pro seniory a osoby se ZP
86 539 Kč
služby následné péče - A/T
931 Kč
služby následné péče - P
59 162 Kč
sociální rehabilitace - A/T
1 159 Kč
sociální rehabilitace - P
954 Kč
sociální služby poskytované ve ZZLP
61 164 Kč
sociálně terapeutické dílny
46 784 Kč
telefonická krizová pomoc
54 015 Kč
terénní programy
25 000 Kč
tísňová péče
63 198 Kč
tlumočnické služby
týdenní stařionáře
1 109 Kč

bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 043/15Z/2022

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY
V ÚSTECKÉM KRAJI 2022
I.

Obecná ustanovení

1.

Název dotačního programu

Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2022 (dále jen „program“)
2.

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156, který je současně poskytovatelem dotace (dále jen „poskytovatel“).
3.

Soulad programu se strategickými programy

Program v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na aktuální znění „Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem“ a „Zásad Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje“ schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje, (dále „Zásady“) upravuje
postupy a stanoví základní pravidla při poskytování dotace v rámci tohoto programu.
Program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………
ze dne 27. 6. 2022.
Program Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2022 naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do
roku 2027, Cíl 3 Proměnit strukturu hospodářství, zrychlit hospodářský růst a zastavit zaostávání kraje, Dílčí
Cíl 3.1 Rozvoj ekonomiky kraje s důrazem na konkurenceschopnost, udržitelnost a přidanou hodnotu.
4.

Specifikace a cíle programu – důvody podpory

Cílem tohoto programu je podpora realizace audiovizuálních děl (dále jen „AVD“) v Ústeckém kraji a posílení
místní ekonomiky.
Přítomnost filmových štábů v regionu během realizace AVD znamená okamžitý ekonomický přínos, tvorbu
krátkodobých pracovních příležitostí a využití místních dodavatelů služeb. Výroba AVD tím proto výrazně
přispívá k posilování místní ekonomiky a zároveň je možné využít propagační a marketingový potenciál
podpořených AVD k posílení propagace regionu, jak v průběhu realizace, tak i při následné exploataci
(distribuci) AVD.
Audiovizuální výroba vzhledem k podstatě způsobu, jakým je prováděna, je schopna téměř okamžitě zvýšit
ekonomický přínos do místa realizace. Jelikož až 60 % filmových rozpočtů proudí nefilmovým malým a
středním podnikům a službám, audiovizuální tvorba se tak stává ideálním nástrojem k podpoře
hospodářského růstu regionu.
Cílem programu je zároveň zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu směrem k filmařům a
přilákání dalších produkcí a posílení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje ve srovnání s jinými kraji, které
finanční podporu pro audiovizuální produkci již zavedly nebo zavádějí.
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II. Finanční rámec programu
1.

Finanční rámec – předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na
stanovený účel

Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem prostředků určených pro realizaci programu ve
vymezené oblasti podpory. Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.
Celková alokace prostředků programu je 3.100.000,- Kč.
2.

Forma a výše podpory

Dotace poskytované z programu mají formu jednorázové neinvestiční dotace.
Minimální výše dotace na projekt: 250.000,- Kč
Maximální výše dotace na projekt: 1.000.000,- Kč
Dotace je udělována v režimu de minimis 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, Úř. věst. L 352, 24. 12.
2013. Výše podpory jednomu subjektu v režimu de minimis činí dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (pro
ostatní odvětví) maximálně 200 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období.
3.

Maximální míra dotace z rozpočtu Ústeckého kraje

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které
bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %.
Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
Projekt nesmí být spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Ústeckým krajem.

III. Vymezení oblasti podpory – účel podpory
1. Typy projektů
Projektem se pro účely tohoto programu rozumí část výroby AVD na území Ústeckého kraje, a to
pouze část tvořená vlastním natáčením a postprodukcí AVD, nikoli developmentem (vývojem) AVD.
Předmětem projektu pro účely této výzvy je pouze AVD s majoritní českou finanční účastí na celkových
výrobních nákladech.
Ústecký kraj poskytuje prostřednictvím tohoto programu dotace na projekty, jejichž předmětem je výroba
těchto typů AVD: hrané filmy nebo hrané seriály či epizody hraných seriálů, a to bez omezení stopáže.
Zároveň platí, že tato AVD jsou určena k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého
televizního vysílání nebo služby video on demand.

Dotace nebudou poskytovány na projekty, jejichž předmětem je výroba animovaných a dokumentárních
AVD, turistických, propagačních, reklamních či instruktážních AVD, stejně tak AVD jejichž obsah je
v rozporu s právními předpisy, AVD otevřeně schvalující násilí, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost
a AVD pornografické povahy.
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2. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Žadatelem o dotaci je právnická osoba se sídlem, pobočkou nebo provozovnou na území České republiky,
která je ve smyslu §2 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, výrobcem nebo koproducentem AVD,
které je předmětem projektu.
Žadatelem o dotaci nemůže být:
a) obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti,
b) politická strana a politické hnutí dle zákona č. 424/ 1991 Sb., o sdružování v politických stranách a
v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů,

IV. Žádost o dotaci
1.

Stanovení konzultačního místa

Administrátorem programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení
cestovního ruchu, Filmová kancelář Ústeckého kraje.
Kontaktní osoba: Barbora Hyšková – hyskova.b@kr-ustecky.cz, 778 494 321.
2.

Způsob předkládání žádostí o dotace

Žadatel doručuje úplnou žádost do programu na předepsaných formulářích, které jsou přílohami tohoto
programu, a to:
a) poštou na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo
b) osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo
c) do datové schránky Ústeckého kraje (autorizovaná konverze dokumentů).
Jel-li žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje (adresa: Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), musí být v zalepené obálce označena:
1) názvem programu „Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2022“,
2) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
3) textem „NEOTVÍRAT“
Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje bude žadateli vystaveno potvrzení.
Je-li žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje (identifikátor datové schránky: t9zbsva), musí
být z označení datové zprávy zřejmé, že je adresována Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Odboru
Regionálního Rozvoje a dále také, že se jedná o žádost o dotaci v rámci programu „Podpora audiovizuální
tvorby v Ústeckém kraji 2022“.

3.

Lhůta pro předkládání žádostí

Lhůta pro podání žádosti je od 28. 7. – do 10. 8. 2022
Rozhodné pro přijetí žádosti je datum a čas
a) odeslání datové zprávy, nebo
b) předání žádosti k poštovní přepravě, nebo
c) podání žádosti na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li
v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní
schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka,
jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb
zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo
o zachování lhůty se neuplatní.
4.

Žádost o dotaci a její přílohy

Žádost o dotaci sestává z vyplněného a podepsaného formuláře žádosti, který je přílohou a) tohoto
programu, a následujících povinných příloh (číselně označených):
1. synopse AVD (maximálně 2 strany A4),
2. scénář AVD (pouze v elektronické podobě),
3. položkový rozpočet celkových nákladů AVD (předkládat na vlastním libovolném formuláři, je
možné použít formulář předkládaný k žádosti na Státní fond kinematografie)
4. plánovaný souhrnný rozpočet nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje příloha b)
Programu - k žádosti o dotaci předložte pouze List 2
5. Zdroje financování AVD (příloha c) Programu)
6. režisérská explikace max. 1 strana A4,
7. producentská explikace max. 1 strana A4,
8. krátké profesní životopisy hlavních členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci
projektu, a to zejména: režisér, scénárista, kameraman, filmový architekt ať již jsou smluvně
zajištěni nebo v jednání,
9. prezentace dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie a filmového průmyslu, max. 1
strana A4
10. kopie koprodukční smlouvy/koprodukčních smluv, je-li žadatel koproducentem,
11. čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (příloha d) Programu),
12. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu
o vedení běžného účtu žadatele, a to v prosté kopii,
(pokud je žadatel plátcem DPH, je nutné doložit smlouvu o založení účtu registrovaného u správce
daně)
13. doklady osvědčující právní osobnost žadatele (název/obchodní firma, právní forma, sídlo, IČ) (např.
výpis z obchodního rejstříku) nebo další doklady – (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, a to v prosté kopii,
14. doklad o ustanovení (např. volbě nebo jmenování) člena statutárního orgánu žadatele současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek, samostatně, nebo
společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného
rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů), a to v prosté kopii,
15. rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v prosté kopii,
16. čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu,
17. Výpis z evidence skutečných majitelů ev. příslušné doklady

Žádost včetně všech příloh musí být v českém/ slovenském jazyce.
Žadatel může spolu s žádostí předložit také audiovizuální materiály z AVD, jež je předmětem projektu,
pokud jsou k dispozici – např. již hotové AVD, hrubý sestřih, ukázky, teasery, trailery apod.
Audiovizuální materiály nebo přílohy s velkým objemem dat se k žádosti přikládají na elektronickém
datovém nosiči (platí v případě, je-li doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje).
V žádosti musí být uveden den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele. U žádosti podávané
elektronicky do datové schránky Ústeckého kraje musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným
elektronickým podpisem (§6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob jednajících za žadatele.
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Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor
vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření
tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření
v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele
(člena statutárního orgánu žadatele).
Počet žádostí na jednoho žadatele není v programu omezen. Žadatel může v rámci tohoto programu podat
i více než jednu žádost, avšak v takovém případě se musí jednoho AVD týkat pouze jedna žádost. Podání
více žádostí týkajících se jednoho AVD není možné.
Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a žadatelům o dotaci se
nevracejí. Kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním a předložením žádosti.

V. Posuzování žádostí a rozhodnutí o udělení dotace
1.

Formální kritéria

Administrátor programu nejprve zhodnotí formální kritéria přijatelnosti (tj. oprávněnost žadatele, úplnost
žádosti včetně všech požadovaných příloh a soulad s podmínkami dotačního programu, správnost a
uvedení předepsaných údajů, správnost výsledných údajů/ počtů).
Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti o Dotaci:
a) zaslané jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno,
b) podané po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí,
c) podané neoprávněným žadatelem nebo nepodepsané osobou (osobami) oprávněnou zastupovat
žadatele,
d) podané žadatelem, který naplňuje podmínky pro vyřazení uvedené v čl. IX. odst. 5 písm. a) – g)
Zásad,
Pokud bude doručená žádost vykazovat jiné formální nedostatky (např. nesprávné a chybné uvedení
identifikačních údajů žadatele, chyby v psaní a počtech, chybějící požadovaná příloha aj.) vyzve
poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Výzva k odstranění nedostatku a doplnění žádosti může být učiněna pouze jednou. Požadavek o nápravu
bude odeslán na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti.

Žadatelé, jejichž žádost nesplní kritéria administrativní kontroly, případně neopraví formální nedostatky ve
stanované lhůtě, budou z dalšího hodnocení vyloučeni a budou o tom informováni prostřednictvím emailu
se zaručeným elektronickým podpisem.
2.

Hodnocení odborné komise

Žádosti, které zcela splní formální kritéria přijatelnosti, jsou předány administrátorem k hodnocení odborné
komisi.
Odborná komise je sedmičlenná a je tvořena ze zástupců filmových profesionálů a expertů (3 zástupci
filmových profesí a 2 zástupci filmových institucí, zástupce Filmové kanceláře Ústeckého kraje a zástupce
kulturní instituce v regionu.)
Odborná komise vyhodnocuje projekty na základě následujících hodnotících kritérií:
a)

Kvalita projektu - Obsahová stránka, příběh, umělecká kvalita AVD/ originalita v rámci svého žánru

(originalita, umělecká a společenská hodnota scénáře, téma aj.),
b) Personální zajištění projektu – zkušenosti producenta; dosavadní činnost žadatele, portfolio hlavních
kreativních profesí,

5

c)
d)
e)

Způsob realizace projektu - producentská strategie a připravenost projektu, finanční plán a finanční zajištění
projektu,
Využití lokací a služeb, ekonomický přínos - služeb a kreativních profesí v ÚK, celková výše prostředků
vynaložených na území ÚK(ekonomický přínos) - počet natáčecích dní,
Propojení s ÚK – způsob prezentace ÚK v AVD, obsahové a tematické propojení s ÚK, propagační a
marketingový potenciál využitelný pro ÚK.

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 či neposkytnutí dotace bylo přezkoumatelné, předkládá komise Radě
Ústeckého kraje.
V případě, že bude doporučeno poskytnutí dotace v nižší částce, než je požadováno v žádosti o dotaci,
žadatel na základě výzvy odboru regionálního rozvoje provede příslušnou úpravu v předloženém rozpočtu.
Vždy musí být zachován závazný ukazatel maximální procentní výše dotace na uznatelných
nákladech. Zároveň se však celková částka plánovaných nákladů vynaložených na území Ústeckého
kraje nesmí ponížit o více než 25% oproti plánovanému rozpočtu nákladů vynaložených na území
Ústeckého kraje, který je přílohou posuzované žádosti.
V případě, že žadatel doporučený k podpoře odmítne dotaci po rozhodnutí o jejím poskytnutí před
uzavřením smlouvy, bude osloven náhradní žadatel (příjemce) dle pořadníku náhradníků schváleného
zastupitelstvem kraje na základě bodového hodnocení komise. Za náhradního žadatele je považován i
žadatel, který nemůže být plně uspokojen s ohledem na výši peněžních prostředků vyčleněných pro tento
dotační program.
V případě, že bude možné s ohledem na výši peněžních prostředků dostupných po odmítnutí původně
vybraného žadatele poskytnout náhradnímu žadateli dotaci v požadované výši, poskytne se ve výši dle
podané žádosti. V případě možnosti poskytnutí dotace pouze v ponížené výši, na základě písemného
souhlasu náhradního žadatele s výší dotace, kterou může poskytovatel podpořit jeho projekt, bude
konkrétní výše dotace náhradnímu žadateli předložena k rozhodnutí příslušnému orgánu kraje.
V případě, že náhradní žadatel přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí
být dodržen záměr projektu dle předložené žádosti. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti
s odborem regionálního rozvoje přepracován.
V případě nesouhlasu náhradního žadatele s přijetím požadované či ponížené částky dotace bude osloven
další náhradní žadatel dle pořadníku.

Bodové hodnocení dle kritérií
Maximální
počet bodů

Kritérium
Projekt obecně
Kvalita projektu - Obsahová stránka AVD, příběh, kvalita scénáře,
originalita v rámci svého žánru
Personální zajištění projektu – zkušenosti producenta; dosavadní
činnost žadatele, portfolio hlavních kreativních profesí
Způsob realizace projektu - producentská strategie a připravenost
projektu, finanční plán a finanční zajištění projektu
Regionální efekt (realizace v Ústeckém kraji, Přínosy pro
Ústecký kraj)
Využití lokací a služeb, ekonomický přínos - rozsah využití lokací,
služeb a kreativních profesí v ÚK, celková výše prostředků
vynaložených na území ÚK, počet natáčecích dní
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30
15
15

20

Propojení s ÚK – způsob prezentace ÚK v AVD, obsahové a
tematické propojení s ÚK, propagační a marketingový potenciál
využitelný pro ÚK
Celkem bodů

3.

30
110

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

O poskytnutí dotace či neposkytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém řádném
zasedání dne 12. 12. 2022.
Zastupitelstvo může z důvodu uplatnění zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí nižší částky dotace, než uvedl žadatel ve
své žádosti.
Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na webových stránkách kraje v sekci týkající se
programu do 10 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva kraje.
O rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí dotaci neposkytnout bude žadatel
písemně vyrozuměn do 10 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva kraje.
S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí
dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá ani nárok na poskytnutí další
dotace z rozpočtu kraje či jiných zdrojů státního rozpočtu, státních a evropských fondů.

VI. Podmínky poskytnutí dotace
1.

Smlouva a obecné podmínky

Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) uzavřené
mezi poskytovatelem a příjemcem dotace.
Vzor smlouvy je přílohou e) tohoto dotačního programu.
Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace projektu a
v souladu s obsahem projektu, smlouvou a podmínkami tohoto dotačního programu.
Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 5. 2022 (tedy před podáním žádosti).
Uznatelné náklady mohou vzniknout nejdříve od 1. 5. 2022.
Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 31. 12. 2024. Konkrétní termín ukončení realizace
konkrétního projektu bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a stanoví se pro příjemce jako závazný
ukazatel.
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Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt
realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele bez prodlení o všech změnách týkajících se smluvního
vztahu.
Změny týkající se termínů realizace projektu, termínu doložení závěrečné zprávy včetně vyúčtování a výše
závazného ukazatele podílu dotace na celkových uznatelných nákladech, jsou řešeny uzavřením dodatku ke
smlouvě.
Změny druhového členění rozpočtu podléhají předchozímu písemnému souhlasu odboru regionálního
rozvoje za předpokladu, že změna neovlivní celkové uznatelné náklady projektu a nebude mít vliv na účel
projektu.
Je-li příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace poskytnuta na
plnění bez DPH.
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 pod účelovým znakem UZ 00239 jak
z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu.
Příjemce dotace je povinen viditelně uvádět při distribuci a propagaci projektu skutečnost, že jde o projekt,
jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Ústeckého kraje a plnit další podmínky povinné publicity
stanovené ve smlouvě.
2.

Uznatelnost nákladů

Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat
z dotace poskytovatele, je náklad, který není definován jako neuznatelný a splňuje všechny níže uvedené
podmínky:

a) je v souladu s českou legislativou,
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto dotačního programu,
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů,
d) vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu a v rámci termínu realizace projektu,
e) byl vynaložen na území Ústeckého kraje, tj. vztahuje se k plnění, které bylo příjemci poskytnuto
na území Ústeckého kraje subjektem se sídlem, provozovnou, nebo pobočkou na území
Ústeckého kraje (územní vázanost nákladů projektu),
f) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví příjemce dotace
na jeho účetních dokladech a je identifikovatelný, ověřitelný a podloženými prvotními
podpůrnými doklady.
Neuznatelné náklady jsou:
a)

reprezentační náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.) – za reprezentační náklady se
nepovažuje filmový catering během natáčení poskytovaný výlučně osobám majícím přímou účast
na natáčení,
b) dary,
c) nákup nemovitostí,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
e) kapesné, stravné a úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
f) dotace poskytované jiným osobám,
g) daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce má právo na její odpočet,
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h) splátky úvěrů a půjček, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, správní a místní poplatky, splátky
leasingu, ztráty z devizových kurzů,
i) stipendia nebo platby obdobného charakteru,
j) spoje (poštovné, telekomunikační služby, internet),
k) pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a krátkodobého majetku,
l) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti, dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek
m) výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována
n) výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, apod.,
o) odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce,
p) výdaje na vývoj projektu, přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování žádosti,
q) oprava majetku,
r) účetně nedoložitelné výdaje,
s) výdaje nad rámec obvyklých ubytovacích a stravovacích výdajů členů štábu,
t) daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za znečištění ovzduší,
poplatek televizní a rozhlasový atp.,
u) výdaje na koupi pohledávek,
v) soudní spory vzniklé v souvislosti s projektem včetně soudního poplatku,
w) výdaje na reklamu a propagaci příjemce podpory, která není přímo spojená s projektem,
x) provozní výdaje žadatele, které se nevztahují výlučně k realizaci projektu,
y) investiční výdaje.

3.

Vyplacení dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově bankovním převodem na jeho účet ve lhůtě do 30 dnů po
předložení úplné a bezchybné závěrečné zprávy a kontrole finančního vypořádání poskytovatelem.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce dotace jako závazný
ukazatel.
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným uznatelným nákladům
realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel ve smlouvě, poskytovatel nevyplatí
příjemci prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené v plánovaném nákladovém
rozpočtu, který je přílohou smlouvy, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí poskytnutou dotaci.

VII. Vypořádání dotace a kontrola
1.

Závěrečná zpráva

Příjemce dotace je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečnou zprávu v termínu do 30
kalendářních dnů po ukončení realizace projektu.
Závěrečná zpráva se skládá z:
1) písemné závěrečné zprávy o realizaci projektu (formulář přílohou f) programu),
2) finančního vyúčtování – uznatelné náklady, přehled úhrad (příloha č. 1 závěrečné zprávy, formulář
přílohou g) programu) k finančnímu vyúčtování předložte pouze Souhrnný rozpočet (List 2) a
Přehled o úhradách (List 3); List 1 - Položkový rozpočet je pouze pomocnou přílohou pro vyplnění!),
3) výpisu z odděleného účetnictví (jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů),
4) doložení splnění publicity,
5) další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků od třetích osob,
např. státní účelová dotace.
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Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, články, plakáty, další
audiovizuální materiál atd.)
Závěrečná zpráva a vyúčtování musí být zpracovány na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený
dotační program a platí pro ně stejný způsob doručení popsaný výše v části IV. čl. 2 o předkládání žádostí.
Poskytovatel je povinen provést kontrolu závěrečné zprávy nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího
předložení. V případě, že bude závěrečná zpráva shledána bezvadnou, poskytovatel o této skutečnosti
bezodkladně informuje příjemce dotace.
Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu úplnou závěrečnou zprávu dle stanovené
struktury (viz. výše), ale do určeného termínu předložení závěrečné zprávy doručí odůvodněnou žádost o
prodloužení termínu, posoudí příslušný odbor poskytovatele důvody a může rozhodnout o prodloužení
termínu pro předložení, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci rozhodnutí doručeno. Jestliže
příjemce dotace ve stanoveném náhradním termínu nepředloží úplnou závěrečnou zprávu, jedná se o
porušení smlouvy o poskytnutí dotace a poskytovatel postupuje ke korekci dle příslušných ustanovení
právních předpisů upravujících porušení rozpočtové kázně a smlouvy o poskytnutí dotace.

Pokud byl projekt realizován před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, je příjemce povinen předložit
poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 kalendářních dnů od
uzavření smlouvy.
2.

Kontrola použití dotace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá
kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečné zprávy
bude provedena kontrola:
a) formální správnosti,
b) dodržení účelového určení,
c) dodržení podmínek,
d) celkové evidence projektu,
e) uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně
podle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
3.

Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace

V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije nebo
zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle §22 zákona č. 250/200 Sb. a příjemci dotace
může být uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy
a smlouvou.
Postup se řídí čl. XIV. Zásad. Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní
povinnosti stanovené smlouvou před vyplacením dotace.
V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo porušení rozpočtové kázně,
které poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy uložen odvod či krácena dotace za tato porušení
procentem z celkové částky poskytnuté dotace následovně:
a)

předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či dle části VII.,
čl. 1 programu – výše krácení činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či dle části VII.,
čl. 1 programu – výše krácení činí 5 %.
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c)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 5 %.
d) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu či
krácení činí 5 %.
e) nedodržení povinnosti publicity neuvedením loga poskytovatele, loga Filmové kanceláře
Ústeckého kraje v titulkách AVD a nebo neuvedením poskytovatele větou „Výroba filmu/seriálu
byla podpořena Ústeckým krajem“ v titulkách AVD (resp. ekvivalentem v jazycích titulků AVD,
nebudou-li v českém jazyce) – výše odvodu či krácení činí 10 % za každé jedno neuvedení.
f) nedodržení povinnosti publicity neuvedením loga Filmové kanceláře Ústeckého kraje na všech
propagačních materiálech k AVD, na nichž bude obsaženo alespoň jedno jiné logo (producenta,
koproducenta, distributora, fondů, reklamního partnera atd.) – výše odvodu či krácení činí 5 %.
g) nedodržení dalšího marketingového plnění dle smlouvy – výše odvodu či krácení činí 5 % za každé
jedno nedodržení marketingového plnění.
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 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.

VIII. Přílohy dotačního programu
Seznam příloh dotačního programu:
a) Formulář žádosti
b) Příloha žádosti č. 4 – Plánovaný souhrnný rozpočet nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje
c) Příloha žádosti č. 5 – Zdroje financování AVD
d) Příloha žádosti č. 11 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
e) Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
f) Formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu
g) Příloha závěrečné zprávy č. 1 – Formulář pro vyúčtování dotace uznatelné náklady a přehled úhrad
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU
„PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V ÚSTECKÉM KRAJI 2022“
Název projektu
Celkový rozpočet projektu
Plánované celkové uznatelné náklady na území
Ústeckého kraje
Požadovaná výše dotace
(žadatel se zavazuje poskytnutou dotaci v plné výši
použít na úhradu ceny za dodávky zboží a služeb
souvisejících s výrobou projektu AVD na území
Ústeckého kraje)
Krátký popis projektu a odůvodnění žádosti

Žadatel
Název (obchodní firma)
Adresa sídla
Datová schránka
IČ
DIČ
Zastoupený:
Jméno a příjmení
Právní důvod zastoupení:
(Identifikace osob jednajících
jménem žadatele s uvedením,
zda tyto jednají jako jeho
statutární orgán nebo zda
1

tyto osoby jednají na základě
udělené plné moci)
Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení
Telefon
Email
Identifikace osob, v nichž má
žadatel podíl a výše tohoto
podílu (název příp. obchodní
firma, sídlo, IČ). *
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.

Skutečný majitel:………………………………
Příslušný výpis z evidence přílohou žádosti
ev.
Identifikační údaje osob, které jsou skutečným
majitelem zahraniční PO:
……………………………………………………….
………………………………………………………
Doklady přílohou žádosti

*Vyplňuje pouze žadatel, který má podíl v jiných obchodních korporacích.
Např. žadatel je s.r.o. a má přímý podíl v jiné obchodní společnosti.
Soupis projektů, které
žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění
poskytovatele (Ústeckého
kraje)

Základní informace o AVD
Typ AVD (zvolte)

Film
Seriál

2

Název filmu/TV seriálu v českém jazyce
Název filmu/TV seriálu v originálu
(pokud se jedná o zahraniční AVD)
Název filmu/TV seriálu v anglickém
jazyce
Žánr AVD
Délka v minutách (u TV seriálu počet
epizod a stopáž jedné epizody)
Místa natáčení v ČR
Celkový počet natáčecích dnů
Z toho v ČR
Plánovaný harmonogram realizace
(celého díla):
Přípravné práce (od-do)
Hlavní natáčení
- První natáčecí den
- Poslední natáčecí den
Postprodukce (od-do)
Předpokládány termín distribuce AVD

Plán natáčení v Ústeckém kraji
Počet natáčecích dnů v ÚK
Seznam hlavních motivů v ÚK
Místa natáčení/konkrétní lokace v ÚK
(pokud jsou již zvolena)
Přibližný harmonogram realizace na
území ÚK:
Přípravné práce (od-do)
První natáčecí den
Poslední natáčecí den
Způsob prezentace a míra zobrazení ÚK
v AVD, obsahové a tematické propojení
projektu s ÚK (Popište, jakým
způsobem je ÚK zobrazen, jakou hraje
roli v ději projektu – případně jaké místo
představuje, míra zobrazení
procentuálně k celkové stopáži AVD aj.)
U TV seriálu uveďte, kolik z celkového
počtu epizod bude natáčeno v ÚK a
v jakém rozsahu (celá epizoda, část
epizody apod.)

3

Strategie využití lokálních firem a
kreativců - uveďte zda budete využívat
pouze ubytovací a další podobné služby
nebo zda budete pronajímat specifické
budovy či dojde k zapojení kreativních
profesí z regionu.

Štáb
Producent
Režisér
Scenárista
Kameraman
Filmový architekt
Herecké obsazení

Údaje o koprodukci
Jmenujte koproducenty projektu a uveďte jejich podíl na celkovém rozpočtu (%).

4

Producentská strategie
Uveďte obecně důvody realizace díla, uveďte důvody pro realizaci projektu v ÚK a strategii
realizace projektu v ÚK.

Distribuční a marketingová strategie
Specifikujte cílové skupiny, distribuční trhy, termíny a formy distribuce projektu např. kino, TV, nosiče,
internet. Specifikujte zaměření a formy marketingové kampaně k AVD.

Marketingové plnění ve vztahu k prezentaci a propagaci Ústeckého kraje
Navrhněte způsoby a formy marketingového plnění ve vztahu k Ústeckému kraji.
Uveďte, zda je možno tento závazek
splnit (ano/ne), a případně doplňte o
další informace.

Popis závazku

Uvedení loga Ústeckého kraje a Filmové kanceláře Ústeckého
kraje v závěrečných titulkách.

5

Poskytnutí 20 fotografií z natáčení (behind-the-scenes)
v tiskovém rozlišení pro účely propagace a marketingu Ústeckého
kraje

Poskytnutí 20 fotografií z díla (still photo) v tiskovém rozlišení pro
účely propagace a Ústeckého kraje

Poskytnutí AV materiálu z díla nebo z making of

Poskytnutí elektronického presskitu.

Realizace novinářského dne během natáčení na území Ústeckého
kraje

Tisková konference v rámci novinářského dne

Poskytnutí 5 vstupenek na slavnostní premiéru v ČR

Pozvání zástupců poskytovatele dotace na tiskovou konferenci
AVD mimo Ústecký kraj a další akce sloužící k propagaci
filmu/seriálu

Regionální premiéra/předpremiéra AVD na území Ústecké kraje

Další
(specifikujte)

Seznam povinných příloh žádosti:
1.
synopse AVD (maximálně 2 strany A4),
2.
scénář AVD (pouze v elektronické podobě),
3.
položkový rozpočet celkových nákladů AVD (předkládat na vlastním libovolném formuláři, je možné
použít formulář předkládaný k žádosti na Státní fond kinematografie)
4.
plánovaný rozpočet nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje (příloha b) Programu) – (!
k žádosti o dotaci předložte pouze Plánovaný souhrnný rozpočet (List 2)// list 1 - Plánovaný položkový rozpočet
je pouze pomocnou přílohou pro vyplnění!)
5.
Zdroje financování AVD (příloha c) Programu)
6.
režisérská explikace max. 1 strana A4,
7.
producentská explikace max. 1 strana A4,
8.
krátké profesní životopisy hlavních členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci
projektu, a to zejména: režisér, scénárista, kameraman, filmového architekta, ať již jsou smluvně zajištěni
nebo v jednání,
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9.
prezentace dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie a filmového průmyslu, max. 1
strana A4
10.
kopie koprodukční smlouvy/koprodukčních smluv, je-li žadatel koproducentem,
11.
čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (příloha d) Programu),
12.
kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu
o vedení běžného účtu žadatele, a to v prosté kopii,
13.
doklady osvědčující právní osobnost žadatele (název/obchodní firma, právní forma, sídlo, IČ) (např.
výpis z obchodního rejstříku) nebo další doklady – (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací
listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, a to v prosté kopii,
14.
doklad o ustanovení (např. volbě nebo jmenování) člena statutárního orgánu žadatele současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek, samostatně, nebo společně
s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo
žadatelem předložených výše uvedených dokladů), a to v prosté kopii,
15.
rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v prosté kopii,
16.
čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu.
17.
Výpis z evidence skutečných majitelů ev. příslušné doklady
18.
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

Čestné prohlášení žadatele za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
Žadatel prohlašuje, že:
1.
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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující;
není v likvidaci; nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; na jeho majetek nebyla
nařízena exekuce či výkon rozhodnutí; 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
2.
ke dni podání žádosti má řádně vypořádané veškeré závazky (nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti) vůči Ústeckému kraji, vůči jiným územním samosprávným celkům, státním fondům (vč. Státního
fondu životního prostředí, Pozemkovému úřadu a Celní správě), zdravotním pojišťovnám a státnímu
rozpočtu, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, apod.);
(rozhodnutí o posečkání s úhradou nedoplatků se nepovažují za vypořádané nedoplatky)
3.
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
činnosti žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, tento předpoklad splňuje
i statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu žadatele, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
4.
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň
25% účasti společníka v obchodní společnosti

Žadatel se, v případě, že mu bude poskytnuta dotace, zavazuje, že:
1.
uplatňované náklady/výdaje vzniknou v přímé souvislosti s realizací projektu ve schváleném období
realizace;
2.
uplatňované náklady budou uhrazeny do konce realizace projektu;
3.
uplatňované náklady/výdaje budou skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví, na účetních
dokladech, v případě, že je povinen vést účetnictví dle platných předpisů, je identifikovatelný, ověřitelný a
7

podložený prvotními podpůrnými doklady;
4.
bude postupovat podle platného znění ”Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem” a dle uzavřené smlouvy,
5.
v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory bude
neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly

Žadatel souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů o sobě (jako
žadateli) a o výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele, a to v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zpracováním osobních
údajů.
Podpisem uděluje žadatel souhlas se zpracováním osobních údajů a nakládání s informacemi uvedenými v této
žádosti v souvislosti se zpracováním a vyhodnocením žádosti, s běžnou činností Filmové kanceláře Ústeckého
kraje, poskytování informací o její činnosti a za účelem kontroly. Žadatel prohlašuje, že má veškeré potřebné
souhlasy třetích osob, opravňujících ho takový souhlas poskytnout.
Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích
přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.

Jméno a příjmení oprávněné
podepisující osoby:

Datum a místo podpisu:
Podpis oprávněné osoby:

8

Příloha žádosti č. 4, list 2 - PLÁNOVANÝ SOUHRNNÝ ROZPOČET NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA ÚZEMÍ ÚK
Žadatel:
/*doplní žadatel*/
Název projektu:
/*doplní žadatel*/
Žadatel
je plátcem DPH
(označte křížkem)
/*doplní žadatel*/ není plátcem DPH
V případě, že je žadatel plátcem DPH, všechny částky v tomto rozpočtu vyplňuje v celých Kč bez DPH.
V případě, že žadatel není plátcem, všechny částky vyplňuje v ceně konečné.

(**Vývoj nepatří mezi uznatelné náklady)

Druh nákladu

Plánované
uznatelné
náklady na
území ÚK

Požadovaná
výše dotace

(v Kč)

(v Kč)

Druh

1.** Vývoj - kompletní vývoj projektu

0

0

Druh

2. ** Vývoj - scénář (literární příprava)

0

0

Druh

3. Producenti

0

0

Druh

4. Režie

0

0

Druh

5. Herecké obsazení

0

0

Druh

6. Epizody, kompars

0

0

Druh

7. Zvláštní výkony - kaskadéři, bodyguardi

0

0

Druh

8. Režijní štáb

0

0

Druh

9. Produkce - vedoucí produkce, asistenti, telefony, IT služby,
vysílačky atp.

0

0

Druh

10. Kamera

0

0

Druh

11. Osvětlovací technika

0

0

Druh

12. Grip

0

0

Druh

13. Materiál / zpracování dat během natáčení / laboratoře

0

0

Druh

14. Zvuk

0

0

Druh

15. Výprava - výtvarník, architekt, asistenti

0

0

Druh

16. Stavba dekorací - mistr stavby, dělníci, materiál

0

0

Druh

17. Rekvizity, set dressing, zvířata, hrací dopr. prostředky

0

0

Druh

18. Speciální efekty - SFX technici, pyrotechnici

0

0

Druh

19. Kostýmy - kostyméři, výroba, půjčovné

0

0

Druh

20. Masky - maskéři, materiál, půjčovné vlásenek atp.

0

0

Druh

21. Lokace, ateliéry, kanceláře - pronájmy, úklid, bezpečnostní
služba

0

0

Druh

22. Doprava

0

0

Druh

23. Ubytování, diety, cestovné, catering

0

0

Druh

24. Postprodukce - střih

0

0

Druh

25. Postprodukce - obrazová včetně VFX a animací

0

0

Druh

26. Postprodukce - zvuk

0

0

Druh

27. Postprodukce- hudba

0

0

Druh

28. Postprodukce - produkční náklady

0

0

Druh

29. Delivery materiály - výroba teaseru, traileru, cizojazyčných
titulků ad.

0

0

Druh

30. Ostatní (pojištění, finanční, právní služby, poplatky ad.)

0

0

Druh

31. Osobní náklady

0

0

Druh

32. Rezerva

0

0

Druh

33. Režijní náklady (maximálně 7% z celkového rozpočtu
projektu a bez odměny producenta)

0

0

Druh

34. Production fee

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM:
Skutečný podíl dotace na uznatelných nákladech projektu na území ÚK

#DĚLENÍ_NULOU!

Příloha žádosti č. 5 - Zdroje financování AVD
Žadatel o dotaci:

/doplní žadatel/

Název projektu:

/doplní žadatel/

Zdroje financování AVD
Zdroje financování celého AVD

1

% podíl plnění na
celkových nákladech
projektu

Částka

Veřejné zdroje ČR

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Zdroje státního rozpočtu
Rozpočet samosprávy
Dotace Ústeckého kraje
Česká televize - věcné plnění
Státní fond kinematografie
Jiný
Celkem

2

Finanční prostředky evropských institucí

2.1
2.2
2.3

Kreativní Evropa - MEDIA
Fond EURIMAGES
Jiný
Celkem

3

Soukromé koprodukční vstupy ČR

3.1
3.2
3.3
3.4

Koproducent
Koproducent
Česká televize - finanční plnění
Soukromá televize, VOD a jiné
Celkem

Forma a stádium zajištění zdroje
financování (smlouva, rozhodnutí
apod.)

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

Kč
Kč
Kč
Kč

0%
0%
0% uveďte
0%

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0% uveďte - finanční vklad
0% uveďte - věcný vklad
0%
0% uveďte
0%

ministerstva apod. - uveďte
město, obec apod. - uveďte
požadovaná podpora

uveďte

4
4.1
4.2

5

Zahraniční veřejné zdroje

Koproducent - veřejný zdroj
Jiný (fondy apod.)
Celkem

-

Kč

-

Kč

0%
0% uveďte
0%

-

Kč
Kč
Kč
Kč

0% uveďte - finanční plnění
0% uveďte - finanční vklad
0% uveďte - věcný vklad
0%

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

Kč
Kč
Kč

0%
0%
0%

-

Kč
Kč
Kč

0%
0%
0%

-

Kč
Kč
Kč

0% nemám rozhodnutí o filmové pobídce
0% již mám rozhodnutí o filmové pobídce
0%

Zahraniční soukromé zdroje

5.1
5.2
5.3

Veřejnoprávní a ostatní televize
Ostatní koproducenti
Ostatní koproducenti
Celkem

6

Ostatní zdroje

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Sponzoring, reklamní plnění apod.
Minimální garance
Presales
Bankovní půjčky/úvěry
Jiný
Celkem

7

Vlastní zdroje producenta / žadatele

7.1
7.2

Finanční vklad
Věcný vklad
Celkem

8

Zdroje žadatele - servisní produkce

8.1
8.2

Finanční vklad producenta/koproducenta
Věcný vklad producenta/koproducenta
Celkem

9

Filmová pobídka SFK

9.1
9.2

Požadovaná/předpokládaná filmová pobídka
Dosud vyplacená filmová pobídka
Celkem

Celkem

-

Kč

uveďte
uveďte - distributor nebo sales agent
uveďte - předprodej TV práv
uveďte
uveďte

Příloha žádosti č. 11 – Čestné prohlášení žadatele v režimu podpory de minimis

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/Název/Jméno a
příjmení žadatele
Sídlo/Adresa žadatele:
IČO/Datum narození žadatele:
Statutární zástupce žadatele:
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. 2021 - 31. 3. 2022; 1. 4. 2022 - 31. 12. 2022):
…………………………………………………………………………………………………………………
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

Žadatel o podporu se považuje za propojený 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.
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

IČO/Datum
narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
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
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 .
1

1

vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
4
nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
Sídlo/Adresa
podniku/Název/Jméno a příjmení
3

IČO/Datum
narození

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
5

Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
6

5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 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,
ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316.
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 20.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
5.2 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, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/2008.
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 €.
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.
5
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 č. 717/2014)
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.
3
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Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

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, ve
znění nařízení Komise (EU) 2020/972.
c) 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 v odvětví
silniční dopravy, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/972.
a) 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
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

Celkem
d) 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 v ostatních
odvětvích, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/972.
b) 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
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

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, ve znění
nařízení Komise (EU) 2018/1923 a nařízení komise (EU) 2020/1474.
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 €.
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Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

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, 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
9
vývoje, ve znění p. p. 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.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Údaje obsažené v tomto prohlášení budou 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. uvedeny v Centrálním registru podpor
malého rozsahu.
9

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.
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Vzor smlouvy – příloha dotačního programu

Krajský úřad
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:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Bc. Barbora Hyšková
hyskova.b@kr-ustecky.cz/
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Název společnosti
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Název bankovní instituce
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 schváleny Zásady pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem “ a „Zásady Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje“ (dále „Zásady“). Pro účely dotační podpory audiovizuální tvorby
v Ústeckém kraji byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxxxx ze dne 27. 6. 2022 schválen
dotační program Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2022 (dále „Program“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami a s tímto Programem. Program je pro příjemce závazný ve věcech
touto smlouvou neupravených, Zásady jsou pro příjemce závazné ve věcech neupravených touto
smlouvou ani Programem.

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).

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu AVD (dále jen „projekt“):
•

Název projektu:……………………………………………………………………………………

•

Druh projektu (v případě, že se jedná o seriál, uveďte počet dílů):
…………………………………………………………………………………………….

•

Režisér projektu:………………………………………………………………….

•

Přibližná
stopáž:
(tolerance
plus
minus
………………………………………………………..

•

Přibližná
stopáž
zobrazující
region:
(tolerance
plus
žádosti)………………………………………………………….

25%

oproti
minus

25%

žádosti)
oproti

4.

Příjemce se zavazuje, že obsah/ žánr výsledného projektu musí být v podstatných aspektech
v souladu se synopsí AVD, kterou příjemce předložil s žádostí. Tato synopse je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 1.

5.

Příjemce prohlašuje, že projekt není animovaným, dokumentárním, turistickým, propagačním,
reklamním či instruktážním projektem, stejně tak není projektem, jehož obsah je v rozporu
s právními předpisy, či není otevřeně schvalující násilí, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost
a není pornografické povahy.

6.

Příjemce se zavazuje při realizaci projektu neodchýlit se významně od způsobu zobrazení
Ústeckého kraje v projektu, jak jej popsal v žádosti o poskytnutí dotace.

7.

Příjemce se zavazuje, že na území Ústeckého kraje proběhne natáčení v rozsahu alespoň
…………………..natáčecích dnů a zavazuje se, že tento odhad bude dodržen s tolerancí max. 25%
směrem dolů a s neomezenou tolerancí směrem nahoru.
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8.

Příjemce je povinen informovat prostřednictvím emailu kontaktní osobu poskytovatele o zahájení
natáčení v Ústeckém kraji, pokud v momentu podpisu smlouvy ještě nezapočalo.

9.

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 352/1 dne 24. 12. 2013. Výše
podpory činí maximálně 200 000EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) dle
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (ostatní odvětví).

10. 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, jež příjemce uvedl v čestném prohlášení, které je přílohou žádosti o dotaci,
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného
nařízení Evropské komise.
11. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.

Článek II.
Podmínky poskytnutí 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 projektu
………………. dle předloženého plánovaného nákladového rozpočtu, a to v rozsahu v něm
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů a za
dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet je
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v termínu realizace projektu ……………

3. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný, a který splňuje všechny
následující podmínky:
a) je v souladu s českou legislativou,
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami této smlouvy a podmínkami dotačního programu,
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
d) vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu,
e) byl vynaložen na území Ústeckého kraje, tj. vztahuje se k plnění, které bylo příjemci
poskytnuto na území Ústeckého kraje subjektem se sídlem, pobočkou nebo provozovnou
na území Ústeckého kraje (územní vázanost nákladů projektu),
f) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví příjemce
dotace na jeho účetních dokladech, a je identifikovatelný, ověřitelný a podloženými
prvotními podpůrnými doklady.
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4. Neuznatelné náklady jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

reprezentační náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.) – za reprezentační náklady se
nepovažuje filmový catering během natáčení poskytovaný výlučně osobám majícím přímou
účast na natáčení,
dary,
nákup nemovitostí,
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
kapesné, stravné a úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
dotace poskytované jiným osobám,
daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce má právo na její odpočet,
splátky úvěrů a půjček, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, správní a místní poplatky, splátky
leasingu, ztráty z devizových kurzů,
stipendia, nebo platby obdobného charakteru,
spoje (poštovné, telekomunikační služby, internet),
pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a krátkodobého majetku,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě,
výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována
výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, apod.,
odměny členů statutárních či kontrolních orgánů příjemce,
výdaje na vývoj projektu, přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování
žádosti,
oprava majetku,
účetně nedoložitelné výdaje,
výdaje nad rámec obvyklých ubytovacích a stravovacích výdajů členů štábu,
daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za znečištění
ovzduší, poplatek televizní a rozhlasový atp.,
výdaje na koupi pohledávek,
soudní spory vzniklé v souvislosti s projektem včetně soudního poplatku,
výdaje na reklamu a propagaci příjemce podpory, která není přímo spojená s projektem,
provozní výdaje žadatele, které se nevztahují výlučně k realizaci projektu,
investiční výdaje

Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek stanovených čl.
VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu příslušného odboru krajského
úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
5. Termínem ukončení realizace projektu je………… Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
6. Dotace bude vyplacena formou bankovního převodu na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to jednorázově ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bude závěrečná zpráva včetně
finančního vyúčtování na základě její kontroly shledána úplnou a bezchybnou, či ode dne řádného
doplnění neúplné závěrečné zprávy včetně finančního vyúčtování na základě výzvy poskytovatele
k nápravě.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu ve výši stanovené přílohou č. 2 této smlouvy – Plánovaný nákladový rozpočet
avšak v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu ke skutečným celkovým
uznatelným nákladům projektu. Celková částka dotace se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny
směrem dolů.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
a práva poskytovatele
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

a) Realizovat projekt, pro který byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami sjednanými v této
smlouvě.

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Do nákladů projektu nezahrnout DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.

d) Odpovídat za hospodárnou realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným nákladovým

rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a vést řádné a oddělené sledování nákladů
projektu v účetnictví, pod účelovým znakem UZ 00239 a 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.

e) Příjemce je povinen poskytovateli umožnit kontrolní zhlédnutí finálního střihu podpořeného

projektu za účelem zjištění, že se dílo v zásadních parametrech neliší od parametrů uvedených
v žádosti a jejích přílohách. Tedy nedošlo k porušení povinnosti dle Čl. I., odst. 4. až 6 smlouvy.
Příjemce je povinen vyzvat písmeně poskytovatele ke kontrolnímu zhlédnutí nejpozději 30 dnů
před termínem odevzdáním závěrečné zprávy. V případě, že příjemce kontrolní zhlédnutí
neumožní, je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět dle článku VI. odstavec 1 této smlouvy.

f)

Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem.

g) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu, včetně finančního vyúčtování projektu a

příloh dle programu, a to do ……….. Ze závažných důvodů může být termín předložení
závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Programu čl.VII, Odst. 1, prodloužen.

h) Podat závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování na předepsaných formulářích a se všemi
přílohami dle programu, zpřístupněných na webových stránkách poskytovatele

i)

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

j)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 14 dnů, administrátora programu - odbor
regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce a změn údajů příjemce (mj. i prodej nebo nájem
závodu příjemce nebo sloučení, splynutí, rozdělení příjemce) nebo podpořeného projektu.

k) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XII. Zásad a části VII. čl. 2
Programu.

l)

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.

m) 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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n) Spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže a Evropské komisi.

2. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným uznatelným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy),
poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
3. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené v plánovaném
nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí poskytnutou dotaci.

Článek IV.
Publicita
1.

Příjemce se zavazuje zajistit, že v závěrečných titulcích AVD bude poskytovatel trvale uveden větou
„Výroba filmu/seriálu byla podpořena Ústeckým krajem“ (resp. ekvivalentem v jazycích titulků AVD,
nebudou-li v českém jazyce) a bude uvedeno logo poskytovatele a logo Filmové kanceláře
Ústeckého kraje. Obdobný závazek má příjemce ve vztahu k oficiálním webovým stránkám AVD,
kde musí být umístěn i aktivní odkaz na webovou stránku poskytovatele (www.kr-ustecky.cz) a
filmovou kancelář (www.fkuk.cz).

2.

Příjemce se dále zavazuje zajistit, že na všech propagačních materiálech k AVD, na nichž bude
obsaženo alespoň jedno jiné logo (producenta, koproducenta, distributora, fondů, reklamního
partnera atd.) bude obsaženo v obdobné velikosti i logo Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

3.

K použití loga poskytovatele a loga Filmové kanceláře Ústeckého kraje výše uvedenými způsoby
získává příjemce touto smlouvou oprávnění (a poskytovatel garantuje, že je oprávněn jej
poskytnout). Oprávnění se vztahuje jen na takové užití log, které je v souladu s logomanuály,
uveřejněnými na internetových stránkách poskytovatele (www.kr-ustecky.cz). Příjemce podpisem
smlouvy výslovně prohlašuje, že se s danými logomanuály seznámil.

4.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) a logo Filmové kanceláře Ústeckého kraje jsou 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.

5.

Příjemce je povinen dodat poskytovateli zdarma jeden výtisk od každého propagačního materiálu
k AVD, který je vyhotoven v tištěné podobě (s výjimkou výtisků pro velkoplošnou propagaci, např.
formou billboardů), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude zahájeno šíření takového
propagačního materiálu. Uvedený závazek se vztahuje pouze k propagačním materiálům určeným
k podpoře AVD na území České republiky.

DALŠÍ DLE ŽÁDOSTI – UVEDENÁ NABÍDKA MARKETINGOVÉHO PLNĚNÍ – BUDE DOPLNĚNO DLE
KONKRÉTNÍ ŽÁDOSTI
6.

Příjemce je povinen doručit poskytovateli XX vstupenek na slavnostní premiéru AVD v České
republice, pokud se taková kinopremiéra koná.

7.

Příjemce je povinen zaslat poskytovateli v dostatečném předstihu pozvánku na všechny akce, které
se v souvislosti s AVD a jeho distribucí konají v Ústeckém kraji, a umožnit poskytovateli účast na
těchto akcích.
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8.

Příjemce se zavazuje v souvislosti s natáčením AVD v Ústeckém kraji zorganizovat novinářský den
během natáčení (umožnění účasti na natáčení za účasti zástupců médií a zástupců poskytovatele) a
tiskovou konferenci k průběhu natáčení v Ústeckém kraji.

9.

Příjemce se dále zavazuje poskytnout poskytovateli nejpozději do dne zveřejnění AVD alespoň XX
fotografií z natáčení AVD v Ústeckém kraji a XX propagačních fotografií k AVD a touto smlouvou
poskytuje poskytovateli oprávnění k jejich užití libovolnými způsoby bez omezení času a území pro
propagaci poskytovatele a Ústeckého kraje v souvislosti s podporou filmových aktivit v kraji.

10. Další….dle žádosti…. např. regionální premiéra na území Ústeckého kraje atd.
Článek V.
Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
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. Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou před vyplacením dotace.

2.

V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo porušení rozpočtové
kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy uložen odvod či krácena dotace za
tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace následovně:
a)

předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či dle části
VII., čl. 1 programu – výše krácení činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či dle části
VII., čl. 1 programu – výše krácení činí 5 %.
c) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %.
d) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu
či krácení činí 5 %.
e) nedodržení povinnosti publicity neuvedením loga poskytovatele, loga Filmové kanceláře
Ústeckého kraje v titulkách AVD a nebo neuvedením poskytovatele větou „Výroba
filmu/seriálu byla podpořena Ústeckým krajem“ v titulkách AVD (resp. ekvivalentem v jazycích
titulků AVD, nebudou-li v českém jazyce) – výše odvodu či krácení činí 10 % za každé jedno
neuvedení.
f) nedodržení povinnosti publicity neuvedením loga Filmové kanceláře Ústeckého kraje na všech
propagačních materiálech k AVD, na nichž bude obsaženo alespoň jedno jiné logo
(producenta, koproducenta, distributora, fondů, reklamního partnera atd.) – výše odvodu či
krácení činí 5 %.
g) nedodržení dalšího marketingového plnění dle smlouvy – výše odvodu či krácení činí 5 % za
každé jedno nedodržení marketingového plnění.

3.

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,
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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 VI.
Výpověď a zrušení smlouvy
1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní povinnost
stanovené touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím
výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi příjemci. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplacení dotace.

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.

4.

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

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……./na e-mail: ……@....... 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.

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 dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje

strana 8 / 9

poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými
právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o
ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele www.kr-ustecky.cz.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce

Přílohy:
Příloha č.1 – Synopse scénáře
Příloha č. 2 – Plánovaný souhrnný rozpočet nákladů vynaložených na území ÚK
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
PROGRAM „PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V ÚSTECKÉM KRAJI 2022“
Název projektu
Příjemce dotace
Výše udělené dotace dle smlouvy (vč. % vyjádření)
Číslo smlouvy

Obecné informace
Distribuční titul AVD v českém jazyce
Režie
Typ projektu (film, seriál apod.)
Stopáž
Žánr
Plánovaný termín zahájení distribuce
Rok výroby
Produkční společnost
Kontaktní osoba

Natáčení AVD
Útrata/náklady na výrobu AVD
náklady na výrobu AVD celkem
celkové uznatelné náklady v ÚK

Místa natáčení v ČR

Místa natáčení v Ústeckém kraji

Termín natáčení
v ČR
v Ústeckém kraji
Počet natáčecích dnů
celkem
v Ústeckém kraji
Počet členů štábu a herců při natáčení v ÚK
Komparzisté z ÚK – počet člověkodnů
Ubytování v ÚK – počet pokojonocí
Dodavatelé služeb v ÚK – typy služeb/zboží, pokud
možno udejte také počet subjektů z ÚK

Údaje o koprodukci
Uveďte koproducenty projektu a uveďte jejich podíl na celkovém rozpočtu (%).

Plán distribuce
Film
Datum plánované premiéry
v ČR
celosvětově
Distributor v ČR (pokud je znám)
Distributor nebo sales v zahraničí (pokud je
znám)
Plánovaný počet kopií/projekcí
v ČR
v zahraničí
TV seriál
Datum plánovaného premiérového uvedení
v ČR
v zahraničí
Televizní kanály nebo streamovací platformy, na
kterých má být seriál uveden

Popište prosím distribuční plán a strategii.

Stručný popis výsledného zobrazení Ústeckého kraje v AVD

Stručný popis marketingového plnění a publicity ve vztahu k Ústeckému kraji

PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY:
1)

finanční vyúčtování – uznatelné náklady, přehled úhrad (příloha č. 1 závěrečné zprávy, formulář
přílohou g) programu) k finančnímu vyúčtování předložte pouze Souhrnný rozpočet (List 2) a Přehled
o úhradách (List 3); List 1 - Položkový rozpočet je pouze pomocnou přílohou pro vyplnění!)
2) výpisu z odděleného účetnictví (jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů)
3) doložení splnění publicity
4) další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků od
třetích osob,
např. státní účelová dotace
Podpisem této závěrečné zprávy příjemce dotace stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této
závěrečné zprávě a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem uděluje příjemce dotace souhlas se zpracováním osobních údajů a nakládáním s informacemi
uvedenými v této závěreční zprávě v souvislosti se zpracováním a vyhodnocením závěrečné zprávy a

vyúčtování projektu za účelem kontroly a s poskytováním informací o projektu. Příjemce nadačního příspěvku
prohlašuje, že má veškeré potřebné souhlasy třetích osob, opravňujících ho takový souhlas poskytnout.

Jméno a příjmení oprávněné
podepisující osoby:

Datum a místo podpisu:
Podpis oprávněné osoby:

Příloha závěrečné zprávy č. 1, list 2 SOUHRNNÝ ROZPOČET
Příjemce dotace:

/*doplní žadatel*/

Název projektu:

/*doplní žadatel*/

**Vývoj nepatří mezi uznatelné náklady

Souhrnný rozpočet projektu
Druh nákladu

Unzatelné
náklady
hrazené z
dotace

Uznatelné
náklady na
území ÚK
(v Kč)

(v Kč)

Druh

1.** Vývoj - kompletní vývoj projektu (bez scénáře)

0

0

Druh

2.** Vývoj - scénář (literární příprava)

0

0

Druh

3. Producenti

0

0

Druh

4. Režie

0

0

Druh

5. Herecké obsazení

0

0

Druh

6. Epizody, kompars

0

0

Druh

7. Zvláštní výkony - kaskadéři, bodyguardi

0

0

Druh

8. Režijní štáb

0

0

Druh

9. Produkce - vedoucí produkce, asistenti, telefony, IT služby,
vysílačky atp.

0

0

Druh

10. Kamera

0

0

Druh

11. Osvětlovací technika

0

0

Druh

12. Grip

0

0

Druh

13. Materiál / zpracování dat během natáčení / laboratoře

0

0

Druh

14. Zvuk

0

0

Druh

15. Výprava - výtvarník, architekt, asistenti

0

0

Druh

16. Stavba dekorací - mistr stavby, dělníci, materiál

0

0

Druh

17. Rekvizity, set dressing, zvířata, hrací dopr. prostředky

0

0

Druh

18. Speciální efekty - SFX technici, pyrotechnici

0

0

Druh

19. Kostýmy - kostyméři, výroba, půjčovné

0

0

Druh

20. Masky - maskéři, materiál, půjčovné vlásenek atp.

0

0

Druh

21. Lokace, ateliéry, kanceláře - pronájmy, úklid, bezpečnostní
služba

0

0

Druh

22. Doprava

0

0

Druh

23. Ubytování, diety, cestovné, catering

0

0

Druh

24. Postprodukce - střih

0

0

Druh

25. Postprodukce - obrazová včetně VFX a animací

0

0

Druh

26. Postprodukce - zvuk

0

0

Druh

27. Postprodukce- hudba

0

0

Druh

28. Postprodukce - produkční náklady

0

0

Druh

29. Delivery materiály - výroba teaseru, traileru, cizojazyčných
titulků ad.

0

0

Druh

30. Ostatní (pojištění, finanční, právní služby, poplatky ad.)

0

0

Druh

31. Osobní náklady

0

0

Druh

32. Rezerva

0

0

Druh

33. Režijní náklady (maximálně 7% z celkového rozpočtu
projektu a bez odměny producenta)

0

0

Druh

34. Production fee

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM:
Skutečný podíl dotace na uznatelných nákladech projektu na území ÚK

#DĚLENÍ_NULOU!

Příloha závěrečné zprávy č. 1, list 3 - PŘEHLED O ÚHRADÁCH HRAZENÝCH Z ROZPOČTU PROJEKTU
Příjemce dotace:

/*doplní žadatel*/

Název projektu:

/*doplní žadatel*/

Přehled o úhradách hrazených z rozpočtu projektu (100 % uznatelných nákladů)
č. účetního
dokladu

CELKEM

datum
vystavení

celková částka
za doklad

částka hrazená z
dotace

0,00

účel platby - vydáno za …

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech

#DĚLENÍ_NULOU!

Čerpané finanční prostředky vráceny poskytovateli:
(pouze v případě, že dotace nebyl čerpána v plné výši)

Datum:

Výše:

Jméno, telefon a e-mail pracovníka, který zpracoval
vyúčtování:

Podpis:

Datum:

1/1

datum
úhrady

č. položky uvedené
v Listu 2 Souhrnný
rozpočet

1/1

bod 11.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 044/15Z/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 „……………….“ (dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
007/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 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.
Poskytnutí dotace
Účel, na který je dotace určena, 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 UZ (účelovým znakem)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................
2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
3. Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Článek II.
Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), 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 za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně
harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (termín realizace projektu).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
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a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu
realizace projektu,
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
pohoštění - rautové, cateringové, alkohol,
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,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)

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
……dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového 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, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, 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 nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
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5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. 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 byl projekt realizován 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 včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

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,

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor regionálního
rozvoje krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu,
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, 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.
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 nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
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11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. 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.
15. 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. 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 či dle odst. 6) čl. XIII. Zásad – výše odvodu činí 5 %,
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XIII. Zásad – výše odvodu činí 10 %,
c) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %,
d) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak (pokud
byl přidělen) – výše odvodu činí 5%,
e) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %,
f)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
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3. 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. 2 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 nebo proti příjemci bylo zahájeno insolvenční
řízení. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní
lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy 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 uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

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

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……./na e-mail: ……@....... 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.
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.

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

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
(osoba zastupující Ústecký kraj)

Příjemce

Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha č. 3

Dodatek č. 2 k
Memorandu o spolupráci na národním produktu
„Pískovcová skalní města v České republice“
uzavřený mezi
Královéhradeckým krajem
se sídlem:
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3
IČ: 70889546
zastoupeným: Mgr. Martinem Červíčkem, brig. gen. v. v., hejtmanem
a
Ústeckým krajem
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupeným: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
a
Středočeským krajem
se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
zastoupeným: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou
(společně dále též jen „kraje“)
Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s.
se sídlem:
Klášterní 1, 550 01 Broumov,
IČ: 02326159
zastoupena: Davidem Dudou, ředitelem
(dále též jen „koordinátor“)
Uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci na národním
produktu „Pískovcová skalní města v České republice“ (dále jen „Memorandum“), ve znění
dodatku č. 1 uzavřeného dne 21. 2. 2019 (dále jen „dodatek č. 1“), které mezi sebou uzavřely
dne ……………:
I.
1) Smluvní strany se dohodly, že Memorandum se mění takto:
Článek I. odstavec 3. nově zní:
Předmětem vzájemné spolupráce je zejména:
- vzájemná participace a spolupráce krajů a koordinátora na produktu
- finanční participace krajů na produktu po dobu let 2017–2018 v rozložení
ročně:
1
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Královéhradecký kraj – 100 000 Kč
Liberecký kraj – 75 000 Kč
Ústecký kraj – 75 000 Kč
Středočeský kraj – 50 000 Kč
-

finanční participace krajů na produktu po dobu let 2019–2022 v rozložení
ročně:
Královéhradecký kraj – 100 000 Kč
Liberecký kraj – 75 000 Kč
Ústecký kraj – 75 000 Kč
Středočeský kraj – 50 000 Kč

-

finanční participace krajů na produktu po dobu let 2023–2026 v rozložení
ročně:
Královéhradecký kraj – 125 000 Kč
Ústecký kraj – 100 000 Kč
Středočeský kraj – 50 000 Kč.

Finanční prostředky budou uvolněny vždy v 1. čtvrtletí daného kalendářního roku na
účet koordinátora produktu, č.ú.: 3651218349/0800
Článek IV. odstavec. 1. nově zní:
Toto Memorandum se uzavírá na dobu do 31.12.2026.
2) Ostatní ustanovení Memoranda zůstávají beze změn.
II.
1) Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s:
usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č…… ze dne…………..,
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………. ze dne ……..,
usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. ………...ze dne ……..
2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každý kraj obdrží dvě
vyhotovení.
3) Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se
zákonem 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, které provede Královéhradecký kraj do 30 dnů od jeho podpisu.
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V Hradci Králové dne ……………………..

………………………………………..
Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.,
hejtman
V Ústí nad Labem dne …………………..

V Praze dne …………………………

……………………………………..

….…………………………………..

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman

Středočeský kraj
Mgr. Petra Pecková
hejtmanka

V Broumově dne…………………

………………………………………
Společnost pro destinační
management Broumovska o.p.s.,
David Duda
ředitel
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bod 12.1 příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 36
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 243/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
se sídlem v Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 00360210
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12.2002 (dodatek č.2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2.6.2004 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č. 5)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010(dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č.
12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č.
14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č.64/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 17)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 20)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016

(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 23)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 31)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 32)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek č. 33)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek č. 34)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 3. 1. 2022
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022
(dodatek č. 35)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0../..Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Katastrální území: Varnsdorf
Pozemky
Parcela
1582

Výměra (m2)
374

Druh pozemku
ostatní plocha

Způsob využití
ostatní komunikace

II. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové
číslo

Počet kusů

Název sbírkového předmětu

1/2021

1

Nouzové platidlo

2/2021

1

Nouzové platidlo

3/2021

1

Nouzové platidlo

4/2021

1

Nouzové platidlo

5/2021

1

Nouzové platidlo

6/2021

1

Nouzové platidlo

7/2021

1

Nouzové platidlo

0008/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

9/2021

1

Nouzové platidlo

10/2021

1

Nouzové platidlo

11/2021

1

Nouzové platidlo

12/2021

1

Nouzové platidlo

13/2021

1

Nouzové platidlo

14/2021

1

Nouzové platidlo

15/2021

1

Nouzové platidlo

16/2021

1

Nouzové platidlo

17/2021

1

Nouzové platidlo

18/2021

1

Nouzové platidlo

19/2021

1

Nouzové platidlo

20/2021

1

Nouzové platidlo

21/2021

1

Nouzové platidlo

22/2021

1

Nouzové platidlo

23/2021

1

Nouzové platidlo

24/2021

1

Nouzové platidlo

25/2021

1

Nouzové platidlo

0026/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

0027/2021 a-e

5

Nouzové platidlo

28/2021

1

Nouzové platidlo

29/2021

1

Nouzové platidlo

30/2021

1

Nouzové platidlo

31/2021

1

Nouzové platidlo

32/2021

1

Nouzové platidlo

33/2021

1

Nouzové platidlo

34/2021

1

Nouzové platidlo

35/2021

1

Nouzové platidlo

36/2021

1

Nouzové platidlo

37/2021

1

Nouzové platidlo

38/2021

1

Nouzové platidlo

39/2021

1

Nouzové platidlo

40/2021

1

Nouzové platidlo

0041/2021 a-e

5

Nouzové platidlo

0042/2021 a-g

7

Nouzové platidlo

43/2021

1

Nouzové platidlo

44/2021

1

Nouzové platidlo

45/2021

1

Nouzové platidlo

46/2021

1

Nouzové platidlo

0047/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

0048/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0049/2021 a-d

4

Nouzové platidlo

0050/2021 a-e

5

Nouzové platidlo

51/2021

1

Nouzové platidlo

52/2021

1

Nouzové platidlo

53/2021

1

Nouzové platidlo

54/2021

1

Nouzové platidlo

55/2021

1

Nouzové platidlo

0056/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0057/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0058/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

59/2021

1

Nouzové platidlo

60/2021

1

Nouzové platidlo

61/2021

1

Nouzové platidlo

62/2021

1

Nouzové platidlo

63/2021

1

Nouzové platidlo

0064/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

65/2021

1

Nouzové platidlo

66/2021

1

Nouzové platidlo

67/2021

1

Nouzové platidlo

68/2021

1

Nouzové platidlo

69/2021

1

Nouzové platidlo

70/2021

1

Nouzové platidlo

71/2021

1

Nouzové platidlo

72/2021

1

Nouzové platidlo

73/2021

1

Nouzové platidlo

74/2021

1

Nouzové platidlo

75/2021

1

Nouzové platidlo

76/2021

1

Nouzové platidlo

77/2021

1

Nouzové platidlo

0078/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0079/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

80/2021

1

Nouzové platidlo

81/2021

1

Nouzové platidlo

82/2021

1

Nouzové platidlo

0083/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

0084/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

0085/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

0086/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

87/2021

1

Nouzové platidlo

88/2021

1

Nouzové platidlo

89/2021

1

Nouzové platidlo

90/2021

1

Nouzové platidlo

91/2021

1

Nouzové platidlo

92/2021

1

Nouzové platidlo

93/2021

1

Nouzové platidlo

94/2021

1

Nouzové platidlo

95/2021

1

Nouzové platidlo

96/2021

1

Nouzové platidlo

97/2021

1

Nouzové platidlo

98/2021

1

Nouzové platidlo

99/2021

1

Nouzové platidlo

100/2021

1

Nouzové platidlo

101/2021

1

Pohlednice

102/2021

1

stínidlo

103/2021

1

Panna Marie s Ježíškem - sklo

0104/2021 a,b

1

keramická dóza s víčkem

0105/2021 a,b

2

ondulační kleště

106/2021

1

Šachové hodiny

107/2021

1

Šachové hodiny

108/2021

1

Šachové hodiny

109/2021

1

Toaletní papír

110/2021

1

Nouzové platidlo

111/2021

1

Nouzové platidlo

112/2021

1

Nouzové platidlo

113/2021

1

Nouzové platidlo

114/2021

1

Nouzové platidlo

115/2021

1

Nouzové platidlo

116/2021

1

Nouzové platidlo

117/2021

1

Nouzové platidlo

118/2021

1

Nouzové platidlo

119/2021

1

Nouzové platidlo

120/2021

1

Nouzové platidlo

121/2021

1

Nouzové platidlo

122/2021

1

Nouzové platidlo

123/2021

1

Nouzové platidlo

124/2021

1

Nouzové platidlo

125/2021

1

Nouzové platidlo

126/2021

1

Nouzové platidlo

127/2021

1

Nouzové platidlo

128/2021

1

Nouzové platidlo

129/2021

1

Nouzové platidlo

130/2021

1

Nouzové platidlo

0131/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

0132/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

0133/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

0134/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

135/2021

1

Nouzové platidlo

136/2021

1

Nouzové platidlo

137/2021

1

Nouzové platidlo

138/2021

1

Nouzové platidlo

139/2021

1

Nouzové platidlo

140/2021

1

Nouzové platidlo

141/2021

1

Nouzové platidlo

142/2021

1

Nouzové platidlo

143/2021

1

Nouzové platidlo

144/2021

1

Nouzové platidlo

0145/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0146/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

147/2021

1

Nouzové platidlo

148/2021

1

Nouzové platidlo

0149/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

150/2021

1

Nouzové platidlo

151/2021

1

Nouzové platidlo

152/2021

1

Nouzové platidlo

153/2021

1

Nouzové platidlo

154/2021

1

Nouzové platidlo

155/2021

1

Nouzové platidlo

156/2021

1

Nouzové platidlo

157/2021

1

Porcelánový ohřívač

158/2021

1

podmalba na skle

159/2021

1

podmalba na skle

160/2021

1

Nouzové platidlo

161/2021

1

Nouzové platidlo

0162/2021 a-e

5

Nouzové platidlo

0163/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

164/2021

1

Nouzové platidlo

165/2021

1

Nouzové platidlo

166/2021

1

Nouzové platidlo

167/2021

1

Nouzové platidlo

168/2021

1

Nouzové platidlo

169/2021

1

Nouzové platidlo

170/2021

1

Nouzové platidlo

171/2021

1

Nouzové platidlo

172/2021

1

Nouzové platidlo

173/2021

1

Nouzové platidlo

174/2021

1

Nouzové platidlo

175/2021

1

Nouzové platidlo

176/2021

1

Nouzové platidlo

177/2021

1

Nouzové platidlo

178/2021

1

Nouzové platidlo

179/2021

1

Nouzové platidlo

180/2021

1

Nouzové platidlo

181/2021

1

Nouzové platidlo

182/2021

1

Nouzové platidlo

183/2021

1

Nouzové platidlo

184/2021

1

Nouzové platidlo

185/2021

1

Nouzové platidlo

186/2021

1

Nouzové platidlo

187/2021

1

Nouzové platidlo

188/2021

1

Nouzové platidlo

189/2021

1

Nouzové platidlo

190/2021

1

Nouzové platidlo

191/2021

1

Nouzové platidlo

192/2021

1

Nouzové platidlo

193/2021

1

Nouzové platidlo

194/2021

1

Nouzové platidlo

195/2021

1

Nouzové platidlo

196/2021

1

Nouzové platidlo

197/2021

1

Nouzové platidlo

198/2021

1

Nouzové platidlo

199/2021

1

Nouzové platidlo

200/2021

1

Nouzové platidlo

201/2021

1

Nouzové platidlo

202/2021

1

Nouzové platidlo

203/2021

1

Nouzové platidlo

204/2021

1

Nouzové platidlo

205/2021

1

Nouzové platidlo

206/2021

1

Nouzové platidlo

207/2021

1

Nouzové platidlo

0208/2021 a-e

5

Nouzové platidlo

209/2021

1

Nouzové platidlo

210/2021

1

Nouzové platidlo

211/2021

1

Nouzové platidlo

212/2021

1

Nouzové platidlo

213/2021

1

Nouzové platidlo

214/2021

1

Nouzové platidlo

215/2021

1

Nouzové platidlo

216/2021

1

Nouzové platidlo

217/2021

1

Nouzové platidlo

218/2021

1

Nouzové platidlo

219/2021

1

Nouzové platidlo

220/2021

1

Nouzové platidlo

0221/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0222/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0223/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0224/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

225/2021

1

Nouzové platidlo

0226/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

227/2021

1

Nouzové platidlo

228/2021

1

Nouzové platidlo

229/2021

1

Nouzové platidlo

230/2021

1

Nouzové platidlo

231/2021

1

Nouzové platidlo

232/2021

1

Nouzové platidlo

233/2021

1

Nouzové platidlo

234/2021

1

Nouzové platidlo

235/2021

1

Nouzové platidlo

236/2021

1

Nouzové platidlo

237/2021

1

Nouzové platidlo

238/2021

1

Nouzové platidlo

239/2021

1

Nouzové platidlo

240/2021

1

Nouzové platidlo

241/2021

1

Nouzové platidlo

242/2021

1

Nouzové platidlo

243/2021

1

Nouzové platidlo

244/2021

1

Nouzové platidlo

245/2021

1

Nouzové platidlo

246/2021

1

Nouzové platidlo

247/2021

1

Nouzové platidlo

248/2021

1

Nouzové platidlo

249/2021

1

Lampa stolní

0250/2021 a,b

2

Hrací stroj

251/2021

1

talíř

252/2021

1

Nouzové platidlo

253/2021

1

Nouzové platidlo

254/2021

1

Nouzové platidlo

255/2021

1

Nouzové platidlo

256/2021

1

Nouzové platidlo

257/2021

1

Nouzové platidlo

0258/2021 a-e

5

Nouzové platidlo

0259/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

260/2021

1

Nouzové platidlo

261/2021

1

Nouzové platidlo

262/2021

1

Nouzové platidlo

263/2021

1

Nouzové platidlo

264/2021

1

Nouzové platidlo

265/2021

1

Nouzové platidlo

266/2021

1

Nouzové platidlo

267/2021

1

Nouzové platidlo

268/2021

1

Nouzové platidlo

269/2021

1

Nouzové platidlo

270/2021

1

Nouzové platidlo

271/2021

1

Nouzové platidlo

272/2021

1

Nouzové platidlo

0273/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

0274/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

275/2021

1

Nouzové platidlo

276/2021

1

Nouzové platidlo

277/2021

1

Nouzové platidlo

278/2021

1

Nouzové platidlo

279/2021

1

Nouzové platidlo

280/2021

1

Nouzové platidlo

281/2021

1

Nouzové platidlo

282/2021

1

Nouzové platidlo

283/2021

1

Nouzové platidlo

284/2021

1

Nouzové platidlo

285/2021

1

Nouzové platidlo

286/2021

1

Nouzové platidlo

287/2021

1

Nouzové platidlo

0288/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0289/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0290/2021 a-d

4

Nouzové platidlo

291/2021

1

Nouzové platidlo

292/2021

1

Nouzové platidlo

0293/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

294/2021

1

Nouzové platidlo

295/2021

1

Nouzové platidlo

296/2021

1

Nouzové platidlo

297/2021

1

Nouzové platidlo

298/2021

1

Nouzové platidlo

299/2021

1

Nouzové platidlo

300/2021

1

stojan na vánoční stromeček

301/2021

1

Prosklená vitrínka

302/2021

1

Nouzové platidlo

303/2021

1

Nouzové platidlo

304/2021

1

Nouzové platidlo

305/2021

1

Nouzové platidlo

306/2021

1

Nouzové platidlo

307/2021

1

Nouzové platidlo

308/2021

1

Nouzové platidlo

309/2021

1

Nouzové platidlo

310/2021

1

Nouzové platidlo

311/2021

1

Nouzové platidlo

312/2021

1

Nouzové platidlo

313/2021

1

Nouzové platidlo

314/2021

1

Nouzové platidlo

315/2021

1

Nouzové platidlo

316/2021

1

Nouzové platidlo

317/2021

1

Nouzové platidlo

318/2021

1

Nouzové platidlo

319/2021

1

Nouzové platidlo

320/2021

1

Nouzové platidlo

321/2021

1

Nouzové platidlo

322/2021

1

Nouzové platidlo

323/2021

1

Nouzové platidlo

0324/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0325/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0326/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

327/2021

1

Nouzové platidlo

328/2021

1

Nouzové platidlo

329/2021

1

Nouzové platidlo

330/2021

1

Nouzové platidlo

331/2021

1

Nouzové platidlo

0332/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

333/2021

1

Nouzové platidlo

334/2021

1

Nouzové platidlo

335/2021

1

Nouzové platidlo

336/2021

1

Nouzové platidlo

337/2021

1

Nouzové platidlo

338/2021

1

Nouzové platidlo

339/2021

1

Nouzové platidlo

340/2021

1

Nouzové platidlo

341/2021

1

Nouzové platidlo

342/2021

1

Nouzové platidlo

343/2021

1

Nouzové platidlo

344/2021

1

Nouzové platidlo

345/2021

1

Nouzové platidlo

346/2021

1

Nouzové platidlo

347/2021

1

Nouzové platidlo

348/2021

1

Nouzové platidlo

349/2021

1

Nouzové platidlo

350/2021

1

Nouzové platidlo

351/2021

1

Nouzové platidlo

0352/2021 a-d

4

Nouzové platidlo

0353/2021 a-d

4

Nouzové platidlo

354/2021

1

Nouzové platidlo

355/2021

1

Nouzové platidlo

356/2021

1

Nouzové platidlo

357/2021

1

Nouzové platidlo

0358/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

359/2021

1

Nouzové platidlo

360/2021

1

Nouzové platidlo

361/2021

1

Nouzové platidlo

362/2021

1

Nouzové platidlo

363/2021

1

Nouzové platidlo

364/2021

1

Nouzové platidlo

365/2021

1

Nouzové platidlo

366/2021

1

Nouzové platidlo

367/2021

1

Nouzové platidlo

368/2021

1

Nouzové platidlo

369/2021

1

Nouzové platidlo

370/2021

1

Nouzové platidlo

371/2021

1

Nouzové platidlo

372/2021

1

Nouzové platidlo

373/2021

1

Nouzové platidlo

374/2021

1

Nouzové platidlo

375/2021

1

Nouzové platidlo

376/2021

1

Nouzové platidlo

377/2021

1

Nouzové platidlo

378/2021

1

Nouzové platidlo

379/2021

1

Nouzové platidlo

380/2021

1

Nouzové platidlo

381/2021

1

Nouzové platidlo

382/2021

1

Nouzové platidlo

383/2021

1

Nouzové platidlo

384/2021

1

Nouzové platidlo

385/2021

1

Nouzové platidlo

386/2021

1

Nouzové platidlo

387/2021

1

Nouzové platidlo

388/2021

1

Nouzové platidlo

389/2021

1

Nouzové platidlo

390/2021

1

Nouzové platidlo

391/2021

1

Nouzové platidlo

392/2021

1

Nouzové platidlo

393/2021

1

Nouzové platidlo

394/2021

1

Nouzové platidlo

395/2021

1

Nouzové platidlo

396/2021

1

Nouzové platidlo

397/2021

1

Nouzové platidlo

398/2021

1

Nouzové platidlo

0399/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

400/2021

1

Nouzové platidlo

401/2021

1

Nouzové platidlo

0402/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

0403/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

0404/2021 a-d

4

Nouzové platidlo

405/2021

1

Nouzové platidlo

406/2021

1

Nouzové platidlo

407/2021

1

Nouzové platidlo

408/2021

1

Nouzové platidlo

409/2021

1

Nouzové platidlo

410/2021

1

Nouzové platidlo

411/2021

1

Nouzové platidlo

412/2021

1

Nouzové platidlo

413/2021

1

Nouzové platidlo

0414/2021 a-e

5

Nouzové platidlo

0415/2021 a-e

5

Nouzové platidlo

0416/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0417/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0418/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0419/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0420/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0421/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

422/2021

1

Nouzové platidlo

423/2021

1

Nouzové platidlo

424/2021

1

Nouzové platidlo

425/2021

1

Nouzové platidlo

426/2021

1

Nouzové platidlo

427/2021

1

Nouzové platidlo

428/2021

1

Nouzové platidlo

429/2021

1

Nouzové platidlo

430/2021

1

Nouzové platidlo

431/2021

1

Nouzové platidlo

432/2021

1

Nouzové platidlo

433/2021

1

Nouzové platidlo

434/2021

1

Nouzové platidlo

435/2021

1

Nouzové platidlo

436/2021

1

Nouzové platidlo

437/2021

1

Nouzové platidlo

438/2021

1

Nouzové platidlo

439/2021

1

Nouzové platidlo

440/2021

1

Nouzové platidlo

441/2021

1

Nouzové platidlo

442/2021

1

Nouzové platidlo

443/2021

1

Nouzové platidlo

444/2021

1

Nouzové platidlo

445/2021

1

Nouzové platidlo

446/2021

1

Nouzové platidlo

447/2021

1

Nouzové platidlo

448/2021

1

Nouzové platidlo

0449/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

0450/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

451/2021

1

Nouzové platidlo

452/2021

1

Nouzové platidlo

453/2021

1

Nouzové platidlo

454/2021

1

Nouzové platidlo

455/2021

1

Nouzové platidlo

456/2021

1

Nouzové platidlo

457/2021

1

Nouzové platidlo

458/2021

1

Nouzové platidlo

459/2021

1

Nouzové platidlo

460/2021

1

Nouzové platidlo

461/2021

1

Nouzové platidlo

462/2021

1

Nouzové platidlo

0463/2021 a-f

6

Nouzové platidlo

464/2021

1

Nouzové platidlo

465/2021

1

Nouzové platidlo

466/2021

1

Nouzové platidlo

467/2021

1

Nouzové platidlo

468/2021

1

Nouzové platidlo

469/2021

1

Nouzové platidlo

470/2021

1

Nouzové platidlo

471/2021

1

Nouzové platidlo

0472/2021 a-c

3

Nouzové platidlo

473/2021

1

Nouzové platidlo

474/2021

1

Nouzové platidlo

475/2021

1

Nouzové platidlo

476/2021

1

Nouzové platidlo

477/2021

1

Nouzové platidlo

478/2021

1

Nouzové platidlo

479/2021

1

Nouzové platidlo

480/2021

1

Nouzové platidlo

481/2021

1

Nouzové platidlo

482/2021

1

Nouzové platidlo

483/2021

1

Nouzové platidlo

484/2021

1

Nouzové platidlo

485/2021

1

Nouzové platidlo

486/2021

1

Nouzové platidlo

0487/2021 a-d

4

Nouzové platidlo

488/2021

1

Nouzové platidlo

489/2021

1

Nouzové platidlo

490/2021

1

Nouzové platidlo

491/2021

1

Nouzové platidlo

492/2021

1

Nouzové platidlo

493/2021

1

Nouzové platidlo

494/2021

1

Nouzové platidlo

495/2021

1

Nouzové platidlo

0496/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

497/2021

1

Nouzové platidlo

498/2021

1

Nouzové platidlo

499/2021

1

Nouzové platidlo

500/2021

1

Nouzové platidlo

501/2021

1

Nouzové platidlo

502/2021

1

Nouzové platidlo

503/2021

1

Nouzové platidlo

504/2021

1

Nouzové platidlo

505/2021

1

Nouzové platidlo

506/2021

1

Nouzové platidlo

507/2021

1

Nouzové platidlo

508/2021

1

Nouzové platidlo

509/2021

1

Nouzové platidlo

510/2021

1

Nouzové platidlo

511/2021

1

Nouzové platidlo

512/2021

1

Nouzové platidlo

513/2021

1

Nouzové platidlo

514/2021

1

Nouzové platidlo

515/2021

1

Nouzové platidlo

516/2021

1

Nouzové platidlo

517/2021

1

Nouzové platidlo

0518/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

519/2021

1

Nouzové platidlo

520/2021

1

Nouzové platidlo

521/2021

1

Nouzové platidlo

522/2021

1

Nouzové platidlo

523/2021

1

Nouzové platidlo

524/2021

1

Nouzové platidlo

525/2021

1

Nouzové platidlo

526/2021

1

Nouzové platidlo

527/2021

1

Nouzové platidlo

0528/2021 a-d

4

Nouzové platidlo

529/2021

1

Nouzové platidlo

530/2021

1

Nouzové platidlo

0531/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

532/2021

1

Nouzové platidlo

0533/2021 a,b

2

Nouzové platidlo

534/2021

1

Nouzové platidlo

535/2021

1

Nouzové platidlo

536/2021

1

Nouzové platidlo

537/2021

1

Nouzové platidlo

538/2021

1

Nouzové platidlo

0539/2021 a-i

10

Nouzové platidlo

540/2021

1

Kráječ másla

541/2021

1

Talíř

542/2021

1

Talíř

543/2021

1

Talíř

544/2021

2

Talíř

545/2021

1

Talíř

546/2021

1

Relikviář - skříňkový

547/2021

1

Relikviář - skříňkový

548/2021

1

Moždíř

549/2021

1

Moždíř

550/2021

2

Konvice s pokličkou

551/2021

1

Dóza

552/2021

2

Dózička

553/2021

1

Kalíšek

554/2021

1

Trpaslík

555/2021

1

Pohárek

556/2021

1

Dóza

557/2021

1

Dóza

558/2021

1

Váza

559/2021

1

Dóza

560/2021

1

Váza

561/2021

1

Květináč

562/2021

1

Váza

563/2021

1

Mísa na noze

564/2021

1

Dóza

565/2021

2

Váza a víčko

566/2021

1

Podstavec

567/2021

1

Džbánek

568/2021

1

Dóza

569/2021

1

Talířek

570/2021

1

Pieta

571/2021

1

Květník

572/2021

2

Dóza s víčkem

573/2021

1

Váza

574/2021

1

Kalíšek na vajíčko

575/2021

1

Kroužek na ubrousek

576/2021

1

Váza

577/2021

1

Kalíšek

578/2021

1

Stojánek

579/2021

1

Džbánek

580/2021

1

Dóza

581/2021

1

Obrázek nebo miska na mýdlo?

582/2021

1

Košíček

583/2021

2

Dóza s víčkem

584/2021

1

Pohárek

585/2021

1

Talíř

586/2021

1

Dóza

587/2021

1

Tácek

588/2021

1

Talíř

589/2021

1

Miska

590/2021

1

Talířek

591/2021

1

Kráva - plastika

592/2021

2

Konvička s víčkem

593/2021

1

Tácek

594/2021

1

Tácek

595/2021

1

Vázička

596/2021

1

Vázička s růží

597/2021

1

Talířek

598/2021

1

Misky

599/2021

2

Ozdobné kroužky - objímky

600/2021

1

Váza

601/2021

1

Váza

602/2021

1

Květináč

603/2021

1

Talíř

604/2021

1

Dóza

605/2021

9

soubor střepů (trpaslík)

606/2021

10

soubor sádrových forem

607/2021

8

soubor střepů (panenka)

608/2021

8

soubor víček a pokliček

609/2021

1

Talíř

610/2021

1

Talíř

611/2021

1

Hmoždíř

612/2021

1

Betlém

613/2021

1

Betlém

614/2021

1

Betlém

615/2021

1

Betlém

616/2021

2

Papírová krabička

617/2021

1

Svatý obrázek P. Marie

618/2021

1

Pohled na Děčín

619/2021

1

Pohled na Děčín

620/2021

1

Knížečka

621/2021

1

Kovová knížečka

622/2021

1

Odznak

623/2021

1

Zápisníček

624/2021

1

Pouzdro na sirky

625/2021

1

Pohled na Děčín

626/2021

4

Špičky na cigarety

627/2021

10

Držadla na tašky

628/2021

10

Držadla na tašky

629/2021

1

Skleněný půllitr

630/2021

1

Talíř

631/2021

1

Trouba

632/2021

1

Pamětní medaile

633/2021

1

Pamětní medaile

634/2021

1

Stůl jídelní

635/2021

1

Pochva

636/2021

1

Válečný plakát

V 4/2021

1

Spolkový odznak

V 1/2021

13

Betlém rodiny Pleskottovy z Malého Šenova čp. 38

V 2/2021

1

Vzorník látek

V 5/2021

1

Spolkový odznak

V 6/2021

1

Turistický štítek

V 3/2021

1

Psací stroj

V 7/2021

1

Faktura

V 8/2021

1

Faktura

V 9/2021

1

Reliéf Moritze Schnitzera

A 5773

1

Cesty po světě, Amerika

A 5774
A 5775

1
1

Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem
Moderní pokroky v dopravnictví, díl III. Plavba

A 5776
A 5777
A 5778
16255
16256
16257
16258
16259
16260

1
1
1
6
19
1
1098
10
5

16261
16262

24
1

Ze života našich námořníků
O velké havárii při dopravě námořní
Šlechetný námořník
Sbírkové předměty OM DC před restaurováním
Sbírkové předměty OM DC - archeologie
Sbírkový předmět OM DC A 1942
Skeny 39. šanonu archivu negativů OM DC (12992 - 13069)
Dokumentace sbírek - H 837 - H 843, H 1847 a,b, K 1391, S 638
Malby na skle po restaurování E 18 - E 22
Grafiky Břetislava Kmenta
Rám obrazu po restaurování - V 730/86

16263

3

Obrazy a učební pomůcka pro expozici "Plavba"

16264

2

Olejomalba a kresba Děčína 19. století

16265

1122

16266

8

Sbírkové předměty OM DC : K 1395 - K 1399, H 871

16267

3

Sbírkové předměty OM DC : S 548 a,b, H 2658 - po restaurování

16268

1137

16269

4

Sbírkové předměty po restaurování

16270

1

Sbírkový předmět OM DC - pamětní plaketa řetězového mostu

16271

35

Výstava "Táto, namaluj mi vojáčka" v OM DC

16272

1114

Skeny 42. šanonu archivu negativů OM DC (13267 - 13341)

16273

1

Plechová tabule "Brauerei Bodenbach" před restaurováním

16274

3

Sbírkové předměty (nástroje - bez čísla) po restaurování

16275

2

Sbírkové předměty OM DC : H 874, H 436

16276

31

Sbírkové předměty OM DC - archeologie

16277

9

16278

110

16279

1136

Odložená vernisáž výstavy "Kmentovi, životní dílo" v OM DC
Výstava "Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana" v
OM
Skeny 43. šanonu archivu negativů OM DC (13342 - 13411)

16280

1084

Skeny 44. šanonu archivu negativů OM DC (13412 - 13515)

16281

10

Sbírkové předměty před restaurováním : V 2/98, V 4293/86, V

16282

4

Děčín, Labské nábřeží - pokládka nové kanalizační sítě

16283

1

16284

6

16285

10

Děčín, Zámecká ulice - podzemní odpadkové kontejnery
Děčín, Zámecká ulice - "vybydlený" dům čp. 1066/4, opravený
dům
Děčín, Růžová zahrada - rekonstrukce glorietu

16286

4

Děčín I - zrekonstruovaná Ulička k východnímu nádraží

16287

3

Děčín I, Stavební ulice - pavlačový dům čp. 379/4

16288

3

Děčín I, Anenská ulice - rekonstrukce domu čp. 329/7

16289

1

Děčín II - roh ulic Wolkerovy a Riegrovy - altán na zahradě

16290

3

Děčín II, park ve Wolkerově ulici - pamětní kámen k otevření

16291

5

Děčín II, ulice Čsl. armády - opravený železniční viadukt na trati

16292

3

Děčín II, předpřípravné práce na rekonstrukci trati Děčín východ -

16293

1

Děčín I, Labská ulice - parkovací rezervace

16294

3

Děčín I, Labská ulice - stavba přístaviště - Smetanovo nábřeží

16295

6

Oprava koryta Loubského potoka v horní části Loubské rokle

16296

1191

Skeny 45. šanonu archivu negativů OM DC (13516 - 13593)

16297

31

Benešov nad Ploučnicí - interiér kostela Narození Panny Marie

16298

3

Benešov nad Ploučnicí z věže kostela

Skeny 40. šanonu archivu negativů OM DC (13070 - 13169)

Skeny 41. šanonu archivu negativů OM DC (13170 - 13266)

16299

4

Thunský stolek, fot před koupí do OM DC

16300

1

Propagační nacistická tabule, foto před koupí do OM DC

16301

3

Sbírkové předměty OM DC - archeologie, kovy - před

16302

1114

16303

12

Děčín, muzeum - kácení suché borovice ve dvoře

16304

2

Děčín, Václavice - oprava vozovky ulice Popovická

16305

3

Děčín, Dolní Oldřichov - oprava křižovatky ulic Saská a Teplická

16306

2

Děčín, Bělá - kostel sv. Františka Xaverského po opravě fasády

16307

1

Děčín, Březiny - Dům dětí a mládeže

16308

1

Děčín, Březiny - čtvrtá fáze revitalizace sídliště

16309

2

Děčín, Březiny - hřbitov

16310

2

Děčín, Březiny - oprava silnice č. 262 do Benešova n. Pl.

16311

1

Plakát z 50. let 20. století

16312

5

Děčín I - náměstí Svobody ve 2. polovině 70. let 20. století

16313

785

Skeny 47. šanonu archivu negativů OM DC (13693 - 13775)

16314

25

16315

284

16316

5

Výstava betlémů 2021 v OM DC
Děčín, Bažantnice - písničková soutěž Děčínská kotva 1979 a
1980
Sbírkové předměty OM DC - brakteáty

16317

2

Děčín, ulice Čsl. mládeže - vánoční strom

16318

1

Děčín, Husovo náměstí - vánoční strom

16319

1

16320

2

16321

6

Děčín, ulice Prokopa Holého - bar "Bodenbach"
Děčín, parkoviště Labské nábřeží - odběrové místo testů na
CovidDěčín, Obchodní centrum "Pivovar" - adventní výzdoba

16322

2

Děčín, Želenická ulice - restaurace "Nautilus"

16323

3

Děčín, Smetanovo nábřeží - stavba přístavu pro malá plavidla

16324

1

Děčín, Duchcovská ulice - restaurace "Arigo"

16325

2

Děčín, Masarykovo náměstí - farmářský trh
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Filmová kamera

R 2/2021

1

Pečetidlo
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Pečetidlo
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R 7/2021

1

Citera
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Člunek

R 9/2021

1

Organizační řád

Skeny 46. šanonu archivu negativů OM DC (13594 - 13692)
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Závodní smlouva
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Organizační řád
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Porcelánová mísa
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Porcelánový podnos
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Porcelánová kávová souprava
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Porcelánová souprava
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Skleněná broušená cukřenka
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Pastýř
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Muž v klobouku
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Kytarista
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Náhrdelník
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Sešívačka
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Polní láhev
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Obraz
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Stereoprohlížečka
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Reliéf
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Sportovní pohár
Prkno
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Keramické topidlo
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Džbán na mytí
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Mlýnek na kávu
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Truhlářské ztužidlo
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Žehlička
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Elektrická žehlička
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Nahřívací žehlička
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Krájecí kolébka
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Ostřič žiletek
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Katalytická lampa
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Jednobřité struhadlo
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Krájecí kolébka
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Valcha na praní

R 42/2021

1

Kuchyňské váhy
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Náčrtník s šicími vzory
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podací lístek
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podací lístek
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Znak města Rumburk
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krabička
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Bubínek na vyšívání
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kufr
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Dřevěné lyže

R 51/2021

1

Dřevěné lyže
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Dřevěné lyže

R 53/2021

1

Saně

R 54/2021

1

Saně
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Vyřezávaný anděl
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obrázek Panny Marie
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Lékárenská láhev
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Laťka se závlačkami
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Svěrky na lyže
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Forma na pečení
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Tatranky
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Lyžařské boty
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Lyžařský vosk
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Soubor skladeb od Jana Theobalda Helda
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Lékárenská láhev na hořkou minerální vodu
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Pamětní medaile
Nouzové platidlo
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Výstavní tabule
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Stojan
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Datlovník

R 95/2021
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Datlovník
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Betlémová stavba s kašnou
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Betlémová stavba dvě věže
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Betlémová stavba s dórským sloupem
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prospekty
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Seznam bytových textilií vyráběných v národním podniku Bytex
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Domovský list
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Učednický list, Tovaryšský list
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vitráž zrcadlo
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vitráž malované sklo
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vitráž malované sklo
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1

vitráž spékané sklo
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obraz - Děčín

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 6. 2022

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022
.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

bod 12.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 047/15Z/2022

bod 12.1 příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 38
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 124/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem v Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00360643
(dále jen organizace)
ze dne 5. 9. 2001, usnesení č. 47/15/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č.1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/02 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002(dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
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.105/97/04 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.142/105/04 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16.2. 2009(dodatek č.10) ve
znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č.11) ve
znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2012 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R//2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 28)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 33)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 34)
Úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2020 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek č. 35)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021
(dodatek č. 36)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 3. 1. 2022
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022
(dodatek č. 37)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0 / Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032

Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název sbírkového předmětu

1/2021

1

Barevná kresba 10

2/2021

1

Váza 22/17

3/2021

1

Čtyři kameny v papírech

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 6. 2022

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022

.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

bod 12.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 047/15Z/2022

bod 12.1 příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 39
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 202/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
se sídlem v Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, IČ: 00083241
(dále jen organizace)
ze dne 28. 11. 2001, usnesení č. 93/22/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3.7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č.4)
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. 105/97/2004 ze dne 2.6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13.10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31.1. 2007(dodatek č.7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12 R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12 R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č.10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12 R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek
č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č.64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 20)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 23)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018
(dodatek č. 31)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 33)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 34)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2020
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 35)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek č. 36)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.037/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021
(dodatek č. 37)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 3. 1. 2022
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022
(dodatek č. 38)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.0 / Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného
organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název sbírkového předmětu

1/2021

5

dečka

2/2021

4

fiží

2

3/2021

10

ubrousek

4/2021

22

textilní doplňky

5/2021

2

kuchyňka

6/2021

1

textilní ozdoba

7/2021

1

spodnička

8/2021

1

spodní prádlo

9/2021

1

spodnička

10/2021

1

košile

11/2021

71

zkameněliny

12/2021

11

zkameněliny

13/2021

20

minerály

14/2021

23

minerály

15/2021

3

minerály

16/2021

39

krajky

17/2021

1

světélka vánoční

18/2021

1

světélka vánoční

19/2021

1

světélka vánoční

20/2021

1

stojan na stromek

21/2021

1

grafika Opuštěná pláž

22/2021

1

medaile

23/2021

1

medaile

24/2021

1

medaile

25/2021

1

medaile

26/2021

12

minerály

27/2021

1

obraz Pohled na Mikulov

28/2021

1

kamna

29/2021

1

noha lampy

30/2021

1

cylindr lampy

31/2021

1

cylindr lampy

32/2021

1

cylindr lampy

33/2021

1

lampa

34/2021

1

lampa

35/2021

1

podnos

36/2021

21

ozdoby vánoční

3

37/2021

6

svíce

38/2021

2

podnos

39/2021

22

šperkovnice, bižuterie

40/2021

2

stolek toaletní

41/2021

1

dekret

42/2021

1

stojatka lékárenská

43/2021

1

šál

44/2021

4

lyže a hůlky

45/2021

4

lyže a hůlky

46/2021

3

váha

47/2021

17

závaží

48/2021

4

atlas

49/2021

5

mapy

50/2021

2

psací stroj

51/2021

1

nahřívadlo

52/2021

1

kniha

53/2021

1

kniha

54/2021

1

kniha

55/2021

1

kniha

56/2021

1

kniha

57/2021

2

kniha

58/2021

1

kniha

59/2021

1

kniha

60/2021

1

kniha

61/2021

1

kniha

62/2021

1

kniha

63/2021

1

kniha

64/2021

1

kniha

65/2021

1

kniha

66/2021

1

kniha

67/2021

1

kniha

68/2021

1

kniha

69/2021

1

kniha

70/2021

1

kniha

4

71/2021

9

uniforma policie

72/2021

5

uniforma policie

73/2021

4

uniforma policie

74/2021

1

album

75/2021

1

album

76/2021

1

bankovka

77/2021

1

bankovka

78/2021

1

bankovka

79/2021

1

bankovka

80/2021

2

bankovka

81/2021

1

bankovka

82/2021

1

bankovka

83/2021

4

přídělové lístky

84/2021

4

přídělové lístky

85/2021

1

lebka kamzík

86/2021

8

ulita

87/2021

1

ulita

88/2021

5

ulita

89/2021

1

ulita

90/2021

1

ulita

91/2021

4

ulita

92/2021

13

ulita

93/2021

5

ulita

94/2021

15

ulita

95/2021

1

televizor

96/2021

1

psací stroj

97/2021

1

rádio

1/2022

7

zkameněliny

2/2022

1

váza

3/2022

1

popelník

4/2022

1

mísa

5/2022

1

popelník

S3/2021

1

bronzový nůž

S4/2021

1

Kroužek

5

S5/2021

1

polovina kroužku

S6/2021

1

kroužek

S7/2021

1

část kružítka

S8/2021

3

soubor předmětů

S9/2021

3

soubor předmětů

S10/2021

4

mince a bronzový předmět

S11/2021

1

kroužek

S12/2021

2

Bronzový koník

S13/2021

6

soubor nálezů

S14/2021

1

Kamenný sekeromlat

S1/2022

1

fragment srpu

S2/2022

1

metamorfovaný střep z nádoby nebo kámen

20542

1

Hrbák, M., 1918-Boj o Most a Louku

20555

1

Bez hranic: Umění v Krušnohoří

20631

1

Umění v nouzi!?

20646

1

20649

1

20655

1

Hradiště, Hradišťany
Hradiště, Štěpánovská hora
Fischer-Dückelmann, Anna, Die Frau als
Hausärztin

20656

1

20657

1

20658

1

20659

1

Kneipp, Sebastian, Meine Wasser-Kur

20660

1

20661

1

20662

1

Beilage zum Werk. Im Reich der Frau
Ihr Haushalter-Berater : Die Auskunft auf
Alltagsfragen jeder Familie in Stadt und Land
Bilz, Friedrich Eduard, Das Neue
Naturheilverfahren

20663

1

20664

1

20665

1

20669

1

Milan Žofka, kramik a sochař

20710

1

Lípa Musica mezinárodní hudební festiva

20685

1

Museumssaal in Teplitz-Schönau

Nebenblatt der Rumburger Zeitung, rok 1879
Brechmann Hermann, Neuer Hausschatz der
heilkunde
Gutlatschek, Karl, Handbuch für den
Unterricht

Platen, Moritz, Die Neue Heilmethode
Bilz, Friedrich Eduard, Das Neue
Naturheilverfahren
Valtrová-Kašparová, Markéta, Něžná krása
krajky

6

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 6. 2022

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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bod 12.1 příloha č. 4

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 32
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J.203/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
se sídlem v Pivovarská 34, 440 01 Louny, IČ: 00360724
(dále jen organizace)
ze dne 28. 11. 2001, usnesení č. 93/22/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení rady Ústeckého kraje č.78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
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. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007e dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č.
10)ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek
č.11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011(dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 91/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č.64/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 15. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015

(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 28)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021
(dodatek č. 30)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 3. 1. 2022
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022
(dodatek č. 31)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0/Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název sbírkového předmětu

0001/2021

1

bez názvu

0002/2021

1

Noční krajina II.

0003/2021

1

Odrazy a stíny

0004/2021

1

bez názvu (Kaňky)

0005/2021

1

7,7 miliard lidí

0006/2021

1

Relikviář II.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 6. 2022

2

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 38
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 240/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
se sídlem v Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČ: 00360716
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 3)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011
(dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.32/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 17)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 27)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 31)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/25Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 33)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021
(dodatek č. 34)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek č. 35)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/1Z/2021 ze dne 13. 12. 2021
(dodatek č. 36)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 3. 1. 2022
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022
(dodatek č. 37)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0 /0Z/2022 ze dne 27. 06. 2022 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo

Počet kusů

11/2021

1

Název sbírkového předmětu
Obraz - ulička za Unionem 1953

2

Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název sbírkového předmětu

12/2021

1

Kovová spona

13/2021

6

Zlomky kovové nádoby

14/2021

27

Kamenný článek-ostění, Zlomky kachlů, Věšáková stěna

15/2021

1

Hlavice sloupu

16/2021

3

Pozdně gotické články

17/2021

8

Kamenné architektonické články

18/2021

2

Vlakové jízdenky z roku 1944

19/2021

2

Fotografie Valterova cukrovaru, fotografie ředitelství cukrovaru

20/2021

1

Skleněný džbán se zlatým monogramem

21/2021

1

Madona - kamenná

22/2021

55

Předměty z petrohradské sbírky

23/2021

1

Pohlednice - Vršovice

24/2021

584

Skleněné desky - negativy

1/2022

25

Noviny a letáky k situaci ohledně COVID-19 za roky 2020-2021

2/2022

7

3/2022

10

4/2022

1

Skleněné diapozitivy K. Goszlera
vysavač, mlýnek na kávu, plechová dóza, foto dítěte, vojáků, dívek,
odznaky
Prapor ROH

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 6. 2022

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022

.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 30
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 242/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem v Dlouhá 173/5, Litoměřice - Město, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360635
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002(dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 19. 2004 (dodatek č. 3)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 15)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 90/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 27)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek č. 28)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 3. 1. 2022
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2021 ze dne 25. 4. 2022
(dodatek č. 29)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0/Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo
0002/2021

Počet kusů
1

Název sbírkového předmětu
konvice

0001/2022

1

opukový epitaf Jakuba Austyna

0002/2022

1

vinná lahev

0003/2022

1

vinná lahev

0004/2022

1

vinná lahev

0005/2022

1

reklamní cedule – Litoměřické pivo

0006/2022

1

kameninový korbel

0007/2022

1

arch zápalkových nálepek

0008/2022

1

kovový tubus na výkresy

0009/2022

1

obraz

2

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 6. 2022

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022
.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.36
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 244/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem v Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, IČ: 00080730
(dále jen organizace)
ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č.1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16/R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R//2009 ze dne 8. 4. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10. 2009 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16.12. 2009(dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje Č. 32/44R/2010 ze dne 7.4. 2010 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 15)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015ze dne 7. 9.2015
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 18)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/31Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2020
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 32)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 22. 6. 2021
(dodatek č. 33)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021
(dodatek č. 34)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 3. 1. 2022
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022
(dodatek č. 35)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0 / Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a sbírkovými
předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k
hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název sbírkového předmětu

2021_0016

1

2021_0017

491

Soubor bezobratlých

2021_0018

200

Rostliny v herbáři

Meč

2

2021_0019

1

Litografie

2021_0020

1

Akvarel

2022_0001

1

Grafika

2022_0002

1

Grafika

2022_0003

1

Litografie

2022_0004

1

Grafika

2022_0005

402

2022_0006

1

Obraz

2022_0007

1

Obraz

2022_0008

1

Obraz

2022_0009

1

Obraz

2022_0010

1

Obraz

2022_0011

1

Obraz

2022_0012

1

Obraz

2022_0013

1

Obraz

2022_0014

1

Obraz

2022_0015

1

Obraz

2022_0016

1

Obraz

2022_0017

1

Grafika

2022_0018

1

Grafika

2022_0019

1

Grafika

2022_0020

1

Souprava likérová

2022_0021

1

Zvon

Pavouci a brouci

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 6. 2022
V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022

.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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bod 12.1 příloha č. 8

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č.33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 245/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
se sídlem v Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571
(dále jen organizace)
ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10.2004(dodatek č.1) usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 4)ve znění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č.5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č.64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 13)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 16)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017

(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020
(dodatek 30)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 3. 1. 2022
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022
(dodatek 32)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 se výše uvedená
zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a sbírkovými
předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název sbírkového předmětu

25/2021

142

Herbářové polžky, Lichenes

26/2021

12

Depot brakteátů Václava II.

27/2021

1

Krejcar 1626

28/2021

1

Žeton do nákupního košíku

29/2021

1

Žeton z mírové konference 1814

30/2021

1

Vzduchová pistole Lov 2

31/2021

1

R-U lékárnička

2

32/2021

1

Odznak Thun porcelan

33/2021

2

Odznak ČSD severozápadní dráha

34/2021

1

Odznak Armabeton

35/2021

2

Odznak VTŽ

36/2021

1

Odznak Klášterec nad Ohří

37/2021

3

Odznak SD Klášterec n. O.

38/2021

5

Odznak Hasištejn

39/2021

1

Odznak Veros

40/2021

1

Odznak český lev

41/2021

1

Odznak KSČ

42/2021

1

Odznak 50 let KSČ

43/2021

1

Odznak Den horníků Ústeckého kraje

44/2021

1

Odznak VTŽ 15 let věrnosti podniku

45/2021

1

Odznak DÚK 30 let

46/2021

1

Odznak Jirkov

47/2021

1

Odznak Březno

48/2021

1

Odznak Klínovec

49/2021

1

Odznak VTŽ Chomutov hokej

50/2021

8

Odznak Chomutov

51/2021

1

Odznak SČVK

52/2021

1

Odznak SČVK

53/2021

1

Odznak Prior

54/2021

3

Odznak ESČ

55/2021

1

Odznak Výročí železnice Chomutov

56/2021

1

Sokolský odznak 1951

57/2021

1

Severočeské kniha

58/2021

5

Odznak Jak znáte své město

59/2021

1

Odznak zdravotních hlídek

60/2021

1

Odznak OF

61/2021

1

Odznak ČS pošta

62/2021

1

Odznak ROH 40 Nejlepší pracovník Severočeského kraje

63/2021

1

Odznak Slet sokolské župy Východočeské

64/2021

1

Sokolský odznak zájezd župy Budečské

65/2021

1

Odznak ČSM OMS Chomutov

66/2021

1

Odznak divadlo Chomutov

3

67/2021

75

Sádrové formy

68/2021

1

Dřevěný vyřezávaný výjev: Tkadlec

69/2021

1

Dřevěný vyřezávaný výjev: Hospodská zahrádka

70/2021

1

71/2021

1

72/2021

1

Dřevěný vyřezávaný výjev: Přadlena
Dřevěný vyřezávaný pohádkový výjev: Dlouhý, Široký a
Bystrozraký
Dřevěný vyřezávaný výjev: Ponocný s trubkou a halapartnou

73/2021

1

Dřevěný vyřezávaný pohyblivý výjev: Brusič

74/2021

394

75/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: Jugoslávie – Rab

76/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: U vody

77/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: Hájovna ve Zvůli

78/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: Cesta u lesa

79/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: České chalupy – Svratka

80/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: Zima – Českomoravská vysočina

81/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: Meandr řeky

82/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: Zátiší s ovocem

83/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: Cesta mezi poli

84/2021

1

Obraz - F. X. Žáček: Na Orlické přehradě – borovice

85/2021

1

Obraz – J. Vytiska: Krušné hory – Pohled k Domině

86/2021

1

Obraz – J. Vytiska: Posázaví – Samopše

87/2021

1

Obraz – J. Vytiska: Starý mlýn – Mezihoří

88/2021

1

Obraz – J. Vytiska: Meluzína

89/2021

1

Obraz – J. Vytiska: Deštivo

90/2021

1

Jan Plíva: Chalupy - Obraz

91/2021

1

Jan Plíva: Chomutov - Křizovatka ulic Palackého a 28. října

92/2021

1

Jan Plíva: Chomutov - Mostecká ulice

93/2021

1

94/2021

1

95/2021

1

Jan Plíva: Pohled na Jirkov
Resuscitační loutka pro nácvik správného umělého dýchání
(lidově
Ortopedická dečka pro miminka

96/2021

1

Detekční trubice na zjišťování alkoholu v dechu

97/2021

125

98/2021

1

Váhy laboratorní školní

99/2021

1

Uhlák (modré barvy)

100/2021

1

Motyka

101/2021

1

Motyka

Herbářové položky, Lichenes

Herbářové položky, Lichenes

4

102/2021

1

Sekerka

103/2021

110

Herbářové položky, Mycophyta

104/2021

115

Herbářové položky, Lichenes

105/2021

11

Chomutovská pošta a její razítka

106/2021

1

Skleněná tabule (Okresní muzeum Chomutov)

107/2021

1

Skleněná tabule (Okresní muzeum Chomutov)

108/2021

1

J. Vytiska Jaro

109/2021

1

J. Vytiska Jaro

110/2021

1

J. Vytiska: podzim

111/2021

1

Obraz J. Vytiska: Zima

1/2022

1200

2/2022

2

Litinové podložky pod žehličku

3/2022

1

Litinová bábovková forma světle zelené barvy

4/2022

2

2 Kovové žluté žehličky s 1 dřevěnou snímatelnou rukojetí

5/2022

1

Kovová žehlička s nápisem AMERICAN/FASHOIN se snímatelnou

6/2022

68

Herbářové položky

7/2022

100

Herbářové položky Tracheophyta

8/2022

72

herbářové položky, Lichenes

9/2022

121

Herbářové položky, Lichenes

10/2022

83

Herbářové položky Mycophyta

11/2022

200

Herbářové položky, Lichenes

12/2022

1

Reklamní plechová cedule

13/2022

1

Skleněné historické okno

14/2022

1

Bankovka 100Kč

15/2022

1

Bankovka 100Kč

16/2022

1

Bankovka 200Kč

17/2022

1

Bankovka 200Kč

18/2022

91

Pohlednice měst a obcí bývalého okresu Chomutov

19/2022

1

Obraz Jan Plíva - Pohled do kraje

Herbářové položky Tracheophyta

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 28. 6. 2022
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V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022

..............
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Bod 12.3 příloha č. 4

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo vypůjčitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE Č.
19/SML2346/SoV/MAJ
uzavřené dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:
Půjčitel:
Zuzana Heroldová
Narozena
Bytem
Zastoupena

:
:
: Emilem Příhodou,

Bankovní spojení
E-mail/telefon

:
:

(dále jen „půjčitel“)
a
Vypůjčitel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Kontaktní osoba
E-mail/telefon

:
:
:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

(dále jen „vypůjčitel“)
(společně jen jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE
Č. 19/SML2346/SoV/MAJ
(dále jen „dodatek“):
1

Bod 12.3 příloha č. 4
I.
Preambule
Dne 16. 5. 2022 požádal zástupce půjčitele pan Emil Příhoda o vrácení vozu Praga R4S
(bez motoru), barva bílá, který je uveden v příloze č. 1 Smlouvy o výpůjčce č.
19/SML2346/SoV/MAJ (dále jen „smlouva“), inventurní seznam z r. 2017 - Oborové skupiny
dopravní a pohonné prostředky, pod označením V1 - Závodní vůz od p. Ptáčka F1 r. výroby
2013“ (dále jen „vůz Praga R4S“). Důvodem je skutečnost, že vozidlo není ve vlastnictví
půjčitele tak, jak bylo prohlášeno v čl. I. odst. 2 smlouvy, ale jeho vlastníkem je společnost
PRAGA Cars s.r.o., která nedala k přenechání vozu Praga R4S Ústeckému kraji souhlas. O
skutečnosti, že vůz Praga R4S není ve vlastnictví půjčitele, nebyl vypůjčitel informován a vůz
převzal v dobré víře, že je ve vlastnictví půjčitele. Vlastník vozu Smlouvu o výpůjčce vozu
Praga R4S ze dne 4. 5. 2022 vypověděl a vůz Praga R4S požaduje vrátit. Za účelem
odstranění pochybností půjčitel prohlašuje, že vůz, který je uveden na fotodokumentaci,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, je vůz Praha R4S.
II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je vrácení vozu Praga R4S a stanovení podmínek a dalších
ujednání s tím souvisejících.
2. Předmět výpůjčky dle smlouvy blíže specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy – inventurním
soupise, se mění tak, že vůz Praga R4S se na základě žádosti zástupce půjčitele vrací
půjčiteli, resp. jeho zástupci panu Emilu Příhodovi a ode dne jeho převzetí nebude
předmětem výpůjčky.
3. Půjčitel prohlašuje, že si vůz Praga R4S před uzavřením tohoto dodatku prohlédl a tento
vůz je v pořádku, nepoškozen a ve stavu, v jakém byl od půjčitele převzat a po převozu ze
Zbuzan uložen v souladu se smlouvou.
4. Smluvní strany konstatují, že vůz Praga R4S se stal předmětem výpůjčky na základě
prohlášení půjčitele o jeho vlastnictví mj. i k tomuto vozu a vypůjčitel nenese žádnou
odpovědnost ze vztahu mezi skutečným vlastníkem vozu a panem Emilem Příhodou nebo
půjčitelem (např. za sankcí či odpovědnosti za škodu). Půjčitel se zavazuje vrátit vůz
Praga R4S řádně jeho vlastníkovi.
5. Při předání a převzetí vozu Praga R4S budou dodrženy následující podmínky:
a)

Vyvezení vozu a jeho odvoz z depozitáře v Údlicích (garáž) zajistí půjčitel ve vlastní
režii a na vlastní odpovědnost. Náklady na toto nenese vypůjčitel.

b)

Vůz bude na základě předávacího protokolu předán panu Emilu Příhodovi nebo
osobě, kterou k tomuto zmocní písemnou plnou mocí. Předání se bude realizovat
pouze v případě, že toto nebude provázet žádné vytčení vad apod. ze strany půjčitele
nebo jeho zástupce. Po podpisu předávacího protokolu nese plnou odpovědnost za
vůz přebírající.

c)

K uvolnění vozu z garáže je třeba nejdříve vyndat palety s krabicemi, které brání
výjezdu. K tomu bude pravděpodobně potřeba vysokozdvižný vozík. Dále je třeba
vyjet se zeleným automobilem, který je garážován tamtéž, které je nepojízdné a bude
ho třeba vytáhnout za pomoci tažného lana. Vůz Praga R4S, který je bez motoru,
bude taktéž třeba vyvézt pomocí tažného lana. V ulici, ze které se vjíždí do areálu,
jsou prováděny stavební práce, které blokují vjezdovou bránu do areálu. Touto
branou je nutno přijet a vyjet, jiný přístup ke garáži s vozem není možný. Stavební
práce jsou naplánovány do 30. 9. 2022. Při plánování převzetí je nutno s tímto
počítat. Vypůjčitel doporučuje využít služeb stěhovací firmy Stahl, která realizovala
převoz předmětu výpůjčky včetně předmětného vozu. Půjčitel i jeho zástupce se
s místem a podmínkami seznámili.
2

Bod 12.3 příloha č. 4
d)

Přebírající osoba je povinna 5 pracovních dnů před dnem převzetí informovat o tomto
kontaktní osobu vypůjčitele e-mailem.

6. Ostatní ujednání Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ ze dne 10. 7. 2019 ve
znění dodatku č. 1 nejsou tímto dodatkem dotčena.

III.
Závěrečná ustanovení
1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
__________ ze dne __________.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění a informace o něm jsou upraveny v čl. VIII. odst. 7 smlouvy.
IV.
Podpisy smluvních stran
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Praze dne …………………………

V Ústí nad Labem dne ………………………..

……………………………………………
Půjčitel
Zuzana Heroldová

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

Přílohy:
1. Fotodokumentace vozu a jeho umístění
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Příloha č. 4
bod 13.2
priloha 4.pdf k usnesení č. 051/15Z/2022

Žadatel
Adresa
Název

DRUG - OUT Klub,
z.s.

IČ

44554559

Ulice, číslo

Velká
Hradební 13

Datum podání
žádosti

PSČ, obec

400 01 Ústí
nad Labem

14.04.2022

číslo služby

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE
2022" - rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v kompetenci ZÚK

1

Název služby

Druh služby

Celkové součty

Předpokládaná
kapacita služby v
roce 2022 s ohledem
na kapacitu služby v
roce 2021

v roce 2021 využilo
adiktologická zdravotní
službu 64
Krajská adiktologická
péče pro děti a mladistvé mladistvých klientů a
ambulance a poradna pro
ohrožené závislostí a
139 rodinných
děti a dorost- zdravotní
rodinné příslušníky z
příslušníků, výhled
část
Ústeckého kraje
na rok 2022 je 220
klientů

30 344 696

4 095 000

Celkové skutečné
náklady v roce
2021 (Kč)

2 336 282

Dotace ÚK v roce
2021 (Kč)

220 000

35 858 952

Celkové
předpokládané
náklady na službu
v roce 2022 (Kč)

2 826 000

5 397 085

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2022 (Kč)

352 000

3 840 000

Návrh na dotaci
ÚK na službu v
roce 2022 (Kč)

200 000

3 840 000

Celkový návrh
dotace ÚK
v roce 2022 (Kč)

Účel a důvod poskytnutí/neposkytnutí dotace

200 000

Služba zajišťuje komplexní zdravotnickou péči pro děti a mladistvé bojující se
závislostním chováním. Mezi základní metody péče patří diagnostika, adiktologická
terapie a poradenství, psychoterapie, psychiatrická péče, rodinná terapie, laboratorní
diagnostická vyšetření. Služba je zdravotnickým zařízením a také registrovanou sociální
službou. Zajišťována je multidisciplinárním týmem na jednom pracovišti (dětským
psychiatrem, klinickým psychologem a adiktologem). Náklady na provoz ambulance jsou
vyčísleny pouze v rámci poskytování zdravotních služeb. Dotace je navržena na úhradu
osobních nákladů zdravotnického personálu a s ohledem na stanovisko odboru SV.
Projekt je doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

80 000

ACT je metoda je vhodná pro děti s různou formou nebo kombinací handicapu –
asymetrický motorický vývoj, predilekce, již vzniklá plagiocephalia, rozestup břišních
svalů, pupeční kýla. Při poskytování služby dochází ke zjištění aktuálního zdravotního
stavu klienta, následně je sestaven individuální terapeutický program s ukázkou správných
postupů. Následují pravidelné návštěvy, kontroly a společné cvičení s fyzioterapeutkou.
Další postup je upraven individuálně. Po celou dobu udržuje fyzioterapeutka s klienty
kontakt skrze online aplikace. Projekt ACT terapie je v současné době jediné certifikované
pracoviště, které může zajistit kvalifikovanou zdravotní péči dětem v raném stádiu vývoje
a předejít tak zhoršení motorického vývoje u dětí. Navrhujeme dotaci použít pouze na
úhradu mzdových nákladů zdravotnického personálu. Projekt je doporučen k částečné
podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

v roce 2021 byla

happy reha s.r.o.

403 40 Ústí
08600716 Oblouková 308 nad Labem Skorotice

14.04.2022

1

Akrální Koaktivační Terapie
terapie poskytnuta
(ACT) pro děti - náprava
akrální koaktivační terapie
45 klientům, pro rok
špatných návyků, vývoje,
pro děti
2022
je cílový počet
problémů, postižení

241 270

100 000

664 962

522 785

80 000

klientů minimálně 65

1

Hospic sv. Štěpána,
Rybářské
65081374
náměstí 662/4
z.s.

412 01
Litoměřice

Lůžková paliativní
hospicová péče

lůžková paliativní péče a 26 lůžek (242 klientů
hospicová péče
v roce 2021, po dobu
nemocných v terminálním
5 680
stádiu onemocnění
ošetřovatelských dní)

17 460 904

1 170 000

18 474 000

1 200 000

V hospici je poskytována hospicová a paliativní péče klientům v terminálním stádiu
onemocnění s důrazem na léčbu symptomů a kvalitu života. Službu zajišťuje
multidisciplinární tým, složený z vedoucího lékaře, zdravotních sester, zdravotnických
asistentů, ošetřovatelů, sociální pracovnice, psychologa, duchovního a dobrovolníků. Ve
východní části Ústeckého kraje je tato služba jediná. Od roku 2020 se služba potýká se
zvyšujícími se náklady na základní zdravotnické materiální vybavení, léky, na ochranné
pomůcky a se stálým tlakem na zvyšování mzdových prostředků. V současnosti také s
růstem cen energií. Výše dotace je přidělena s ohledem na kapacitu lůžkového fondu
zařízení, tj. 45 000 Kč na lůžko. Výše dotace reaguje na navýšení mzdových nákladů pro
zdravotnický personál a rostoucí míru inflace. Projekt je doporučen k částečné podpoře z
důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

1 170 000

1 700 000

14.04.2022

2

Domácí paliativní
hospicová péče

paliativní a hospicová
péče terminálně
nemocným v jejich
sociálním prostředí

v roce 2021 využilo
službu 68 klientů po
dobu 2 095
ošetřovatelských dní

4 090 741

525 000

Stránka 1

4 262 900

535 200

530 000

Služba poskytuje komplexní zdravotně sociální péči terminálně nemocným lidem s
možností dožít zbytek života v domácím prostředí, v kruhu rodiny a pod odborným
dohledem lékaře a zdravotní sestry. Každý týden probíhá u nemocného lékařská vizita,
návštěva sester dle potřeby, nepřetržitá pohotovost sester i lékaře na telefonu. Cílem
služby je nejen zajistit kvalitní péči o pacienta, ale současně podpořit rodinu v náročné
péči o nemocného a připravit ji na úmrtí blízkého člověka. Služba je poskytována
multidisciplinárním týmem a ve východní části Ústeckého kraje je typ této služby jediný.
Služba je v regionu potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je doporučena k podpoře.
Od jara 2020 se služba potýká se zvýšenými náklady na ochranné pomůcky, dezinfekční
prostředky a se zvýšenými mzdovými náklady. Z těchto důvodů poskytovatel žádá o
zvážení navýšení finanční podpory. Objem dotace je navrhován s ohledem na navýšení
mzdových nákladů pro zdravotnický personál a z důvodu rostoucí míry inflace. Projekt je
doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

Příloha č. 4

Adresa
Název

Datum podání
žádosti

IČ
Ulice, číslo

Krajská zdravotní,
a.s.

PÉXIS - centrum
psychosomatické
péče, s.r.o.

Zdravotní sestry a
pečovatelky s.r.o.

25488627

22795758

28716736

Sociální péče
3316/12A,
Severní Terasa

Šrámkova
3062/38

Kochova 1185

PSČ, obec

400 11 Ústí
nad Labem

400 11 Ústí
nad Labem

430 01
Chomutov

12.04.2022

14.04.2022

13.04.2022

číslo služby

Žadatel

Název služby

Druh služby

Předpokládaná
kapacita služby v
roce 2022 s ohledem
na kapacitu služby v
roce 2021

1

Program zdravotní
rehabilitace
handicapovaných dětí
realizované ve
zdravotnickém zařízení

program zdravotní
rehabilitace
handicapovaných dětí

v denním stacionáři
bylo v roce 2021 28
dětí/ambulantně
rehabilitační péči
využilo 404 dětských
klientů

2

Program substituční léčby
závislých na opioidech

substituční léčba (léčba
metadonem a
buprenorfinem)

v roce 2021 92
klientů v
metadonovém
programu/ 201
klientů v programu
substituce
buprenorfinem

3

Rozvoj MSPP Mobilním
hospicem Masarykovy
nemocnice v Ústí nad
Labem

mobilní hospicová péče

v roce 2021 bylo
pečováno o 225
pacientů

1

1

Rehabilitace dětí se
zdravotním postižení

Doma bez bolesti - péče
o pacienty v preterminálním a terminálním
stavu

ambulantní odborná
fyzioterapie dětí s různým
zdravotním postižením

domácí specializovaná
paliativní péče

předpoklad je 350
realizovaných
rehabilitačních
výkonů

v roce 2021 45
nevyléčitelně
nemocných pacientů

Celkové skutečné
náklady v roce
2021 (Kč)

1 180 195

Dotace ÚK v roce
2021 (Kč)

750 000

Celkové
předpokládané
náklady na službu
v roce 2022 (Kč)

4 000 000

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2022 (Kč)

1 000 000

Návrh na dotaci
ÚK na službu v
roce 2022 (Kč)

Celkový návrh
dotace ÚK
v roce 2022 (Kč)

Stacionář je ojedinělé zařízení, které dává možnost léčebného a výchovného působení na
děti při zachování vlivu rodiny. Léčebná rehabilitace je poskytována dle ordinací lékařů
odpovídajícími metodami odborně vyškoleným personálem. Stacionář zajišťuje
komplexní, dlouhodobou péči handicapovaným dětem, včetně léčebné rehabilitace dětem
s poruchami hybnosti. V provozu jsou dvě oddělení stacionáře a ambulantní část. Služba
je v Ústeckém kraji ojedinělá a plně využívaná, z tohoto důvodu je doporučena k podpoře.
Výše dotace je navržena s ohledem na skutečné celkové náklady v předchozích letech.
Projekt je doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

650 000

300 000

Metadonová jednotka a substituce buprenorfinem jsou součástí programů protidrogové
prevence a nabídky služeb ÚK. Cílem služby je stabilizace zdravotního a psychického
stavu klienta, udržení abstinence, zlepšení sociální situace klienta a reintegrace.
Vzhledem k narůstajícímu počtu osob závislých na opioidech v Ústeckém kraji je program
substituční léčby v našem regionu potřebný. Služba je doporučena k podpoře. Dotace je
navržena ve stejné výši jako v letech 2020 a 2021. Projekt je doporučen k částečné
podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

430 000

Služba je zaměřena na pacienty v pokročilém a konečném stádiu onemocnění, kteří si
přejí, aby péče probíhala v domácím prostředí za přítomnosti alespoň jedné blízké osoby,
která je schopna zajistit nepřetržitou péči. Poskytnutá dotace by měla pokrýt finanční
náklady na zajištění 24 hodinové pohotovostní výjezdové služby lékařů. Služba je v
regionu potřebná a nezastupitelná. Výše dotace je navržena s ohledem na navýšení
mzdových nákladů pro mobilní hospicový tým. Projekt je doporučen k částečné podpoře z
důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

180 000

180 000

Ambulantní odborná fyzioterapie je určena pro děti s postižením pohybového aparátu,
nejčastěji se jedná o děti s neurologickými a vývojovými vadami, např. dětská mozková
obrna, vývojové vady u předčasně narozených dětí, pohybová postižení různé etiologie
včetně úrazů. Povaha těchto postižení vyžaduje dlouhodobou pravidelnou rehabilitaci. V
zařízení je uplatňován komplexní psychosomatický přístup vedený odborně vzdělaným
zdravotním personálem. Součástí rehabilitace je i edukace rodiny a pečujících osob.
Vzhledem k potřebnosti a nenahraditelnosti této služby v kraji je projekt doporučen k
podpoře. Projekt je doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v
rozpočtu.

300 000

Služba poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům, jejichž odhadovaná délka
dožití se pohybuje v týdnech až měsících. Vzhledem k terénní formě služby je zdravotní
péče poskytována v sociálním nebo přirozeném prostředí pacienta, kde hlavními
pečovateli o klienta jsou rodina a přátelé nemocného. Zdravotní péči poskytují
kvalifikované zdravotní sestry, a to na základě pravidelných konzultací s ošetřujícím
lékařem klienta. Četnost návštěv se odvíjí od zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb.
Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov dlouhodobě řeší nedostatek lůžek pro
onkologicky nemocné pacienty, tuto situaci tak řeší domácí péče, které je zajišťována
právě touto organizací. Služba je v kraji potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je
doporučena k podpoře. Dotace bude použita na pouze na úhradu osobních nákladů pro
zdravotnický personál poskytující domácí hospicovou péči. Projekt je doporučen k
částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

1 380 000
1 794 036

516 614

309 103

2 415 551

300 000

430 000

200 000

400 000

Stránka 2

2 000 000

700 000

350 490

2 580 600

400 000

500 000

287 100

600 000

Účel a důvod poskytnutí/neposkytnutí dotace

300 000

bod 13.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 052/15Z/2022

Příloha č. 3

Žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2022, I. lhůta, okruh 1 (dotace v kompetenci ZÚK)
Právnické osoby
Výše
Výše
Celkové náklady požadovan navržené Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dotačního
Název žadatele
Adresa
IČ
Název projektu/aktivity
projektu/aktivity é dotace dotace
programu
PÉXIS - centrum
psychosomatické
péče, s.r.o.

Šrámkova 3062/38,Ústí
22795758
nad Labem-Severní
Léčebná rehabilitace pro 29
Terasa, 400 11
pacientů

414 120 Kč 289 884 Kč 289 880 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na realizování léčebných rehabilitací pro 29
pacientů v průběhu roku 2022. Jedná se o pacienty s diagnostikováným
neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Příjemce doložil
oprávnění k poskytování dané zdravotní služby.
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Příloha č. 3

Žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2022, I. lhůta, okruh 2 (dotace v kompetenci ZÚK)

Název žadatele

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Rizikové chování studentů

Dia help - svaz diabetiků z.s.

Duševní hygiéna a zdraví dětí a
mládeže

Sady pionýrů 894/41,
Lovosice 410 02

450

Celkové náklady
projektu/aktivity

250 000 Kč

225 000 Kč

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

500 Kč

90,00

% podíl
mzdových Výše
nákladů
navrhované
(dotace)
dotace
Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

78%

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na rizikové chování dětí a mládeže, obsahuje
tři moduly zaměřené na návykové látky, rizikové chování v oblasti reprodukčního zdraví a
rizikové chování v oblasti psychosociální. Projekt je určen pro žáky 8-9 tříd ZŠ v kraji.
Samotná realizace realizace projektu se předpokládá v I. pololetí školního roku 2022/2023.
Také v předloženém projektu došlo k překročení podmínky max. 70 % osobních nákladů z
celkových nákladů projektu o 8 % . Plánovaný projekt není v souladu s účelem stanovené
podpory dotačního programu. jedná se projekt specifické primární prevence, což je oblast
0 Kč podporovaná odborem školství příp. odborem soc. věcí (konzultováno s odborem ŠMT).

78%

Nedoporučeno k podpoře. Projekt, který bude zaměřen na realizaci přednášek připravených
pro žáky základních škol a studenty středních škol Ústeckého kraje. Způsob realizace a
přesný obsah přednášek není v projektové žádosti dostatečně popsán. Projekt není
doporučen k podpoře. Vzhledem k nedostatku informací v projektové žádosti není možné
posoudit přínos realizace projektu pro cílovou skupinu. Nejedná se o oborově významnou
aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha rovinách. Personální a
technická připravenost projektu není dostatečná, rovněž není zabezpečen regionální přesah
0 Kč projektu. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

Bílinská 3159/10,
Teplice, 415 01

0 Kč

0 Kč

450

450

250 000 Kč

250 000 Kč

225 000 Kč

225 000 Kč

500 Kč

500 Kč

90,00

78%

Nedoporučeno k podpoře. Projekt, který je zaměřen na duševní zdraví dětí a studentů.
Projekt povedou psychologové a budou se zabývat prevencí a přímou pomocí - rozpoznání
příznaků, kdy zažádat o odbornou pomoc, kam se obrátit. Projekt bude realizován formou
přednášek a je určen pro žáky vybraných škol Ústeckého kraje. Projekt není doporučen k
podpoře, jelikož nesplnil kritéria pro hodnocení žádosti dle podmínek DP: v projektové
žádosti není zcela popsána personální připravenost projektu, je pouze uveden odborný
lektor. Kvalita projektu, jeho připravenost k realizaci, regionální přesah není dostatečně
0 Kč popsáno v projektové žádosti. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

90,00

26637308

Zdravá záda

ALWAC, a.s.

185 000 Kč

Kapacita
akce

Výše
požadované
dotace

Báňská 287, 434 01
Most
Pohybem pro zdravý život dětí
a mládeže

Bez Problémů, z.s.

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

200 000 Kč

1200

284 000 Kč

250 000 Kč

208 Kč

88,03

47%

25006207

Jarmark chutí
Celkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2

70 000 Kč
455 000 Kč

10000

950 000 Kč

250 000 Kč

1 984 000 Kč

1 175 000 Kč

25 Kč

26,32

28%

Doporučeno k částečné podpoře. Cílem projektu je osvěta žáků prvního a druhého stupně
ZŠ a studentů SŠ v předcházení problémů s vadným držením těla. Projekt je realizován
formou přednášek zaměřených na instruování dětí ke správnému sezení, k pohybu, k
provádění kompenzačního cvičení, udržení a zlepšení držení těla. Účastníci obdrží edukační
materiál. Dle výstupů z předchozích ročníků se jedná o kvalitně připravený projekt. Aktivity
projektu jsou v souladu s účelem dotačního programu, projekt je připraven s regionálním
přesahem (bude ověřeno při vyhodnocení projektu) a dopadem na žáky Ústeckého
kraje.Projekt je navržen s krácením 50 tis. z požadavku na dotaci z důvodu technické a
personální nepřipravenosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost (vysoké
náklady na odborné konzultace a po několika realizovaných ročnících stále požadavky na
200 000 Kč pronájem výukových pomůcek).
Nedoporučeno podpoře. Jednodenní akce, zaměřená na širokou veřejnost i studenty
středních škol, má za cíl atraktivní formou prezentovat zdravý životní styl. Akce se bude
skládat z odborných přednášek o zdravém životním stylu a doprovodného programu jako
edukační a sportovní soutěže pro děti, vaření s kulinářskými osobnostmi, měření BMI apod.
Předložený projekt nesplňuje svým charakterem (jarmark v Teplicích) kritérium vzdělávací
akce nadregionálního přesahu. Žadateli bude případně doporučeno požádat z jiných
0 Kč dotačních titulů ÚK.

200 000 Kč

2

bod 13.4 priloha 4.pdf k usnesení č. 053/15Z/2022

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A/NEBO NEINVESTIČNÍ
DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
uzavřená dle 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
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

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: 2500762/0800
a
Příjemce:
Město ……
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A/NEBO NEINVESTIČNÍ
DOTACE
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k realizaci projektu

„název projektu“
v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
občanů v oblasti rozvoje zdraví (dále jen „smlouva“)
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. 013/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022 (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, ve znění jejich pozdějších změn, které
jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
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 27. 6. 2022 poskytuje příjemci investiční a/nebo
neinvestiční dotaci ve výši ................ Kč (slovy: ...............................korun českých), z
toho podíl investiční dotace je ve výši ……,- Kč (slovy: ……..korun českých) a podíl
neinvestiční dotace je ve výši …….,- Kč (slovy: …….korun českých), z Fondu
Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené v předložené žádosti
v rámci „Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví“ (dále jen „Projekt“), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00265 za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2023.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne xx. xx. 2022, vedené pod č. j.: xx. xx. xx.

3.

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. 2023 (termín finančního
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení
příjemcem v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
Článek III.
Financování
1.

2.

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“). Plánovaný
nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
předložené příjemcem.
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 za dodržení
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druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v Čl. I. smlouvy.
3. 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.
4.

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:
5.

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,
finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného
charakteru,
alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb,
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),
záruční a pozáruční servis.

Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
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.
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c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotace 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.
Příjemce, který vede daňovou evidenci dle zákona č.586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen zajistit podřízenou evidenci,
ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt.
d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách
v platném a účinném znění včetně veškerých povinností vyplývajících z pravidel
EU pro oblast veřejné podpory.
e) 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
f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně
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 → Oblast podpory podnikání,
inovací a transformace → Individuální dotace – 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.
fotodokumentaci realizace Projektu

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech výnosů Projektu,
přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů
a podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách,
tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
přehled nákladů Projektu hrazených z dotace,
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,
přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje.

g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících
s realizací Projektu účelový znak kraje 00265 a větu „Projekt podpořen
Ústeckým krajem ve výši „doplní se konkrétní částka“ Kč v souladu se
smlouvou č. 22/SML…./SoPD/ZD“.
h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
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i) Předložit poskytovateli na vyžádání „Průběžnou monitorovací zprávu“ o průběhu
realizace Projektu.
j) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor zdravotnictví o
všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořeného
Projektu.
k) 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.
l) 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.
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 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou výše odvodu činí 5 %,
b) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty 15 dnů uvedené ve Výzvě poskytovatele k doplnění nebo opravě
závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání dotace předložených ve lhůtě
stanovené ve smlouvě – výše odvodu činí 5 %,
c) nedodržení povinnosti vést dotaci 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 celkových uznatelných nákladů
Projektu, pokud účetnictví vede – výše odvodu činí 10 %,
d) nedodržení povinnosti zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny
výdaje s konkrétní vazbou na Projekt, pokud vede daňovou evidenci dle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – výše
odvodu 10 %,
e) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom,
že projekt je podpořen Ústeckým krajem – výše odvodu činí 5 %,
f) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – 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
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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 nebo proti příjemci bylo zahájeno insolvenční
řízení. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní
lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi příjemci. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.

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.

4.

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

1.

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

2.

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

3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“
v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

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

5.

Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu,
a to nejméně po dobu trvání projektu:
a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
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6.

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 VIII.
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. 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. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

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), ve znění
pozdějších předpisů, 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.

Smluvní strany prohlašují, že poskytovatel jako subjekt povinný k poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně
všech plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany
prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy
neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je
proto poskytnout.

4.

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

5.

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

6.

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.

7.

Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…./2022 dne 27. 6. 2022.

8.

Příjemce potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva města ………… č. ………… ze dne x. x. 2022.
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9.

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

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ........................ dne …………..…

……………………………………..
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková LL.M
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje
č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2022

………………………………………….
Příjemce
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bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 054/15Z/2022

bod 14.1 příloha 1
Seznam žádostí nedoporučených k podpoře (ZÚK)

p.č.
28

Žadatel
Sport Club Litvínov

Fond Ústeckého kraje 2022 - podpora sportu (III.kolo)

Sídlo žadatele
Tylova 541, 43601 Litvínov

IČ/RČ
22908927

Název projektu
SCM Skikros Ústecký kraj

Celkové náklady
273 000

1z1

Požadovaná
Přidělená výše
výše podpory
273 000

0

Důvod krácení / nepodpory
nespadá do propagace sportu v kraji

bod 14.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 054/15Z/2022

bod 14.1 příloha 2

Seznam žádostí nedoporučených k podpoře (ZÚK-obec)

p.č.
16

Žadatel
Obec Janov

Sídlo žadatele
Janov 235, 40502 Janov

Fond Ústeckého kraje 2022 - podpora sportu (III.kolo)

IČ/RČ
00556025

Název projektu
Cyklistický závod Janovský trhák 2022

1z1

Celkové náklady
152 500

Požadovaná
Přidělená výše
výše podpory
80 000

0

Důvod krácení / nepodpory
spadá do dotačního programu

bod 14.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 055/15Z/2022
bod 14.2 příloha 1

Školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem převyšující 200 tis. Kč (Smlouva o partnerství)
Organizace:

Sídlo:

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Masarykova 461, 417 42 Krupka
461

IČO:
60232749

Počet osob:
41

Finanční podíl:
228 705,75 Kč

bod 14.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 055/15Z/2022
bod 14.2 příloha 2

Školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem převyšující 200 tis. Kč (Dodatek ke smlouvě o partnerství)

Organizace:

Sídlo:

Základní škola Ústí nad
Labem, Hlavní 193,
příspěvková organizace
Základní škola Most,
Zlatnická
186,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská
škola Litvínov – Janov,
Přátelství 160, okres Most
Mateřská škola Šluknov,
příspěvková organizace
Základní škola a Základní
umělecká škola Ústí nad
Labem, Husova 349/19,
příspěvková organizace

IČO:

Prvotní
odhad počtu
osob ve
sml.o
partnerství
pro školní
rok
2021/2022:

Odhad
počtu osob
v dodatku
pro školní
rok
2022/2023:

Počet
vydaných
jídel ve sml. o
partnerství
pro školní rok
2021/2022:

Hlavní
44555211
193, 403
31 Ústí nad
Labem
Zlatnická 186, 49872265
434 01 Most

184

159

36 064

139

119

Přátelství 160,
435 42
Litvínov Janov
Svojsíkova
352, 407 77
Šluknov

00832502

197

70983836

Husova
349/19, 400
07 Ústí nad
Labem

44553331

Celkový
počet
vydaných
jídel v
dodatku:

Finanční
podíl ve sml.
o partnerství
pro školní
rok
2021/2022
včetně
uzavřených
dodatků:
59 547
937 213,20
Kč

Celkový
finanční
podíl v
dodatku:

Finanční podíl
ponížený o
školní rok
2021/22:

1 753 724,70
Kč

816 511,50 Kč

27 244

42 423

547 143,80
Kč

1 263 515,40
Kč

716 371,60 Kč

208

39 212

79 922

1 164 471,00
Kč

2 410 370,55
Kč

1 245 899,55 Kč

40

32

8 440

11 018

294 661,50
Kč

494 971,05
Kč

200 309,55 Kč

97

109

18 527

36 797

440 207,25
Kč

1 003 625,70
Kč

563 418,45 Kč

Školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem převyšující 200 tis. Kč (Dodatek ke smlouvě o partnerství)
Základní škola Obrnice,
okres Most, příspěvková
organizace

Mírová 167,
435 21
Obrnice

70982236

105

111

20 580

39 060

499 065,00
Kč

995 355,90
Kč

496 290,90 Kč

Školní jídelna Varnsdorf,
Edisonova 2821, okres
Děčín, příspěvková
organizace
Střední škola obchodu,
řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková
organizace

Edisonova
2821, 407 47
Varnsdorf

70698121

60

53

11 910

19 889

362 258,40
Kč

650 985,30
Kč

288 726,90 Kč

Keplerova
315/7, 400 07
Ústí nad
Labem

00082627

70

79

13 720

28 942

354 799,20
Kč

792 231,30
Kč

437 432,10 Kč

Základní škola Děčín
XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace

Míru 152, 407
11 Děčín

72744448

57

69

11 172

24 816

335 671,00
Kč

775 890,15
Kč

440 219,15 Kč

Mateřská škola Obrnice,
okres Most, příspěvková
organizace

Nová výstavba
168, 435 21
Obrnice

70982210

31

35

6 541

13 424

252 567,00
Kč

551 914,65
Kč

299 347,65 Kč

Mateřská škola Pastelka,
Ústí nad Labem, Horní
195,
příspěvková
organizace

Horní 195, 403 70201013
31 Ústí nad
Labem

22

27

4 642

9 319

159 072,90
Kč

375 935,70
Kč

216 862,80 Kč

Mateřská škola Děčín
XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace

Májová 372,
407 11 Děčín
XXXII

17

27

3 400

9 272

137 500,00
Kč

352 229,85
Kč

214 729,85 Kč

49888544

Školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem převyšující 200 tis. Kč (Dodatek ke smlouvě o partnerství)
Základní škola a Střední
škola Krupka, Karla
Čapka 270

Karla Čapka
270, 417 42
Krupka

60232722

88

100

17 160

36 423

406 633,50
Kč

972 258,00
Kč

565 624,50 Kč

Základní škola, Most,
Rozmarýnova 1692,
příspěvková organizace

Rozmarýnova
1692, 434 01
Most

47324082

30

48

4 900

17 781

226 906,60
Kč

531 448,05
Kč

304 541,45 Kč

bod 14.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 056/15Z/2022

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bod 14.3 příloha 1

DODATEK Č.37
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 58/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Alejní 880/12, 415 01 Teplice, IČO: 00524646
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
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. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 11),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/77R/2007 ze dne 14.3.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/85R/2007 ze dne 13.6.2007 (dodatek č. 14),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 22),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 32),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 33),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 11.1.2019,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25.4.2022 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 050/14Z/2022 ze dne 25.4.2022 (dodatek č. 36)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …./…Z/2022 ze dne 27. června 2022 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
Článek III. „Sídlo organizace“ po změně zní:
Sídlem organizace je: Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01 Teplice.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. září 2022.
V Ústí nad Labem dne 27. června 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 14.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 057/15Z/2022

Stipendijní program Ústeckého kraje

bod 14.4 příloha 1

18. ročník od akademického roku 2022/2023
Ústecký kraj se dlouhodobě vyznačuje nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatel, je zde vysoký
podíl osob s nejnižším stupněm dosaženého vzdělání. Nízká vzdělanost populace je jednou z příčin,
proč kraj vykazuje dlouhodobě vysokou nezaměstnanost, zejména v oblastech procházejících
restrukturalizací průmyslu a těžby hnědého uhlí.
Program rozvoje Ústeckého kraje stanovil priority orientované na ekonomický rozvoj, rozvoj lidských
zdrojů, sociální péči, zdravotnictví, trh práce, rozvoj zemědělství a venkova, na revitalizaci, ochranu
životního prostředí a rozvoj infrastruktury. Skutečné změny mohou realizovat pouze kvalitně připravení
lidé, proto je rozvoj lidských zdrojů významnou, neopomenutelnou a integrující součástí priorit kraje.
Aby byly postupně odbourávány slabé stránky rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné
nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva, tedy i nízké procento vysokoškolsky
vzdělaných lidí, vypisuje Ústecký kraj stipendia pro studenty vysokých škol.
Stipendijní program Ústeckého kraje (dále jen „Program“) představuje souhrn pravidel
(podmínek) pro zařazení studenta do Programu a pro poskytování stipendia. Stipendium
Ústeckého kraje (dále jen „Stipendium“) je určeno studentům prezenčního studia na vysokých
školách v České republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro nově
zařazené Žadatele činí 2 000 000 Kč. V následujících letech bude dosahovat objem peněžních
prostředků součinu částky 20 000 Kč a počtu Studentů zařazených do 18. ročníku Programu,
kteří opět splní veškeré podmínky pro poskytnutí dalšího Stipendia.
Pro účely tohoto Programu je:
A.

Žadatelem student dosud nezařazený do Programu

B.

Studentem student již zařazený do Programu

C.

Absolventem student, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium – viz § 55 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

D.

Stipendiem částka ve výši stanovené Programem určená k úhradě nákladů Studenta
souvisejících s jeho studiem, která je poskytována na akademický rok, ve kterém Žadatel nebo
Student podá žádost, nikoliv tedy zpětně za absolvovaný ročník. Zároveň se jedná o dotaci
poskytnutou z rozpočtu Ústeckého kraje na stanovený účel

E.

Závazkem závazek Studenta bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo
podnikat na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu
bylo poskytnuto Stipendium v částce à 20 000 Kč

F.

Smlouvou veřejnoprávní Smlouva o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
a o poskytnutí neinvestiční dotace

G.

Zákonem č. 250/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Článek I.
Základní podmínky Programu

1. Žadatel o Stipendium musí mít trvalé bydliště na území České republiky.
2. Stipendium bude poskytováno maximálně po dobu standardní doby studia prvního zvoleného
magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věta druhá zákona) nebo prvního zvoleného
bakalářského studijního programu (viz § 45 odst. 2 zákona) a prvního zvoleného magisterského
studijního programu bezprostředně navazujícího na bakalářský (viz § 46 odst. 2 věta první
zákona).
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3. Žadatel o Stipendium musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a absolventem prvního
nebo vyššího ročníku studia, v případě navazujícího magisterského studia musí být absolventem
posledního ročníku bakalářského studia.
4. Základní podmínkou pro poskytnutí Stipendia je studijní průměr za poslední absolvovaný ročník.
Průměr nesmí překročit hodnotu 1,8.
5. Žádost o Stipendium musí být podána nejpozději dne 5. října daného kalendářního roku na
Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK), odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
odbor SMT KÚ ÚK), Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
6. Žadateli, se kterým bude uzavřena Smlouva, vznikne na jejím základě právo na poskytnutí
prvního Stipendia, současně je okamžikem účinnosti Smlouvy zařazen v Programu. Studentu
zařazenému v Programu vzniká podmíněné právo na další Stipendia po dobu stanovenou
v článku I. bodu 2. Poskytování dalšího Stipendia pro příslušný akademický rok je podmíněno
splněním jednotlivých podmínek uvedených v tomto Programu. Podmínky jsou uvedeny v článku
I. v bodech 1., 3., 4., 5. a 7., v článku II. a dále v čl. V. v bodech 2. až 4. tohoto Programu.
7. Studentovi již zařazenému do Programu může být Stipendium v následujících letech nadále
přiznáno pouze v případě, že si každoročně podá řádnou žádost dle čl. II. tohoto Programu a bude
pokračovat v prezenční formě studia:


buď prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty druhé
zákona), který nenavazuje na bakalářský studijní program



nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz § 45 zákona) nebo prvního
zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty první zákona), který
bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program.

8. Studentovi již zařazenému do Programu nemůže být Stipendium v následujících letech nadále
poskytováno v případě, že Student bude pokračovat ve studiu dalšího studijního programu či
jiného a dalšího studijního oboru, než v tom, ve kterém vstoupil do Programu.
9. Stipendium pro jednoho Studenta je stanoveno částkou 20 000 Kč pro daný akademický rok.
10. Počet Žadatelů, který lze pro daný akademický rok nově zařadit do Programu, je určován Radou
Ústeckého kraje.
11. Stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na vysoké škole.
12. Proti nezařazení Žadatele do Programu není přípustný opravný prostředek dle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V bodě 5. tohoto článku stanovený
termín pro podání žádosti o Stipendium splňující všechny náležitosti dle čl. II. tohoto Programu je
nepřekročitelný, Žadatel nebude vyzýván k doplnění neúplné žádosti.
13. Na zařazení Žadatele do Programu a na poskytnutí Stipendia není právní nárok.
14. Stipendium bude poskytováno Studentu převodem na jím určený bankovní účet ve lhůtě do konce
daného kalendářního roku.
Článek II.
Žádost o Stipendium
1. Formulář žádosti o Stipendium je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz
2. Povinnými přílohami žádosti o Stipendium jsou:
a) ověřený doklad o trvalém pobytu na území České republiky (poskytnutí údajů z informačního
systému na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (o evidenci obyvatel)),
b) aktuální potvrzení o studiu na daný akademický rok, které vydá příslušná vysoká škola,
ne starší 30 dnů,
c) ověřený doklad prokazující studijní průměr (aritmetický) za poslední absolvovaný akademický
rok (tzn. např. výpis absolvovaných/vykonaných zkoušek apod.),
d) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace
o zařazení Žadatele do Programu,
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e) prohlášení pravdivosti uváděných údajů.
3. Žádosti včetně povinných příloh se předkládají v originále nebo formou úředně ověřených kopií.
Článek III.
Zařazení do Programu
1. Žádosti o Stipendium se shromažďují na odboru SMT KÚ ÚK.
2. Odbor SMT KÚ ÚK provede posouzení úplnosti všech obdržených žádostí. Žadatelé, kteří
nesplňují podmínky Programu, nebudou do Programu zařazeni. O svém vyřazení bude takto
neúspěšný Žadatel během měsíce října daného kalendářního roku písemně vyrozuměn.
3. Všichni Žadatelé, jejichž žádosti nebyly vyřazeny, budou o výsledku své žádosti písemně
informováni během měsíce listopadu daného kalendářního roku.
4. Žadatelé, se kterými může být uzavřena Smlouva v příslušném roce, budou vybráni losováním
do 30. 11. daného kalendářního roku. Výsledky losování budou se souhlasem Žadatelů
zveřejněny. Výběr losováním se neuskuteční v případě, že počet Žadatelů, se kterými může být
uzavřena Smlouva, bude menší než Radou Ústeckého kraje stanovený počet Žadatelů, který lze
pro daný akademický rok nově zařadit do Programu (viz článek I. bod 10).
5. Losování Žadatelů, se kterými může být uzavřena Smlouva, probíhá jako veřejné. Žadatelé budou
vyrozuměni o možnosti být přítomni losování.
6. O uzavření Smluv se žadateli rozhoduje Rada Ústeckého kraje. Rozhodnutí bude učiněno do
30. 11. daného kalendářního roku.
7. Žadatelé, kteří byli vybráni k uzavření Smlouvy, budou odborem SMT KÚ ÚK vyzváni k uzavření
Smlouvy, zpravidla během měsíce listopadu daného kalendářního roku, nejpozději však do 15. 12.
daného kalendářního roku.
8. Žadatelé, kteří budou zařazeni do Stipendijních programů „Stabilizace lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů v Ústeckém kraji“ a „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v
Ústeckém kraji“, nemohou být zařazeni do tohoto Programu určeného pro vysokoškolské
studenty.
Článek IV.
Posuzování žádostí o další Stipendium Studentů zařazených do Programu
1. Žádosti (viz článek II.) Studentů o další Stipendium se shromažďují na odboru SMT KÚ ÚK.
2. Odbor SMT KÚ ÚK provede kontrolu žádosti z pohledu, zda Student splňuje podmínky Programu
pro poskytnutí dalšího Stipendia. Při nesplnění podmínek Programu odbor SMT KÚ ÚK písemně
vyrozumí Studenta během měsíce listopadu o tom, že mu nebude Stipendium poskytnuto,
současně uvede, jaké podmínky Programu Student nesplnil.
3. Studentu, který splňuje podmínky stanovené Programem pro poskytnutí dalšího Stipendia, bude
do konce daného kalendářního roku zasláno Stipendium převodem na bankovní účet.
Článek V.
Uzavření Smlouvy, závazek Studenta
1. Žadatel, se kterým má být uzavřena Smlouva (viz článek III. bod 3.), uzavře Smlouvu dle dispozic
odboru SMT KÚ ÚK. Za Ústecký kraj uzavírá Smlouvu hejtman/ka nebo osoba jím/jí k tomu
pověřená. Vzor Smlouvy je přílohou tohoto Programu.
2. Podmínkou uzavření Smlouvy ze strany Ústeckého kraje je, že Žadatel přijme bez výhrad ve
Smlouvě obsažené ujednání o závazku Studenta, kterým se Student zavazuje bez zbytečného
odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 90 dní po řádném ukončení studia začít
pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje a pracovat nebo podnikat na tomto území
právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce
20 000 Kč (Závazek). Součástí Smlouvy je rovněž ujednání o tom, že v případě nesplnění nebo
pouze částečného splnění tohoto Závazku se Student zavazuje vrátit Ústeckému kraji konkrétní
částku ve výši dle článku VII. bod 4. tohoto Programu.
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3. Závazek musí být splněn ve lhůtě maximálně 10 let ode dne řádného ukončení studia jako
takového, a to včetně započtení doby, po kterou bude plnění Závazku případně odloženo (článek
IX.).
4. Právo na poskytnutí Stipendia vzniká pouze za předpokladu existence platné a účinné Smlouvy.
Článek VI.
Povinnost Studentů po ukončení ročníku, finanční vypořádání dotace
1. Student je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel Stipendium, předložit
Ústeckému kraji originál potvrzení o absolvování daného ročníku v daném akademickém roce,
ne starší 30 dnů.
2. Student je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel Stipendium, předložit
Ústeckému kraji finanční vypořádání dotace dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
Článek VII.
Povinnosti Absolventů po ukončení studia
1. Absolvent po řádném ukončení studia neprodleně předloží odboru SMT KÚ ÚK doklad o ukončení
studia (viz § 55 odst. 2 zákona) – vysokoškolský/vysokoškolské diplom/diplomy (včetně jejich
dodatků), který/které získal na základě absolvování studia, na které mu bylo poskytnuto
Stipendium, nejpozději však do 30 dnů po ukončení studia nebo po promoci, a to v originální
formě nebo formou úředně ověřené kopie.
2. Absolvent k doložení plnění svého Závazku dokládá odboru SMT KÚ ÚK ve lhůtě 3 měsíců
po řádném ukončení studia, příslušné dokumenty o závislé (výkon práce pro zaměstnavatele)
nebo samostatné (podnikání) výdělečné činnosti, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení
takové činnosti. Dokumenty dokládá k nahlédnutí v originální formě nebo formou úředně
ověřených kopií. Plnění Závazku Absolvent dokládá průběžně (při každé změně oproti již
doloženému stavu) po celou dobu trvání Závazku. V následujících letech dokládá Absolvent plnění
svého Závazku vždy k 31. 1. daného kalendářního roku při závislé výdělečné činnosti nebo
každoročně do 30 dnů po termínu podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok
u příslušného správce daně. Závazek je Absolventem plněn při závislé činnosti (pracovněprávní
vztah podle zákoníku práce nebo předpisů zákoník práce nahrazujících) je-li závislá činnost
vykonávána jako tzv. hlavní pracovněprávní poměr. Závazek je Absolventem plněn, pokud
prokazatelně doloží hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Závazek je plněn, je-li z dokladů
patrno, že místo výkonu závislé nebo samostatné výdělečné činnosti je na území Ústeckého kraje.
3. Absolvent neprodleně písemně informuje odbor SMT KÚ ÚK o veškerých změnách svých
identifikačních údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna telefonních
a elektronických kontaktů, aj.), nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a to
po celou dobu trvání svého závazku vůči Ústeckému kraji.
4. Absolvent, který nedoloží splnění svého Závazku (článek V.) či doloží pouze jeho částečné
splnění, je povinen na písemnou výzvu odboru SMT KÚ ÚK vrátit Ústeckému kraji částku
odpovídající výši souhrnu všech poskytnutých Stipendií, které Student v rámci Programu obdržel,
případně její poměrnou část. Poměrnou část stanoví odbor SMT KÚ ÚK dle doložení
částečného splnění Závazku (dle poměru počtu dní částečného splnění Závazku a počtu dní
celého Závazku).
5. V případě, že Absolvent na výzvu nevrátí příslušnou částku dle bodu 4. tohoto článku a poruší tak
svou smluvní povinnost, bude dále postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. V odůvodněných případech bude Absolventovi k jeho žádosti umožněno vrácení odpovídající
částky prostřednictvím jednotlivých splátek. Za tím účelem bude uzavřena smlouva o uznání dluhu
a dohodnut splátkový kalendář.
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Článek VIII.
Nedokončení studia, přerušení studia, odstranění tvrdosti Programu
1. Nedokončení vysokoškolského studia
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK nedokončení svého studia, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia (viz § 56 zákona). Student je povinen vrátit
Stipendia v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK.
2. Nedokončení prvního zvoleného studijního programu a prvního zvoleného studijního oboru
z důvodu změny studijního programu a oboru
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK změnu studijního programu a oboru,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Změnou prvního zvoleného studijního
programu a oboru ztrácí Student své zařazení v Programu. Student je povinen vrátit Stipendia
v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK.
3. Přerušení vysokoškolského studia na dobu delší než jeden rok
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK přerušení studia (viz § 54 zákona),
a to nejpozději do 30 dnů ode dne přerušení. Okamžikem přerušení studia na dobu delší než
jeden rok ztrácí Student své zařazení v Programu. Student je povinen vrátit Stipendia v jejich
celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých
odborem SMT KÚ ÚK.
4. Odstranění tvrdosti Programu
Rada Ústeckého kraje může schválit v individuálním případě udělení výjimky a rozhodnout
o prominutí vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši. Žádost o udělení této výjimky musí být
důvodná a musí být doložena podklady, z nichž vyplývají takové skutečnosti, na základě kterých
bude možné žádosti vyhovět.
Článek IX.
Odložení plnění Závazku
1. Plnění Závazku může být Absolventovi odloženo na základě žádosti o odklad. Žádost musí být
důvodná a doložena příslušnými doklady. Odbor SMT KÚ ÚK rozhodne o žádostech dle bodu
2. písm. c) a d) tohoto článku a ostatní žádosti předloží k odsouhlasení Radě Ústeckého kraje.
O rozhodnutí odboru SMT KÚ ÚK nebo Rady Ústeckého kraje bude Absolvent odborem SMT KÚ
ÚK písemně vyrozuměn.
2. Plnění Závazku může být odloženo na základě žádosti o odklad zejména z těchto důvodů:
a) Po dobu jiného studia druhého a dalšího bakalářského, magisterského nebo doktorského
studijního programu a oboru v prezenční nebo kombinované formě, na které již nelze
poskytnout Stipendium dle ustanovení čl. I., bod 2. Programu a které bezprostředně navazuje
na předchozí ukončené studium. Absolvent je povinen dokládat tuto skutečnost originálem
aktuálního potvrzení o studiu na každý daný akademický rok, nejpozději do 30 dnů po zápise
do dalšího ročníku, a to po celou dobu tohoto studia.
b) Po dobu zahraniční studijní stáže započaté bezprostředně po ukončení vysokoškolského
studia v ČR. Absolvent je povinen trvání zahraniční studijní stáže dokládat příslušným
potvrzením, nejpozději do 30 dnů od počátku každého období, ve kterém se stáž uskutečňuje.
Potvrzení musí být vydané subjektem, který absolventu zahraniční studijní stáž poskytuje.
Absolvent s potvrzením současně předloží originál úředně ověřeného překladu tohoto
potvrzení, pokud bylo vydáno v jiném, než českém jazyce.
c) Po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Absolvent je povinen dokládat skutečnost o dni
nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a to nejpozději do 30 dnů po nástupu.
d) Po dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Absolvent je povinen
dokládat tuto skutečnost originálem aktuálního potvrzení s vymezením období vedení v této
evidenci, nejpozději do 30 dnů od zaevidování. Změny v evidenci je povinen doložit
neprodleně.
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Článek X.
Zánik práva na Stipendium pro daný akademický rok
1. Dočasně zaniká právo na Stipendium po dobu jednoletého přerušení studia. O přerušení studia
je Student povinen neprodleně písemně informovat odbor SMT KÚ ÚK, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne přerušení.
2. Trvalý zánik práva na Stipendium nastává, když Student k žádosti pro daný akademický rok
nedoloží náležitosti uvedené v článku II. bod 2, popř. nesplní jiné podmínky stanovené tímto
Programem, např. když Student smlouvu ukončí výpovědí – viz čl. XI.
Článek XI.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu je možno ukončit výpovědí pouze v následujících případech. Student může smlouvu
ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného ukončení studia ve studijním
programu. Ústecký kraj může ukončit smlouvu výpovědí pouze tehdy, jestliže právo Studenta
na Stipendium trvale zaniklo. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně.
Smlouva je ukončena okamžikem doručení oznámení o jejím vypovězení na adresu, kterou si
strany Smlouvy specifikují ve Smlouvě. Student po ukončení Smlouvy vrátí již poskytnuté
Stipendium v celkové výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých
odborem SMT KÚ ÚK.
2. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu. Na základě této výpovědi bude
písemně vyzván odborem SMT KÚ ÚK k vyrovnání svého závazku. Absolvent je povinen vyrovnat
svůj závazek vůči Ústeckému kraji vrácením částky ve výši Stipendia, které v rámci Programu
obdržel či jeho poměrné části, na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK. Poměrnou část stanoví odbor SMT KÚ ÚK dle již doloženého
a splněného Závazku. Vrácením částky dle výše uvedeného se ruší Závazek Absolventa pracovat
nebo podnikat na území Ústeckého kraje.
Článek XII.
1. Tento Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2022 usnesením
č. __/__Z/2022.
2. Změny Programu podléhají schválení Zastupitelstva Ústeckého kraje a každá individuální změna
již uzavřené Smlouvy podléhá schválení Rady Ústeckého kraje.
3. Veškerá korespondence pro Ústecký kraj dle tohoto Programu musí být adresována písemně na
adresu Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem anebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na
adresu epodatelna@kr-ustecky.cz, případně datovou schránkou, jejíž ID je t9zbsva.
4. Žádosti a materiály se jednotlivým Žadatelům nevrací.
Přílohy:
vzor Smlouvy o zařazení do stipendijního programu a o poskytnutí neinvestiční dotace je nedílnou
součástí Programu
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bod 14.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 057/15Z/2022

bod 14.4 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy:

SMLOUVA O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jindrou Zalabákovou, radní Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Mgr. Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
kovar.r@kr-ustecky.cz / 475 657 212
Irena Kozumplíková, oddělení správní odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
kozumplikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 929
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
1630952/0800
Dále jen:
„Ústecký kraj“
a
Student/studentka
Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen:
„Student“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Tato smlouva je uzavírána v souladu se „Stipendijním programem Ústeckého kraje“ (dále jen
„Program“), který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Program byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……….. ze dne ……………….
Neinvestiční dotace (dále jen: „Stipendium“) je Studentovi poskytována na základě žádosti ze
dne ……………….
Úvod
Student byl podle zásad obsažených v Programu zařazen Ústeckým krajem do Programu
poprvé pro akademický rok …………., a to na základě výsledků losování.
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Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou postupovat ve všech záležitostech
souvisejících se Stipendiem, tzn. i ve všech záležitostech souvisejících se závazkem studenta
pracovat či podnikat na území Ústeckého kraje po ukončení studia, podle této smlouvy
a Programu, který je přílohou smlouvy.
Pokud je ve smlouvě užit samostatně výraz „zákon“ je myšlen zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.
I.
Úvodní ustanovení
Student splnil podmínky a byl zařazen do Programu. Student navštěvuje …… ročník
prezenčního studia na ………… (název školy, studijní program a obor), dále jen jako:
„studium“). Předpokládaný termín ukončení studia je ……………………… Ústecký kraj
poskytne Studentu pro každý akademický rok studia stipendium - finanční obnos ve výši
20 000 Kč, kdy platí, že Stipendium bude s ohledem na výše uvedené Studentovi poskytováno
na …………… akademických roků.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Ústecký kraj poskytne Studentovi
Stipendium pro účely financování jeho studia, tedy na úhradu výdajů vzniklých při tomto studiu
v daném akademickém roce. Ústecký kraj vyplatí Studentu na základě jeho žádosti (viz článek
II. Programu) Stipendium v částce v celkové výši 20 000 Kč pro každý akademický rok studia,
počínaje … ročníkem až do jeho řádného ukončení, maximálně však po dobu standardní doba
studia prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty druhé
zákona) nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz § 45 odst. 2 zákona)
a prvního zvoleného magisterského studijního programu bezprostředně navazujícího
na bakalářský (viz § 46 odst. 2 věty první zákona). Podmínkou poskytnutí takového Stipendia
Ústeckým krajem je, aby Student splnil jednotlivé podmínky uvedené v Programu (viz článek
I. bod 6 Programu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a je pro
Studenta závazný. Zároveň platí, že Stipendium je možné poskytnout Studentu v maximální
výši 100 000 Kč, přičemž výplatní termín každé jednotlivé částky à 20 000 Kč na každý
akademický rok studia je do 31. 12. každého kalendářního roku. Student se zavazuje,
že Stipendium použije ke smlouvou stanovenému účelu.
III.
Závazky studenta
1. Student se zavazuje, že bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději
do 90 dní po řádném ukončení studia začne pracovat nebo podnikat na území Ústeckého
kraje a bude zde pracovat nebo podnikat právě tolik kalendářních let, na kolik akademických
roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce 20 000 Kč (Závazek). Závazek musí být
splněn ve lhůtě maximálně 10 let ode dne řádného ukončení studia jako takového, a to
včetně započtení doby, po kterou bude plnění Závazku případně odloženo.
2. Student se zavazuje vrátit Ústeckému kraji částku odpovídající výši souhrnu všech
poskytnutých Stipendií, které Student v rámci Programu obdržel, případně její poměrnou
část dle podmínek stanovených Programem, pokud nedoloží, že místo výkonu jeho závislé
nebo samostatné výdělečné činnosti je/bylo výhradně na území Ústeckého kraje.
Po vrácení Stipendia dle výše uvedeného není Student povinen k plnění závazku dle bodu
1. tohoto článku smlouvy.
3. Student je povinen poskytnuté Stipendium použít na úhradu nezbytných výdajů vzniklých
ve spojitosti se studiem.
4. Student/Absolvent je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel
Stipendium, či do 30 dnů po řádném ukončení studia v případě posledního roku studia,
předložit Ústeckému kraji finanční vypořádání dotace v souladu s § 10a odst. 8 zákona
č. 250/2000 Sb. Konkrétní výše jednotlivých výdajů nemusí být v rámci finančního
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vypořádání
prokazována.
Výdaje
se
stanoví
jako
paušální
a
budou
Studentem/Absolventem vyúčtovány paušální částkou v procentním členění: výdaje
na bydlení, výdaje na stravování, výdaje na jízdné, výdaje na literaturu a vzdělávací
pomůcky, výdaje na telefon a internet.
5. Nepoužité Stipendium je Student povinen vrátit na číslo účtu Ústeckého kraje uvedené
v identifikaci smluvních stran.
IV.
Publicita
1. Smluvní strany jsou povinny v případě informování sdělovacích prostředků o Programu
uvést fakt, že Program byl podpořen Ústeckým krajem.
2. Student (event. Absolvent viz čl. V. bod 4. této smlouvy) souhlasí s případným oslovením
ze strany Ústeckého kraje pro potřeby propagace Programu ve sdělovacích prostředcích.
3. Logo Ústeckého 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.
V.
Ostatní ujednání
1. Student souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, roku narození, obce, v níž má
trvalé bydliště a výše Stipendia a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného
informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. Tato smlouva bude
zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce Ústeckého kraje 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 (doba zveřejnění bude
zachována i v případě ukončení smlouvy).
2. Student je povinen hlásit Ústeckému kraji všechny změny adresy svého trvalého bydliště,
eventuálně také adresy pro účely doručování. Změna adresy Studenta nebude řešena
dodatkem ke smlouvě, podléhá však souhlasu kontaktní osoby uvedené v označení
smluvních stran na první straně této smlouvy. Tento souhlas musí být písemný.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, případně také příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce či zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.
4. Student může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného
ukončení studia za podmínek dle čl. XI. bod 1. Programu. Po ukončení studia se
ze Studenta stává Absolvent. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení
důvodu za podmínek dle čl. XI. bod 2. Programu. Ústecký kraj může smlouvu vypovědět
pouze tehdy, jestliže právo Studenta na Stipendium trvale zaniklo z důvodů uvedených
v Programu. Výpovědi smluvních stran musí být písemné a musí být doručeny druhé
smluvní straně na adresu uvedenou v bodu 5. tohoto článku smlouvy.
5. Případné spory vzniklé mezi Studentem/Absolventem a Ústeckým krajem při poskytování
Stipendia rozhoduje Ministerstvo financí ve smyslu § 10b odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
6. Veškerá korespondence vůči
a) Ústeckému kraji musí být adresována na adresu Ústecký kraj – Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
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Labem nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu
epodatelna@kr-ustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva.
b) Studentovi musí být adresována na adresu……………………………………….. Při
změně adresy Studenta se použije postup dle čl. V. bodu 2. této smlouvy.
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou
byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
7. Studentu bude příslušné Stipendium poskytnuto vždy bankovním převodem na účet
Studenta uvedený na první straně této smlouvy, popřípadě na jiný účet jím písemně
sdělený, do konce kalendářního roku, na který je Stipendium Studentovi poskytováno.
8. Další práva a povinnosti smluvních stran jsou obsaženy v Programu.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí Stipendia
na akademický rok ………… bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. ………… ze dne ………….
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží Student a dvě vyhotovení Ústecký kraj.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují
nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude
odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

VII.
Podpisy smluvních stran
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Ing. Jindra Zalabáková
radní Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020
ze dne 16. 12. 2020

Jméno Příjmení
student/studentka

Přílohy
Příloha č. 1 - Stipendijní program Ústeckého kraje
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ŽÁDOST O STIPENDIUM ÚSTECKÉHO KRAJE NA AK. ROK 20__/20__
 o stipendium žádám poprvé

Jméno a příjmení Žadatele:
(včetně titulů)

Datum narození:
Trvalé bydliště, ulice č.p./o.č.,
PSČ, město:
Doručovací adresa ve smyslu
čl. V. bod 6 písm. b) Smlouvy
Telefon a e-mail:
Číslo účtu / kód banky, název
banky:
Studující vysokou školu:
(Úplný název školy)
Adresa vysoké školy (ulice
č.p./o.č., PSČ, město):
Úplný název fakulty:
Úplný název studovaného
programu a jeho kód:
Úplný název studijního oboru
a jeho kód:
a) Typ programu:
b) Ročník:
c) Standardní doba studia:

a)

b)

c)

Forma studia:
Studijní průměr Žadatele
za absolvovaný akademický
rok 20__/20__:
Požadovaná částka Stipendia
na akademický rok 20__/20__

20 000 Kč

Účel, na který Žadatel chce
dotaci – Stipendium použít:

K úhradě nákladů souvisejících se studiem v období jednoho
akademického roku

Doba, v níž má být dosaženo
účelu – smluvního závazku:

Nejpozději do 10 let od ukončení studia

Datum:

Podpis Žadatele:

1

Přílohy k žádosti:
1. ověřený doklad o trvalém bydlišti na území České republiky (tj. potvrzení z informačního systému
evidence obyvatel)
2. aktuální potvrzení o studiu na akademický rok 20__/20__, které vydá příslušná vysoká škola,
ne starší 30 dnů
3. ověřený doklad prokazující studijní průměr žadatele za poslední absolvovaný akademický rok
(tj. numerické vyjádření aritmetického průměru; výpis absolvovaných zkoušek, přehled vykonaných
zkoušek apod.)
4. prohlášení o pravdivosti uváděných údajů (dle vzoru na https://www.kr-ustecky.cz/stipendiumusteckeho-kraje/ds-65212/p1=204451
5. souhlas s nakládáním s osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace o zařazení Žadatele do
Stipendijního programu (dle vzoru na https://www.kr-ustecky.cz/stipendium-usteckeho-kraje/ds65212/p1=204451
6.

Veškeré zaslané žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům nevracejí.

Žádost lze podat:
osobně nebo písemně na adresu
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

elektronicky
epodatelna@kr-ustecky.cz

*žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem

2

datovou schránkou
ID t9zbsva
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE - STIPENDIA
ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s čl. III. odst. 4. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu a o poskytnutí
neinvestiční dotace (dále jen Smlouva) a čl. VI. bod 2. Stipendijního programu Ústeckého
kraje (dále jen Program), který je přílohou Smlouvy, tímto prohlašuji, že Stipendium, které
jsem obdržel/a na příslušný akademický rok, jsem použil/a na úhradu nezbytných výdajů
vzniklých ve spojitosti se studiem.
V souladu s čl. VI. bod 1. Programu přikládám originál potvrzení o absolvování
daného ročníku, ne starší 30 dnů.

Peněžní prostředky byly vynaloženy paušální částkou v procentním členění:

%

Výdaje na bydlení

%

Výdaje na stravování

%

Výdaje na jízdné

%

Výdaje na literaturu a vzdělávací pomůcky

%

Výdaje na telefon a internet

100 %

Celkem

Student / Absolvent
Jméno Příjmení:
Datum narození:
Trvale pobytem:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Vlastnoruční podpis:
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Dotační program

„Sport 2022 - II. kolo“
Ústecký kraj (dále také „Kraj“ nebo „poskytovatel“) na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. …………… ze dne ……………… vyhlašuje dotační program Sport 2022 - II. kolo
(dále jen „Program“).
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem“, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/13Z/2022 ze dne 28. 2.
2022 (dále jen „Zásady“), pokud v Programu není upraveno jinak.

Specifikace Programu
1. Sledovaný záměr: Zajištění spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit dětí
a mládeže v Ústeckém kraji.
2. Důvody podpory stanoveného účelu:
•
•
•

Rozvoj zdraví prospěšných sportovních aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji.
Rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v Ústeckém kraji.
Reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

3. Účel podpory (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty): Zajištění
sportovních
aktivit
dětí
a
mládeže
a
podpora
činnosti
jednotlivých
organizací pracujících s dětmi a mládeží. Cílovou skupinou podpory jsou děti a mládež do
23 let (vyjma bodu podpory č. 5).
Body podpory:
1) Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního
významu v Ústeckém kraji.
2) Sportovní soustředění pro děti a mládež.
3) Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí –
účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).
4) Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
5) Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.
Projekt může být zaměřen maximálně na 2 body podpory zároveň, v případě více žádostí od
tzv. multifunkčních TJ a klubů maximálně 1 bod podpory.
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Forma dotace
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel
4 212 000 Kč
Dojde-li v průběhu uveřejnění 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 potenciální 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 příslušný odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a tato skutečnost bude
zveřejněna způsobem jako Program.
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
navýšením počtu podpořených žadatelů. 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).
Dojde-li ke zvýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v
rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci 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 Programu bude přiměřeně prodloužena a tato skutečnost
bude zveřejněna způsobem jako Program a jednotliví žadatelé o tom budou informováni.
Prodloužení lhůty činí příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Informace o povaze dotace
Finanční prostředky poskytnuté v tomto Programu nemají charakter veřejné podpory ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce
Jako závazný finanční ukazatel je stanoven podíl dotace na celkových uznatelných nákladech
projektu v maximální výši 70 %, tj. spoluúčast žadatele je nejméně 30 % celkových uznatelných
nákladů projektu.
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Minimální výše dotace 20.000,- Kč, maximální výše dotace 70.000,- Kč.
Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům
projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Okruh způsobilých žadatelů
Okruh možných žadatelů o dotaci: právnická osoba (vyjma obchodních korporací) se sídlem
v Ústeckém kraji a s hlavní činností zaměřenou na sport, která je přímo odpovědná za
přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník a která nebyla podpořena v rámci
prvního kola dotačního programu Sport 2022.
Žadatelem a příjemcem dotace v tomto Programu nemůže být žadatel či příjemce dotace v
dotačních programech „Akademie talentované mládeže Ústeckého kraje 2022“, „Výkonnostní
sport mládeže Ústeckého kraje 2022 “ a „Volný čas 2022“.
Žadateli o dotaci mimo vymezený okruh způsobilých žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho
žádosti.
Lhůta pro podání žádosti
Žádosti budou přijímány od 29. 7. 2022 do 12. 8. 2022 (při podání žádosti je rozhodující datum
razítka pošty, v případě osobního doručení razítka podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje).
Stanovení konzultačního místa
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B), Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
kontaktní osoba:
Bc. Pavel Kucler, e-mail: kucler.p@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 969
Mgr. Veronika Šourková, e-mail: sourkova.v@kr-ustecky.cz , tel.: 475 657 358
Postup předkládání žádostí
1. Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz / Dotace / Oblast školství, mládeže a
tělovýchovy / Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje / Sport
2022 - II. kolo). Dle instrukcí v žádosti tuto elektronicky odešle a vytiskne, opatří razítkem
a podpisem oprávněné osoby.
2. Vytištěnou a podepsanou žádost následně doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě
„Povinné přílohy k žádosti“, tohoto Programu na Krajský úřad Ústeckého kraje. Na chybějící
povinné přílohy Krajský úřad Ústeckého kraje žadatele neupozorňuje!
3. Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
4. Pro každý dotační program a každého žadatele je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť,
nelze zaslat v jedné obálce žádosti do více dotačních programů! V případě tzv.
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multifunkčních TJ a klubů lze více žádostí zaslat v jedné obálce s totožnými přílohami pro
všechny žádosti.
5. Vytištěnou žádost opatřenou razítkem a podpisem oprávněné osoby spolu s předepsanými
povinnými přílohami žadatel doručuje:
•
•

poštou nebo
osobním podáním na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje

v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem, názvem
dotačního programu ( „SPORT 2022 - II. KOLO“ ) a poznámkou „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno a žádosti obdržené po
skončení lhůty pro podání žádosti, nejsou doručeny řádně a včas a nebudou hodnoceny.
Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a žadatelům
o dotaci se nevracejí. Poskytovatel nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním a
předložením žádosti.
Počet žádostí:
•

V rámci Programu může žadatel podat maximálně 1 žádost.

•

U žadatele sdružujícího více sportovních odvětví - tzv. multifunkční TJ či kluby - lze na
své IČ podat žádosti pro ½ z celkového počtu oddílů (např. TJ, která sdružuje oddíl
fotbalu, tenisu, košíkové a házené může podat 2 žádosti). V případě lichého počtu
zaokrouhleno dolů.

•

V případě žádosti na talentovaného individuálního sportovce podává žádost sportovní
klub, ve kterém je tento registrován (počet maximálního počtu žádostí na jednoho
žadatele se nemění, viz výše).

Kritéria pro hodnocení žádostí

1) Věcný a formální soulad projektu a žádosti s Programem: ano x ne.
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V případě, že žádost:
a) nesplňuje podmínky uvedené v Programu,
b) nesplňuje uvedený účel podpory, nespadá do bodů podpory Programu,
c) není zaměřená na cílovou skupinu dětí a mládeže do 23 let (body podpory 1-4)
nebo handicapované (bod podpory 5),
d) neobsahuje všechny požadované povinné přílohy,
e) je podaná nezpůsobilým žadatelem,
f) je podaná žadatelem naplňujícím skutečnosti dle čl. IX. odst. 5 Zásad
bude z dalšího hodnocení vyřazena.
2)
3)
4)
5)

Připravenost a realizovatelnost projektu.
Reálný a průhledný rozpočet nákladů a výnosů projektu.
Doba existence žadatele, jeho tradice, stabilita, členská základna
Celkový význam a potřebnost projektu.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

říjen 2022
Den zveřejnění Programu
28. 6. 2022

Podmínky pro poskytnutí dotace
Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2022, náklady jsou uznatelné od
1. 1. 2022.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“)
odpovídající schválenému vzoru. Smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 10a odst. 5
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě při dodržení ve Smlouvě uvedených
závazných ukazatelů. Znění textu Smlouvy bude zasláno žadateli na uvedenou e-mailovou
adresu a musí být akceptováno do 30 dnů od jeho obdržení. Akceptováním znění Smlouvy se
rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu Smlouvy na Krajský úřad Ústeckého kraje dle
pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě nedodržení lhůty nárok na uzavření Smlouvy
zaniká a poskytovatel dotaci neposkytne.
Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotačních prostředků v
souladu se schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví
jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných
nákladů celého projektu.
Konkrétní termín ukončení realizace projektu bude uveden ve Smlouvě a stanoví se pro příjemce
jako závazný ukazatel.
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V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta,
a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Současně
je povinen předat odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
informaci o vrácení dotace.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Dotace je poskytnuta účelově a může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých
v rámci termínu realizace projektu. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky
čl. VIII odst. 10 Zásad.
Neuznatelným nákladem je náklad, který naplňuje podmínky čl. VIII. odst. 11 Zásad. Další
neuznatelné náklady stanovené tímto Programem:
Dotaci nelze použít na úhradu:
•
•
•

finančních odměn pro účastníky akce
provozní náklady žadatele
náklady na pravidelnou přípravu

Povinné přílohy žádosti
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
a) Doklad osvědčující právní osobnost žadatele vč. dokladu o ustanovení statutárního zástupce
žadatele, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele - Úplný výpis
z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc před podepsáním žádosti o dotaci (Obchodní
rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností, spolkový rejstřík, atd.) – v úplném výpise musí být
aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární zástupce vč. způsobu jednání (v případě
chybějícího údaje v úplném výpisu je nutné doložit kopii dokumentu dokládající chybějící údaj:
stanovy spolku, zápis z členské schůze, na které byl zvolen statutární orgán apod.).

b) Výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle ustanovení §
10a odst. 3 písm. f) bod 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

c) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti
o dotaci, a to v kopii.

d) 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.
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e) 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.

f) 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.

g) 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, Státnímu pozemkovému úřadu (příp. Pozemkovému fondu) a Celní správě,
za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále.

h) 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 předchozím roce poskytnuty, a to v originále.

i) Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále.

j) 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 včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se
tohoto projektu podaných Poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále.

k) Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále.
l) Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu, a to v originále.
Pro přílohy d - l budou na webových stránkách Ústeckého kraje (Dotace – Programové dotaceRegionální podpůrný fond Ústeckého kraje – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy)
zveřejněny formuláře, pro přílohu b je zde zveřejněn odkaz na evidenci skutečných majitelů.

Přílohy k dotačnímu programu:
1. Vzor žádosti o dotaci
2. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
3. Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
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bod 14.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 058/15Z/2022

bod 14.5 příloha 2

Krajský úřad
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. Jindrou Zalabákovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kovar.r@kr-ustecky.cz, 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu sp. zn. ……….., uloženého
na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE VRÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU „SPORT 2022 - II. KOLO“
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
007/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 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 Rady 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 UZ (účelovým znakem) ………………, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
...................

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na……………. (dále jen ,,projekt“).

4.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), 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 za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně
harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady: xxx
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
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5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2022 do …… (termín realizace projektu).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu
realizace projektu,
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad 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 a budov,
ztráty z devizových kurzů,
pohoštění - rautové, cateringové, alkohol,
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,
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)
k) finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra)
l) celoroční činnost sportovních klubů
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového 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, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
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4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, 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 nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. 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 byl projekt realizován 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 včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

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,

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
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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 nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XII. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. 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.
15. 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. 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 či dle odst. 6) čl. XIII. Zásad – výše odvodu činí 5 %,
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XIII. Zásad – výše odvodu činí 10 %,
c) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %,
d) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak (pokud
byl přidělen) – výše odvodu činí až 5%,
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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 5 %.

g) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
– výše odvodu činí 5 %.
3. 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. 2 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 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
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.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
Publicita
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1.

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

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt 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 projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
6.

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 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. v případě dotace přesahující částku 50 000 Kč)
Varianta 2 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.:
v případě dotace do částky 50 000,- Kč)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

strana 7 / 8

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.

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

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
6.

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 14.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 058/15Z/2022
bod 14.5 příloha 3

ŽÁDOST
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci dotačního programu
„Sport 2022 - II. kolo“

1.) ŽADATEL
Název žadatele:
IČO:
DIČ: CZ
Právní forma:
Žadatel sdružuje více sportovních odvětví: ano x ne (možnost výběru)
Sídlo
kraj:
ulice:

okres:
č.p.:

obec:

PSČ:

Doba existence žadatele:
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Plátce DPH: ano x ne (možnost výběru)
Adresa pro komunikaci (pokud se liší od adresy sídla)
titul, jméno, příjmení:
ulice:
č.p.:
obec:

PSČ:

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:
titul, jméno, příjmení:
právní důvod zastoupení: výběr 1 možnost: statutární
telefon, e-mail:
orgán x plná moc
Osoba odpovídající za realizaci projektu
titul, jméno, příjmení:
telefon, e-mail:

funkce:

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:

Skutečný majitel: …………………………………. (příslušný úplný výpis z evidence přílohou žádosti)

nebo
Identifikační údaje osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické
osoby:………………………….. (výpis a/nebo doklady přílohou žádosti)

Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu:
2.) PROJEKT
Název projektu:
Odůvodnění žádosti:
Bod podpory dle dotačního programu: (výběr max. 2 možností:)
- Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
- Sportovní soustředění pro děti a mládež.
- Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na
pravidelnou přípravu).
- Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
- Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

Anotace projektu:
Účel použití dotace:
Cílová skupina:
Členská základna žadatele (děti a mládež):
Územní působnost projektu:
Termín zahájení projektu:
Termín ukončení projektu:
Stěžejní akce projektu: (termín, místo realizace, poznámka)
3.) FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Požadovaná dotace:
Vlastní zdroje žadatele:
Celkové náklady projektu:
Procentuální podíl dotace na celkových
nákladech projektu:
Členění celkových plánovaných nákladů do jednotlivých položek
Částka v Kč Konkrétní vymezení nákladů

Položka
a) materiál
b) služby
c) cestovné
d) osobní náklady
Celkové plánované
náklady projektu

4.) PROHLÁŠENÍ:
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že

souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytované
dotace na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do
databáze poskytovatele.

Datum:
Vyplnil:
Statutární zástupce:
Jméno a příjmení:

Seznam povinných příloh:

Podpis a razítko organizace:
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Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace „Sport 2022-II. kolo“
Příjemce dotace:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Název projektu:
Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě)

,- Kč
Výše přidělené dotace (dle čl. I smlouvy)

,- Kč
Závazný ukazatel (dle čl. II. bod 7 smlouvy)

%
Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu
Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny):
Přínos projektu pro cílové skupiny:
Celkové hodnocení :

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU
Celkový přehled příjmů projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho dotace

Materiál
*
Celkem materiál
Služby
*
Služby celkem
Cestovné

Povinné přílohy k finančnímu vypořádání: Povinnou přílohou je v případě vedení podvojného účetnictví výpis z odděleného účetnictví (pod
samostatným ÚZ), v případě vedení jednoduchého účetnictví povinnou přílohou účetní deník + kopie účetních dokladů, označené informací
o tom, že Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

*
Cestovné celkem
Osobní náklady
*
Osobní náklady celkem
Celkem

0,00 Kč

0,00Kč

*pravým tlačítkem myši a kliknutím na „Vložit ►“ a „Vložit řádky pod“ lze přidat další řádky

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

Vratka nevyčerpané části dotace
(Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši)

Celkem vráceno:

0,00 Kč

Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:
Důvod vrácení finančních prostředků:

Datum :

Podpis :

Povinné přílohy k finančnímu vypořádání: Povinnou přílohou je v případě vedení podvojného účetnictví výpis z odděleného účetnictví (pod
samostatným ÚZ), v případě vedení jednoduchého účetnictví povinnou přílohou účetní deník + kopie účetních dokladů, označené informací
o tom, že Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
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Dotační program
„Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022 II.“
(dále jen „Program“)

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem (dále také „Kraj“ nebo „poskytovatel“).
2. Program v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje postup při poskytování dotací. Program se
řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 007/13Z/2022 ze dne 28. 2.
2022 (dále „Zásady“), pokud v tomto Programu není stanoveno jinak. Na poskytnutí dotace
není právní nárok.
3. Důvod podpory stanoveného účelu: Rozvoj talentované mládeže, rozvoj výkonnostního
sportu v olympijských sportech v Ústeckém kraji.
Čl. 2
Specifikace Programu, vymezení pojmů, okruh způsobilých žadatelů, účel podpory
1. Specifikace programu dle oblasti podpory: děti, mládež, sport.
2. Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na
úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu v žádosti, která byla předložena dle
Programu a která byla vybrána k podpoře.
3. Specializované sportoviště – sportoviště v Ústeckém kraji, s kvalitním zázemím pro přípravu
mládežnických i dospělých sportovců daného sportovního odvětví; (dále „Specializované
sportoviště“).
4. Tréninkové středisko mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje – tréninkové středisko
vzniklé při stávajících sportovních klubech, které od svého sportovního svazu získaly statut
Sportovních středisek (SpS) a/nebo Sportovních center mládeže (SCM) a věnují se efektivní
sportovní přípravě dětí a mládeže na výkonnostní úrovni (dále „TSM“).

Dotační program TSM - 1/13

5. Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být spolek se sídlem v Ústeckém kraji, s hlavní činností
zaměřenou na sport, který nebyl podpořen z dotačního programu „Výkonnostní sport
mládeže Ústeckého kraje 2022“ a splňující následující kritéria:
 Žadatel od příslušného sportovního svazu získal statut Sportovních středisek (SpS)
a/nebo Sportovních center mládeže (SCM);
 Kolektivní olympijský sport;
 Žadatel může pro svou pravidelnou činnost TSM využívat Specializované sportoviště;
 Žadatel realizuje pravidelnou1 sportovní činnost s dětmi a mládeží a účastní se
v pravidelných nejvyšších soutěžích v ČR, resp. celostátních soutěžích u
mládežnických družstev minimálně:
o 2 družstva v kategoriích do U15
nebo
o 3 družstva v kategoriích do U21
 Žadatel zároveň startuje i v pravidelných národních soutěžích v ČR dospělých daného
sportovního odvětví. Tuto podmínku může plnit i jiný právní subjekt, který však musí
mít prokazatelnou právní vazbu2 s organizační provázaností na žadatele.

Žadatelem a příjemcem dotace v tomto Programu nemůže být žadatel či příjemce dotace
v dotačních programech „Sport 2022“ , „Sport 2022 – II. kolo“ a „Akademie talentované
mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje 2022“.
Žadateli o dotaci mimo takto vymezený okruh způsobilých žadatelů nevzniká právo na
hodnocení jeho žádosti.
6. Účel podpory (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty): Zajištění
sportovní přípravy mládeže prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů
v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek
(SpS) a/nebo Sportovních center mládeže (SCM) a mohou tak plnit funkci TSM:
 Provozní náklady žadatele připadající na mládež
 Osobní náklady související s mládežnickou činností
Cílovou skupinou podpory jsou děti a mládež do 21 let
7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad vynaložený na realizaci projektu, který není definován
jako neuznatelný v odst. 8 tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky:
a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b. vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu realizace
1

Minimálně po celou dobu školního roku.
Právní vazbou se rozumí majetková či personální aliance spolku (žadatele) s akciovou společností nebo
společností s ručením omezeným (tj. subjektu, který startuje v pravidelných národních soutěžích v ČR
dospělých daného sportovního odvětví).
2
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projektu,
c. byl uhrazen do konce termínu realizace projektu (v případě termínu ukončení realizace
projektu 31. 12. 2022 jsou výjimkou mzdové náklady, jejichž úhrada je možná do 15. 1.
roku následujícího po roce realizace projektu),
d. byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
8. 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. reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol, občerstvení a reprezentativní
pohoštění),
g. nájemné s následnou koupí (leasing), uzavřené leasingové smlouvy,
h. cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto zákona,
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),
k. finanční odměny pro účastníky akce dle projektu (finanční dar, výhra)

Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1. Forma a povaha dotace: Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných
nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto Programu jsou slučitelnou veřejnou
podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o
založení Evropského společenství).
2. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel:
1 510 800 Kč
Dojde-li v průběhu uveřejnění 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 potenciální 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
příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a tato
skutečnost bude zveřejněna způsobem jako Program.
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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 navýšením finanční částky každému podpořenému žadateli dle vzorce uvedeného
v dotačním programu. 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).
Dojde-li ke zvýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v
rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci 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 Programu bude přiměřeně prodloužena
a tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako Program a jednotliví žadatelé o tom
budou informováni. Prodloužení lhůty činí příslušný odbor.

3. Maximální výše dotace – kritéria pro stanovení výše dotace:
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových uznatelných
nákladech projektu v maximální výši 100 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen
ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu.


Maximální výše dotace je 1 400 000 Kč

Konkrétní výše dotace bude vypočtena dle následujícího vzorce v závislosti na konečném
počtu podpořených subjektů:

celkový objem finančních prostředků
P = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– * (Kx + KP)
∑ Kx + ∑ Kp
Vysvětlivky:
 P = konečná částka přidělená podpořenému žadateli (pro každého podpořeného
žadatele se výpočet provádí samostatně)
 Kx = Koeficient finanční náročnosti sportů dle konkrétního druhu kolektivního sportu
 KP – koeficient SPS nebo SCM kde žadatel držící oba z uvedených statutů má
koeficient 2 a žadatel držící pouze jeden z uvedených, má koeficient 1
 ∑ Kx = konstanta vypočtená součtem Koeficientů podpořených žadatelů
 ∑ Kp = konstanta vypočtená součtem jednotlivých SPS a SCM u podpořených žadatelů
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Výše koeficientu finanční náročnosti sportů pro jednotlivá sportovní odvětví:
Finanční
náročnost
Vysoká
Standardní

Koeficient Kx
Sportovní odvětví
kolektivní sporty
2
Žadatelé hrající v kategorii dospělých* první a druhou nejvyšší pravidelnou
národní soutěž v ČR
1
Žadatelé hrající v kategorii dospělých* třetí a nižší nejvyšší pravidelnou
národní soutěž v ČR

* Start v kategorii dospělých může realizovat i jiný právní subjekt, který však musí mít prokazatelnou právní
vazbu3 s organizační provázaností na žadatele.

4. Závazné termíny:

a) Lhůta pro podání žádosti: od 29. 7. 2022 do 12. 8. 2022
b) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: listopad 2022
c) Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování je nejpozději do 30 dnů po
ukončení projektu.
d) Termín realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022, v případě ukončení realizace
projektu v termínu 31. 12. 2022 jsou uznatelné mzdové náklady, které vznikly do 31.
12. 2022 a byly uhrazeny do 15. 1. 2023.
5. Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace (dále
„Smlouva“) odpovídající schválenému vzoru. Smlouva se uzavírá v souladu s
ustanovením § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je poskytnuta účelově a může být
použita pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace
projektu. Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě při dodržení ve Smlouvě
uvedených závazných ukazatelů.
6. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotačních prostředků
v souladu se schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v
účetnictví jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových
uznatelných nákladů celého projektu.
7. Konkrétní termín ukončení realizace projektu bude uveden ve Smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
8. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu
poskytnuta, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl. Současně je povinen předat odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského

3

Právní vazbou se rozumí majetková či personální aliance spolku (žadatele) s akciovou společností nebo
společností s ručením omezeným (tj. subjektu, který startuje v pravidelných národních soutěžích v ČR
dospělých daného sportovního odvětví).
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úřadu

Ústeckého

kraje

informaci

o

vrácení

dotace.

Čl. 4
Stanovení konzultačního místa
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
kontaktní osoby:
Mgr. Petra Vaverková, e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz , telefon: 475 657 951

Čl. 5
Předkládání žádostí o dotace
1. Žadatel doručuje úplnou žádost o dotaci vyplněnou na předepsaném elektronickém
formuláři podepsanou a včetně povinných příloh, osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje nebo poštou v termínu dle čl. 3 odst. 4 písm. a) Programu, v zalepené
obálce označené:
a. názvem Programu,
b. názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem,
c. poznámkou „NEOTVÍRAT“
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Při podání žádosti je rozhodující datum razítka pošty, v případě osobního doručení razítka
podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje
2. Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku a
žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti, nejsou doručeny řádně a včas a
nebudou hodnoceny.
3. Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a
žadatelům o dotaci se nevracejí. Poskytovatel nehradí žadatelům náklady spojené se
zpracováním a předložením žádosti.
Počet žádostí: 1 žádost na jednoho žadatele

Čl. 6
Hodnocení žádostí o dotace
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1. Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 5 odst. 1 Programu podléhají před projednáním v
orgánech kraje procesu formální kontroly dle dle čl. IX. odst. 2 a 3 Zásad, které provede
odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V případě, že žádost:
a) nesplňuje podmínky uvedené v Programu,
b) je podaná nezpůsobilým žadatelem,
c) je podaná žadatelem naplňujícím skutečnosti dle čl. IX. odst. 5 Zásad
bude z dalšího hodnocení vyřazena.
Kriteriální hodnocení provede Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje v
následujícím rozsahu (dle Zásad Čl. IX. odst. 7) :
Kritéria hodnocení žádostí:
1. Soulad projektu s Programem: ano x ne.
2. Projekt podrobně připraven, realizovatelný: ano x ne.
3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu: ano x ne.

Čl. 7
Kontrola využití dotace
Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se řídí čl. XI Zásad.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. V odůvodněných případech může schválit výjimku z tohoto programu Zastupitelstvo
Ústeckého kraje, podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Program
…………………………...

byl

schválen

usnesením

Zastupitelstva

Ústeckého

kraje

č.

3. Den zveřejnění Programu: 28. 6. 2022.
4. Nedílnými přílohami žádosti o dotaci jsou tyto povinné přílohy:
a) Doklad osvědčující právní osobnost žadatele vč. dokladu o ustanovení statutárního
zástupce žadatele, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat
jménem žadatele - Úplný výpis z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc
před podepsáním žádosti o dotaci (Obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, atd.) – v
úplném výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární
zástupce vč. způsobu jednání (v případě chybějícího údaje v úplném výpisu je
nutné doložit kopii dokumentu dokládající chybějící údaj: stanovy spolku, zápis z
členské schůze, na které byl zvolen statutární orgán apod.).
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b) Výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle
ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) bod 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
c) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu
uvedenému v žádosti o dotaci, a to v kopii.
d) 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.

e) Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání / činnosti
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.
f) 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.
g) 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, Státnímu pozemkovému úřadu
(Pozemkovému fondu) a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků, a to v originále.
h) Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu poskytovatele, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo
řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce
poskytnuty, a to v originále.
i) Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník, a to v originále.
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j) 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 včetně informace o
případných dalších žádostech týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli
v daném kalendářním roce, a to v originále.
k) Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu,
a to v originále.
l) Potvrzení od příslušného sportovního svazu, že žadatel má zřízeno SCM nebo SpS.
m) Čestné prohlášení, že žadatel může pro svou pravidelnou činnost TSM využívat
Specializované sportoviště, spolu s uvedením právního titulu užívání;
n) Čestné prohlášení žadatele, který zároveň nestartuje i v pravidelných národních
soutěžích dospělých v ČR daného sportovního odvětví a tuto podmínku z čl. 5
dokládá prostřednictvím jiného právního subjektu, o prokazatelné právní vazbě a
organizační provázanosti žadatele s tímto jiným právním subjektem.
V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván k jejich doplnění do 10 dnů. V případě,
že nebude žádost v této lhůtě doplněna, bude žádost z dalšího hodnocení vyřazena pro
nesplnění podmínek dotačního programu.

Pro přílohy d - k budou na webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněny formuláře.
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Přílohy
 formulář žádosti o dotaci
 vzor smlouvy o poskytnutí dotace
 vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
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bod 14.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 059/15Z/2022
bod 14.6 příloha 2

ŽÁDOST
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci dotačního programu
„Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022 II.“

1.) ŽADATEL
Název žadatele:
IČO:
DIČ: CZ
Právní forma:
Sídlo: (okres, ulice, č.p., obec, PSČ)
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Plátce DPH: ano x ne
Adresa pro komunikaci (pokud se liší od adresy sídla): (titul, jméno, příjmení, ulice, č.p.,
obec, PSČ)
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:
(titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail, právní důvod zastoupení statutární orgán x plná moc)
Osoba odpovídající za realizaci projektu: (titul, jméno, příjmení, funkce, telefon, e-mail)
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:

Skutečný majitel: …………………………………. (příslušný úplný výpis z evidence přílohou žádosti)
Identifikační údaje osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické
osoby:………………………….. (výpis a/nebo doklady přílohou žádosti)
Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu:
2.) PROJEKT
Název projektu:
Odůvodnění žádosti:
Anotace projektu:
Charakter projektu:
Cíl projektu:
Popis výchozího stavu:
Účel použití dotace:
Vymezení cílové skupiny:
Územní působnost projektu:

Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Přesný termín případných stěžejních akcí projektu:
Časový harmonogram realizace projektu:
Popis realizace projektu
Spolupracující instituce (Akademie):
3.) FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Požadovaná dotace:
Vlastní zdroje žadatele:
Celkové náklady projektu:
Procentuální podíl dotace na celkových
nákladech projektu:
Členění celkových plánovaných nákladů do jednotlivých položek
Položka
Částka v Kč Konkrétní vymezení nákladů
a) nákup materiálu
b) nákup služeb
c) cestovné
d) osobní náklady
Celkové plánované náklady
projektu

4.) PROHLÁŠENÍ:
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytované
dotace na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do
databáze poskytovatele.

Datum:
Vyplnil:
Statutární zástupce:
Jméno a příjmení:

Seznam povinných příloh:

Podpis a razítko organizace:

bod 14.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 059/15Z/2022

bod 14.6 příloha 3

Krajský úřad
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. Jindrou Zalabákovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
E-mail/telefon: kovar.r@kr-ustecky.cz / 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu osvědčující právní subjektivitu příjemce dotace je součástí spisu sp. zn.
…………. Uloženého na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU „VÝKONNOSTNÍ SPORT MLÁDEŽE
ÚSTECKÉHO KRAJE 2022 II“
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
007/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 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 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 UZ (účelovým znakem)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet projektu je nedílnou součástí
této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
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3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (termín realizace projektu).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu
realizace projektu,
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad 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 a budov,
ztráty z devizových kurzů,
pohoštění - rautové, cateringové, alkohol,
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,
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)
k) finanční dary pro účastníky akce (finanční dar, výhra).
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, 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 nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. 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 byl projekt realizován 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 včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

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,

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
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8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, 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.
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 nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. 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.
15. 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. 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 či dle odst. 6) čl. XIII. Zásad – výše odvodu činí 5 %,
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b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XIII. Zásad – výše odvodu činí 10 %,
c) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %,
d) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak (pokud
byl přidělen) – výše odvodu činí 5%,
e) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %,
f)

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

3. 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. 2 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 nebo proti příjemci bylo zahájeno insolvenční
řízení. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní
lhůty, která činí 30 dnů Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy 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 6 / 8

Článek VI.
Publicita
1.

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

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt 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.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
6.

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
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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.
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., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4.

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

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
6.

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
Ing. Jindra Zalabáková
Členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
školství, mládeže a sportu
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 14.6 priloha 4.pdf k usnesení č. 059/15Z/2022
bod 14.6 příloha 4

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace „Výkonnostní sport
mládeže Ústeckého kraje 2022 II“
Příjemce dotace:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Název projektu:
Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě)

,- Kč
Výše přidělené dotace (dle čl. I smlouvy)

,- Kč
Závazný ukazatel (dle čl. II. bod 7 smlouvy)

%
Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu
Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny):
Přínos projektu pro cílové skupiny:
Celkové hodnocení :

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU
Celkový přehled příjmů projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho dotace

Materiál
*
Celkem materiál
Služby
*
Celkem služby
Cestovné
Povinné přílohy k finančnímu vypořádání: Povinnou přílohou je v případě vedení podvojného účetnictví výpis z odděleného účetnictví (pod
samostatným ÚZ), v případě vedení jednoduchého účetnictví povinnou přílohou účetní deník + kopie účetních dokladů, označené informací
o tom, že Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

*
Celkem cestovné
Osobní náklady
*
Celkem osobní náklady
Celkem

0,00 Kč

0,00Kč

*pravým tlačítkem myši a kliknutím na „Vložit ►“ a „Vložit řádky pod“ lze přidat další řádky

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

Vratka nevyčerpané části dotace
(Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši)

Celkem vráceno:

0,00 Kč

Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:
Důvod vrácení finančních prostředků:

Datum :

Podpis :

Povinné přílohy k finančnímu vypořádání: Povinnou přílohou je v případě vedení podvojného účetnictví výpis z odděleného účetnictví (pod
samostatným ÚZ), v případě vedení jednoduchého účetnictví povinnou přílohou účetní deník + kopie účetních dokladů, označené informací
o tom, že Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

bod 14.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 061/15Z/2022

bod 14.8 příloha 1

Seznam žádostí doporučených k podpoře (ZÚK)

Fond Ústeckého kraje 2022 - podpora sportu (IV.kolo)

Žádost o podporu (požadavek)

Žadatel

Sídlo žadatele

IČ/RČ

Název projektu

Požadovaná
výše podpory

podíl požadavku
na celkových
nákladech (v %)

Celkové
plánované
náklady

Přidělená podpora

Přidělená výše
podpory

podíl požadavku
na celkových
nákladech (v %)

Celkové minimální
náklady projektu na
základě přidělené
podpory

Důvod krácení

nedostatek finančních
prostředků

46

M-ALGO team z.s.

Tyršova stezska 196, 43511 Lom

06079032

Podpora juniorského reprezentanta Marka Müllera

1 290 000

62

2 065 000

200 000

70

285 714

63

AUTOMOTOKLUB MOST v AČR

Hořanská cesta 205, 43502 Most

68455925

World SBK 2022 MOST

3 000 000

60

5 000 000

3 000 000

70

4 285 714

65

AUTOMOTOKLUB MOST v AČR

Hořanská cesta 205, 43502 Most

68455925

Czech Truck Prix 2022 v Mostě

1 000 000

59

1 700 000

1 000 000

70

1 428 571

nedostatek finančních
prostředků

67

Labe aréna, z.s.

Nábřežní 835, P.O.BOX 83, 41108 Štětí

03410447

Česko vesluje v Ústeckém kraji - 2022

934 000

69

1 344 000

600 000

70

857 143

nedostatek finančních
prostředků

72

General Dance Company s.r.o.

Šaldova 232/13, 40001 Ústí nad Labem

5943850

52. Mezinárodní taneční festival 2022

300 000

25

1 210 000

200 000

70

285 714

nedostatek finančních
prostředků

74

Labe aréna

Nábřežní 835, P.O.BOX 83, 41108 Štětí

03410447

Mistrovství světa a Světový pohár 2022

1 500 000

70

2 143 050

1 100 000

70

1 571 429

nedostatek finančních
prostředků

6 100 000

bod 14.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 061/15Z/2022

bod 14.8 příloha 2

Seznam žádostí nedoporučených k podpoře (ZÚK)

p.č.
48

Žadatel
SK Sokol Brozany, z.s.

Sídlo žadatele
Ke Hřišti 381, 41181 Brozany nad Ohří

Fond Ústeckého kraje 2022 - podpora sportu (IV.kolo)

IČ/RČ
46768203

Název projektu
Zajištění podmínek pro rozvoj dětí a mládeže

Celkové náklady
465 400

Požadovaná výše
podpory
325 700

Přidělená výše
0

Důvod nepodpory
nespadá do propagace sportu v kraji

bod 14.8 priloha 3.pdf k usnesení č. 061/15Z/2022

bod 14.8 příloha 3

Seznam žádostí nedoporučených k podpoře (ZÚK-svazek obcí)

p.č.
71

Žadatel
Svazek obcí SEVER

Sídlo žadatele
Lipová 422, 40781 Lipová

Fond Ústeckého kraje 2022 - podpora sportu (IV.kolo)

IČ/RČ
70810141

Název projektu
Olympiáda Svazku obcí SEVER 2022

Celkové náklady
190 000

Požadovaná výše
podpory
100 000

Přidělená výše
0

Důvod nepodpory
nespadá do propagace sportu v kraji

bod 15.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 062/15Z/2022

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 80
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), usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 049/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 (dodatek č. 76), usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 050/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 (dodatek č. 77), usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 054/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 (dodatek č. 78) a usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 bod 2.a) ze dne 25. 4. 2022 (dodatek č. 79).
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
ze dne 27. 6. 2022
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
2

1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
240/2
Kamýk u Litoměřic
35/14
Nučnice
813/19
Nučnice
844/2
Nučnice
1355/3
Polepy
1355/4
Polepy
1355/9
Polepy
1355/24
Polepy
1355/25
Polepy
461/30
Třeboutice
481/26
Třeboutice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
___________________________
920/13
Černýš
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
432/9
Růžodol
531/2
Svinčice
534/2
Svinčice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
_______________________
2535/2
Císařský
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č. k.ú.___
1783
Heřmanov
1833
Heřmanov
1847
Heřmanov
1850
Heřmanov
1859
Heřmanov
1861
Heřmanov
1862
Heřmanov
6/4
Janov u Hřenska
921/7
Janov u Hřenska
962
Janov u Hřenska
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1248
Cítoliby
1400
Líšťany u Cítolib
1551
Líšťany u Cítolib
1596
Líšťany u Cítolib
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1331
Chvalov
1398
Chvalov
1236
Podlešín u Stebna
1287
Podlešín u Stebna
1350
Podlešín u Stebna
1400
Podlešín u Stebna
1783
Stebno u Dubic
1793
Stebno u Dubic
1821
Stebno u Dubic
1832
Stebno u Dubic
1843
Stebno u Dubic
1944
Stebno u Dubic
2021
Stebno u Dubic
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
3

2. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
987/1
Křešice u Litoměřic
317/7
Maškovice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
___________________________
211/4
Církvice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 7. 2022
V Ústí nad Labem dne 27. 6. 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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bod 16.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 065/15Z/2022

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

21/SML2399/SoPD/PIT/01

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu
„Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou LL.M, členkou Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021
Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí oddělení projektů, odboru podpory
podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
maierova.r@kr-ustecky.cz/ 475 657 678
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Město Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
00266027
CZ00266027
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
číslo účtu: 94-1211491/0710
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Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2021 smlouvu o poskytnutí investiční dotace
evidovanou pod číslem 21/SML2399/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
Článek II. Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů
se mění takto:
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt v termínu do 31. 12. 2023. Podmínkou uznatelnosti
nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této
smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ...................... dne …………..………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 019/15R/2021
ze dne 5. 5. 2021
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Příjemce
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

bod 16.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 067/15Z/2022

Číslo smlouvy: 20/SML5850/01-SOPD/SPRP
JID: …………………………………..

Dohoda o ukončení
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5850/SOPD/SPRP ze dne
07. 10. 2020
k realizaci Projektu s názvem „Vím o všem – sociální služby“, v rámci Dotačního programu
„Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ uzavřené v souladu s ustanovením § 10 a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve
smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Lukáš Vostrý
vostry.l@kr-ustecky.cz, 475 657 688
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
5989532/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:

Vím o všem s. r. o.
Bohosudovská 60, 415 10, Teplice - Sobědruhy
Josefem Benešem, jednatelem společnosti
Josef Beneš
benes@vimovsem.cz/ +420777667211
06935338
CZ06935338

DIČ:
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. L
(výpis z rejstříku příjemce je povinnou přílohou žádosti o dotaci).
(dále jen „příjemce“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5850/SOPD/SPRP ze dne 07. 10. 2020 k realizaci
Projektu pod názvem „Vím o všem – sociální služby“ podpořeného v rámci Dotačního
programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ (dále „Dohoda“)

Článek I.
Ukončení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML5850/SOPD/SPRP uzavřené dne 7. 10. 2020 k realizaci Projektu pod názvem „Vím o
všem – sociální služby“ v rámci Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“,
schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019.

Článek II.
Ostatní ujednání
1.

Smlouva je ukončena po vyplacení schválené dotace na základě žádosti příjemce o
ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace specifikované v Článku I. této Dohody,
kterou Poskytovatel obdržel od Příjemce dne 29. 3. 2022, a jejíž kopie je Přílohou č. 1 a
nedílnou součástí této Dohody. Příjemce jako důvod ukončení uvedl, že daný projekt
nemůže naplnit podmínky, ke kterým se zavázal ve Smlouvě.

2.

Příjemce se zavazuje vrátit částku odpovídající vyplacené dotaci ve výši 300 000,- Kč na
účet 5989532/0800 ve lhůtě 7 dní ode dne platnosti této dohody. Poskytovatel a Příjemce
výslovně prohlašují, že dnem vrácením částky dle této Dohody jsou vypořádána jejich
vzájemná práva a povinnosti z titulu uzavřené smlouvy a nebudou vůči sobě uplatňovat
jakékoliv další nároky.

3.

Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této Dohody bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxxxxx.

6.

Dohoda bude 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 Dohodě, 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
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jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této Dohody
byla zaslána příjemci do datové schránky ID: 57z9u3r. Dohoda nabývá platnosti dnem
jejího uzavření a účinnosti dnem vrácení částky odpovídající vyplacené dotaci ve výši
300 000,- Kč dle článku II. odst. 2 této Dohody, za podmínky jejího uveřejnění v registru
smluv.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce:
Vím o všem s. r. o..
Josef Beneš, jednatel společnosti

Příloha č. 1: Kopie Žádosti příjemce o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Stránka 3 z 3

bod 16.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 068/15Z/2022

Č.J. : . . ./. .
ÚSTECKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
VYDÁVÁ
na základě usnesení č….. ze dne …………, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 1 a 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
ZŘIZOVACÍ LISTINU
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
(dále jen organizace)
Článek I.
Úplný název zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
PSČ: 400 02, IČO: 70892156.
Článek II.
Název organizace
Název organizace zní :
Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
Článek III.
Sídlo organizace
Sídlem organizace je : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02
Článek IV.
Identifikační číslo organizace
Identifikační číslo organizace je : XXXXX
Článek V.
Právní forma organizace
Právní formou organizace je : příspěvková organizace.
Článek VI.
Hlavní účel organizace

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je :
Zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb,
energetického managementu pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových
organizací, a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor
energií.
Článek VII.
Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace je:
1. Konzultační a poradenské služby v oblasti energetiky pro Ústecký kraj a jím zřizované
příspěvkové organizace
2. Tvorba a aktualizace energetické politiky a implementace systematického
energetického managementu pro objekty v majetku Ústeckého kraje včetně sběru,
správy a vyhodnocení dat a návrhu opatření
3. Sledování aktuálních možností využití dotačních titulů v oblasti energetiky a přímo
souvisejících oblastech, iniciace přípravy projektů a spolupráce při jejich přípravě
4. Spolupráce při realizaci a řízení projektů v oblasti energetického managementu
5. Spolupráce s Ústeckým krajem při vytváření, naplňování a vyhodnocování Územní
energetické koncepce Ústeckého kraje a jejího akčního plánu
6. Poskytování zázemí a konzultací zástupcům Ústeckého kraje pro úspěšnou realizaci
aktivit v oblasti energetiky a úspor a při vytváření partnerství veřejného sektoru,
podnikatelské sféry, akademické sféry a nestátních neziskových organizací
7. Odborná podpora zástupcům Ústeckého kraje v oblasti energetiky a přímo
souvisejících oblastech při činnostech v rámci aktivit „Uhelné regiony v transformaci“,
„Transformační platformy“ a obdobných aktivitách
8. Zajišťování propagace a osvěty v oblasti energetických úspor, energetických opatření
a rozvoje obnovitelných zdrojů energie
9. Mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického poradenství a
projektů
10. Poskytování činností a plnění (např. osobní nebo věcná pomoc) potřebných k řešení
krizového stavu nebo mimořádné události na základě výzvy či v rámci koordinace
oprávněného orgánu dle zvláštních právních předpisů nebo pokynu zřizovatele.

Článek VIII.
Doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. této zřizovací
listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat
všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených
v článku VI. této zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Článek IX.
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem organizace je: ředitel.

2. Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.
Článek X.
Vystupování statutárního orgánu jménem organizace
1. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitel.
2. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.
3. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.
4. Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné jednat
jménem organizace, a to zejména pro případ nepřítomnosti ředitele.
Článek XI.
Dozorčí rada

1. Kontrolním a iniciativním orgánem organizace je dozorčí rada.
2. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje.
3. Složení dozorčí rady, její postavení, práva a povinnosti, jakož i další skutečnosti
potřebné pro její činnost jsou vymezeny ve statutu dozorčí rady, který schvaluje Rada
Ústeckého kraje.
Článek XII.
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který je
v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Článek XIII.
Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke svěřenému
majetku
1. Zřizovatel níže vymezuje organizaci majetková práva, která organizaci umožní, aby se
svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena, a podmínky, za
kterých organizace nabývá majetek do svého vlastnictví.
2. Organizace při hospodaření se svěřeným majetkem je povinna dodržovat veškeré
obecně závazné právní předpisy, především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) a usnesení orgánů
Ústeckého kraje.
3. Pokud je dále pojednáváno o nemovitých věcech, jsou tím myšleny i jejich části, popř.
spoluvlastnické podíly. Pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny i
jejich části, spoluvlastnické podíly či soubory věcí (hromadná věc).
4. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak.
5. Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o zápůjčce (s výjimkou smlouvy o zápůjčce z FKSP), smlouvy
o úvěru, smlouvy o výpůjčce a výprose svěřeného majetku, smlouvy o postoupení
pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, dohody o zápočtu pohledávek, dohody o
zániku závazku,

b) činit jednostranné právní jednání způsobující zánik závazku (prominutí dluhu,
vzdání se práva), není-li v této zřizovací listině stanoveno jinak,
c) přijímat jakékoli další cizí zdroje s výjimkou příspěvků, dotací, grantů apod.
poskytovaných z veřejných rozpočtů.
6. Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
7. Dary, přijaté bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, nabývá organizace pro
svého zřizovatele. Zřizovatel je vázán účelem poskytnutého daru. Dary mohou být:
a) peněžité účelově určené,
b) peněžité účelově neurčené,
c) ostatní (movité věci, věci jiné majetkové hodnoty apod.).
8. Zřizovatel uděluje organizaci předchozí souhlas k přijímání účelově neurčených
peněžitých darů do vlastnictví organizace.
9. Veškeré movité věci pořízené organizací se stávají vlastnictvím organizace (rozhodnutí
zřizovatele dle odstavce 6 písm. d).
10. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla bezúplatným převodem od zřizovatele,
pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li
zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu
převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
11.
Vymezení práv a povinností k nemovitým věcem:
a) organizace není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitými věcmi bez
předchozího písemného souhlasu zřizovatele, pokud tato zřizovací listina
nestanoví jinak,
b) organizace není oprávněna nabývat nemovité věci do svého vlastnictví. K nabytí
nemovitých věcí do vlastnictví zřizovatele je třeba jeho písemný souhlas;
zřizovatel tuto skutečnost oznámí v Ústředním věstníku České republiky,
c) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat
nemovité věci na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní dobou nebo
na dobu určitou, nejvýše však na 1 rok,
d) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele propachtovat
nemovité věci na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle zákona nebo na dobu
určitou, nejvýše však na 1 rok,
e) výnosy z pronájmu či pachtu nemovitých věcí jsou příjmem organizace, která je
použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti.
12. Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
a) s movitými věcmi, které organizace nabude do vlastnictví zřizovatele, hospodaří
organizace v rozsahu stanoveném v této zřizovací listině pro majetek svěřený,
b) organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem
organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace:
- přebytečný movitý majetek do výše pořizovací ceny 40 000,- Kč za kus nabízet
a převádět na jiné příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
- neupotřebitelný movitý majetek do výše pořizovací ceny 40 000,- Kč za kus
vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci.,
c) vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v písmenu b) podléhá
předchozímu schválení zřizovatele,
d) výnosy z případného prodeje neupotřebitelného movitého majetku jsou příjmem
organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní
činnosti.
13. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních
prací organizací:

a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb do částky,
která nepřevyšuje 1.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací do částky,
která nepřevyšuje 3.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší
než 1.000.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez
DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu člena Zastupitelstva
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (na základě
doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a ZZVZ,
d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
vyšší než 3.000.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč
bez DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu člena Zastupitelstva
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (na základě
doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a ZZVZ,
e) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší
než 2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
vyšší než 6.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu
Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
g) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího
řízení podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 7 ZZVZ, rozhodovat o
zrušení předchozího vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4
ZZVZ, rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali
splnění kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky
zadávacího řízení vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodovat o
snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří
neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky
zadávacího řízení vyzvat k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ,
rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků,
jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při
snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k účasti v soutěžním dialogu
podle § 68 odst. 4 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení
a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo
kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v
zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k doručení
předběžných nabídek podle § 72 odst. 4 ZZVZ,
h) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po
předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny
úkoly v příslušných oblastech, či po předchozím souhlasu Rady Ústeckého kraje,
je oprávněn ředitel organizace činit právní jednání, kterým se smlouva mění,
včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), nebo se
smlouva ukončuje, pouze na základě předchozího souhlasu toho, kdo vydal
řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o zadání veřejné zakázky.
14. Organizace je dále mj. povinna:

a) provádět zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ a příslušných „Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi“ schválených zřizovatelem,
b) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací
listinou nebo obecně závaznými právními předpisy,
c) vést účetnictví a výkaznictví včetně evidence majetku v analytické evidenci dle
obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele, a to účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu ve smyslu § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku,
e) zajistit pojištění vozového parku a dále zabezpečit požární ochranu,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku,
g) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do
vlastnického práva zřizovatele nebo organizace; o této skutečnosti je povinna
zřizovatele bezodkladně informovat,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm,
kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku
nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům; u škody na svěřeném
majetku je organizace povinna oznámit vznik škody neprodleně zřizovateli a
předat mu všechny potřebné informace k tomu, aby zřizovatel mohl uplatnit právo
na náhradu škody včetně práv poškozeného před orgány veřejné moci (např.
Policie ČR, Státní zastupitelství, soudy),
i) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené obecně
závaznými právními předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel pro
svoji potřebu vyžádá,
j) provádět odpisy majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem,
k) plnit povinnosti vlastníka vyplývající mu ze zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti zajištění
snižování energetické náročnosti budov a zajištění průkazu energetické
náročnosti.
15. Organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení
maximální efektivnosti.
16. Ředitel organizace je oprávněn rozhodnout o vzdání se práva a prominutí pohledávky,
jejíž finanční hodnota včetně příslušenství je nižší nebo rovna 100.000,-- Kč, jedná-li se
o nedobytnou pohledávku nebo náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně
přesáhly její výtěžek (tj. finanční částka získaná vymáháním by nepokryla ani
administrativní či exekuční náklady). V ostatních případech lze rozhodnout jen
s předchozím souhlasem zřizovatele.
17. Ředitel organizace je oprávněn uzavřít smlouvu na dodávky elektrické energie či plynu,
dodatek ke smlouvě, či jakkoli právně jednat v souvislosti s takovou smlouvou (rušení a
zřízení nového odběrného místa elektřiny a plynu, úprava distribuční hodnoty u
odběrného místa) pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
18. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se svěřeným i vlastním
majetkem organizace odpovídá ředitel. V rámci výkonu práv a povinností při
hospodaření se svěřeným majetkem organizace zastupuje zřizovatele jako vlastníka
svěřeného majetku a jedná jeho jménem ve správních řízeních týkajících se tohoto
majetku, konaných před správními orgány, včetně řízení před stavebním úřadem.
Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření se
svěřeným i vlastním majetkem organizace, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je
spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
Článek XIV.
Hospodaření organizace

(některá vybraná ustanovení)
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků
poskytnutých z Národního fondu a zahraničí.
2. Organizace dále hospodaří:
a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z
rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na
financování těchto výdajů,
b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě
kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního
mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu
Norska a programu švýcarsko-české spolupráce.
3. Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 2 nespotřebují do konce kalendářního
roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a
mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují
odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu
vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace
poskytnuta.
4. Organizace vypracuje návrh rozpočtu s vyrovnanými náklady a výnosy se zohledněním
plánovaného provozního příspěvku zřizovatele včetně dalších doplňujících informací.
Dále vypracuje střednědobý výhled rozpočtu na dva rozpočtové roky následující po roce,
na který je zpracováván rozpočet. Po schválení zřizovatelem zveřejní rozpočet a
střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jejich
schválení.
5. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své organizaci zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
6. Organizace je povinna hospodařit v souladu se závaznými ukazateli stanovenými jí
zřizovatelem. Informace o hospodaření předává v souladu s Metodikou předkládání
finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
7. Pokud organizace dosáhne zlepšeného výsledku hospodaření, může jej použít k tvorbě
rezervního fondu a posílení fondu odměn v souladu s ustanovením zákona a pravidly
pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, to
vše po předchozím souhlasu zřizovatele.
8. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna umožnit
provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci
a provádění kontrol.
9. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch
své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
10. Organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný
ukazatel rozpočtu, nebo
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí
zřizovatele.
11. Organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že:
a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu
se stanoveným účelem,
b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví zákon
nebo rozhodl zřizovatel,
c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel nebo v jiné výši, než
stanoví zákon nebo jiný právní předpis,
d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky
jejího peněžního fondu podle zákona,

e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto
překročení nekryla ze svého fondu odměn do 31. 12., nebo
f) neprovede odvod podle odstavce 10 ve lhůtě stanovené zřizovatelem.
12. Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel organizaci odvod do svého rozpočtu ve
výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení
rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně
došlo. Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za
porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti organizace podané do 1 roku od
uložení odvodu.
13. Ustanovení odstavce 12 se nevztahuje na porušení rozpočtové kázně při nakládání s
prostředky poskytnutými organizaci z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze
státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu za účelem, aby je
na základě svého rozhodnutí poskytnul právnické nebo fyzické osobě. V takovém
případě se postupuje podle § 22 zákona.
14. Vztah rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch
organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
15. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah organizace
ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu.
16. Organizace tvoří tyto peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) fond investic,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
17. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
18. K dočasnému krytí svých potřeb může organizace získat od svého zřizovatele návratnou
finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy
běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel
pro konkrétní případ lhůtu delší.
19. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.
20. Organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
21. Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat
směnky, ani být směnečným ručitelem.
22. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu
kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou poskytnutí daru uvedenou v čl. XII odst. 10.
23. Organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a nesmí mít účast v právnické
osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
24. Organizace je povinna se řídit všemi pravidly zřizovatele, která se týkají její činnosti.
Článek XV.
Přeměna nebo zánik organizace
K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace dochází dnem určeným zřizovatelem
v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo
přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí uplynutím
dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke
sloučení nebo splynutí organizace může dojít pouze u organizací téhož zřizovatele.
Článek XVI.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
Článek XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Organizace je právnickou osobou.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti . . . . . . . . . .
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v 6.exemplářích, které mají stejnou platnost originálu.
Článek XVII.
Podpis zřizovatele
V Ústí nad Labem dne . . . . . . . . . .
………………………………………………
Ústecký kraj
hejtman
Přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci

Příloha č. 1 Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci

Majetek dosud nesvěřen.

Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci

Majetek dosud nesvěřen.
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Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8/2022/ZUK ze dne 27. 6. 2022
zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 152 919 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje 27 376 524 tis. Kč – obsahují následující rozpočtová opatření:
1)

zvýšení o částku 56 036 tis. Kč
příjmy
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 30 000 tis. Kč – příjmy z úroků na hlavních
bankovních účtech Ústeckého kraje
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 26 036 tis. Kč – dotace od Ministerstva
financí ČR - příspěvek krajům dle zákona o
kompenzačním bonusu roku 2022
běžné výdaje
odbor ekonomický - zvýšení o částku 56 036 tis. Kč:
 úroky z úvěru 2017 – 2021 – zvýšení o částku 14 000 tis. Kč
 daň z přidané hodnoty – zvýšení o částku 6 000 tis. Kč
 centrální rezerva – zvýšení o částku 36 036 tis. Kč

2)

zvýšení o částku 60 359 tis. Kč
příjmy
kapitálové příjmy – zvýšení o částku 60 359 tis. Kč příjmy z prodeje formou dražeb:
 příjmy z prodeje staveb a jejich částí - zvýšení o částku 31 790 tis. Kč
 příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 28 569 tis. Kč
běžné výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o částku 33 750 tis. Kč:
 oblast kancelář ředitele – na realizaci akce „Krajský úřad Ústeckého kraje –
stavební úpravy výměníkové stanice, budova D“ - zvýšení o částku 1 500 tis. Kč
 oblast školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 32 250 tis. Kč na
realizací akcí:
 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,
příspěvková organizace – výměna střešní krytiny a oprava fasády,
odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č.p. 604/01)“ – zvýšení o
částku 22 500 tis. Kč
 Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace –
celková oprava střechy – zvýšení o částku 4 200 tis. Kč
 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad
Labem, Palachova 35, příspěvková organizace – stavební úpravy
výměníkové stanice včetně výměny regulačních ventilů (Moskevská 52) –
zvýšení o částku 3 050 tis. Kč
 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice – výměna
plynových kotlů včetně souvisejících prací (Litoměřice, Brožíkova 2) –
zvýšení o částku 2 500 tis. Kč
kapitálové výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční – zvýšení o částku 26 609 tis. Kč:
 oblast školství, mládeže a tělovýchovy – na realizaci akce „Dětský domov,
Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, příspěvková
organizace – nová úpravna vody pro plynovou kotelnu“ - zvýšení o částku
1 000 tis. Kč
 oblast sociálních věcí - na realizaci akce „Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace – Domov důchodců Libochovice – výměna oken a
1
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rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů“ - zvýšení o
částku 10 000 tis. Kč
 oblast dopravy a silničního hospodářství - na realizaci akce „Labská stezka, úsek
Nučnice – Okna“ - zvýšení o částku 12 000 tis. Kč
 oblast investiční - předprojektová a projektová příprava staveb – zvýšení o částku
3 609 tis. Kč
3)

zvýšení o částku 36 524 tis. Kč
příjmy
investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 36 524 tis. Kč dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR za realizaci projektu „Domov
pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
– celková rekonstrukce objektu č.p. 122“:
 UZ 17968 – zvýšení o částku 2 029 tis. Kč (státní podíl)
 UZ 17969 – zvýšení o částku 34 495 tis. Kč (evropský podíl)
běžné výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, oblast školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení
o částku 20 524 tis. Kč - Speciální základní
škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí
nad Labem, příspěvková organizace – oprava
venkovních ploch a oplocení
kapitálové výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční – zvýšení o částku 16 000 tis. Kč:
 oblast školství, mládeže a tělovýchovy – na realizaci akce „Střední průmyslová
škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 – rekonstrukce havarijního stavu přístupových
chodníků a nezpevněných ploch (objekt Výstupní 2)“ – částka 10 000 tis. Kč
 oblast investiční - předprojektová a projektová příprava staveb – částka
6 000 tis. Kč

4)

přesun ve výši 30 000 tis. Kč za podmínky schválení přídělu do Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 30 000 tis. Kč – centrální rezerva
odbor informatiky a organizačních věcí, Fond pro mimořádně události Ústeckého kraje –
zvýšení o částku 30 000 tis. Kč na výdaje
související s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
- rezerva
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Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Tato pravidla upravují tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu Ústeckého kraje (dále
také „kraje“) a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky.
Jsou zpracována v souladu zejména s těmito zákony:
a)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o krajích“),
b)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů“),
c)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o finanční kontrole“),
d)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
e)
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“),
f)
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtové odpovědnosti“).
Čl. 2
Nástroje finančního hospodaření – rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Finanční hospodaření kraje se řídí jeho ročním rozpočtem a střednědobým výhledem
rozpočtu.
Kraj vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
Rozpočet i střednědobý výhled rozpočtu vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a
návazných odvětvových rozvojových dokumentů.
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem hospodaření sloužícím
pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Sestavuje se
na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na 3 - 5 let.
Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady
na hospodaření kraje po celou dobu trvání závazku.
Kraj zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách
a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále také „zastupitelstva“). Na internetových stránkách
se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění
střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
mohou občané kraje uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně
při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Kraj zveřejní schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách
do 30 dnů ode dne jeho schválení. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do
zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu.
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(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Rozpočet je ročním finančním plánem, jímž se řídí financování činností kraje.
Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový,
případně jako schodkový v souladu s ust. § 4 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Při uplatnění opatření podle zákona o rozpočtové odpovědnosti může být rozpočet kraje
schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními
prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Smluvně zabezpečenou
půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů kraje je možné uhradit
pouze schodek vzniklý z důvodů předfinancování projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie.
Navrhovaný rozpočet splňuje následující atributy:
a)
Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
b)
Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky
do hlavních priorit kraje vycházejících z Programu rozvoje Ústeckého kraje a
stanovených v průběhu příprav rozpočtu zastupitelstvem.
c)
Kapitálový rozpočet je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
d)
Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů
financování (fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního
rozpočtu apod.).
e)
Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU, státního rozpočtu a dalších finančních mechanismů)
s cílem podporovat akce a projekty, které snižují provozní výdaje nebo případně
vytvářejí příjmy.
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a
použití peněžních fondů. Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se
cizích nebo sdružených prostředků.
Příjmy rozpočtu kraje tvoří zejména:
a)
výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona o rozpočtovém určení daní,
b)
příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž je kraj
pověřen podle zvláštních zákonů - zejména správní poplatky a příjmy
z vybraných pokut uložených v pravomoci kraje,
c)
příjmy z výsledků vlastní činnosti,
d)
přijaté peněžité dary a příspěvky,
e)
prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle
zvláštních zákonů příjmem kraje,
f)
příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
g)
dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
h)
jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje.
Z rozpočtu kraje se hradí zejména:
a)
výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje
spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, včetně poskytování provozních
příspěvků příspěvkovým organizacím,
b)
závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů,
c)
závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními
předpisy,
d)
výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je kraj pověřen zvláštními
právními předpisy,
e)
dotace do rozpočtů obcí v kraji a jimi zřízených organizací,
f)
úhrada úroků a splátek jistiny přijatých úvěrů,
g)
závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími
subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,
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h)
i)

výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti
a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro kraj,
jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků
na sociální nebo jiné humanitární účely.
Čl. 3
Sestavení rozpočtu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rozpočet povinně vychází z aktuálního střednědobého výhledu rozpočtu kraje
schváleného zastupitelstvem (objem výdajů jednotlivých odborů je nejvýše přípustný), s
upřesněním podle v té době známých, případně předpokládaných změn zákonných
předpisů a ekonomických ukazatelů, a dále z údajů z rozpisu platného státního rozpočtu
nebo rozpočtového provizoria, jímž
a)
státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů,
b)
rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji.
Rozpočet kraje se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví
Ministerstvo financí vyhláškou (vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů). Bude sestaven v porovnání se schváleným a upraveným
rozpočtem (očekávaná skutečnost) kraje běžného roku a skutečným čerpáním
k 31. 8. běžného roku.
Při sestavování rozpočtu je třeba postupovat racionálně s cílem zefektivnit provozní
výdaje, a tak vytvořit dostatečný finanční prostor pro spoluúčast na projektech
podpořených v rámci Evropské unie, evropských finančních mechanismů, modernizaci
a rozvoj kraje a jeho organizací. Jednoznačně je třeba preferovat vícezdrojové
financování (EU, státní rozpočet, obecní rozpočty, soukromé prostředky), a tím
dosáhnout efektivnějšího využití finančních prostředků kraje.
Návrh rozpočtu příjmů, financování a výdajů předkládají a zodpovídají za něj vedoucí
jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „krajského úřadu“) podle
věcné příslušnosti. Návrh rozpočtu fondů předkládají a zodpovídají za něj jednotliví
správci fondů. Předkladatelé návrhu rozpočtu jsou současně příkazci operací rozpočtu
po jeho schválení. V některých fondech je více příkazců operací v souladu s pověřením
ředitele krajského úřadu pro příkazce operace. Za zpracování návrhu rozpočtu jako celku
a jeho předložení k projednání v orgánech kraje zodpovídá odbor ekonomický.
Návrh rozpočtu peněžních fondů předkládají jednotliví správci fondů v členění podle
rozpočtové skladby včetně žádosti o příděl z rozpočtu kraje. Vlastní podíl u všech
projektů kraje spolufinancovaných z EU, dalších evropských finančních mechanismů
nebo státního rozpočtu včetně nezpůsobilých výdajů bude zajištěn z rozpočtu Fondu
rozvoje Ústeckého kraje. Pořízení nemovitých věcí případně pronájmy související
s evropskými projekty v případě, že jsou nezpůsobilými výdaji, mohou být financovány
mimo rozpočet Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Profinancování individuálních projektů
kraje může být řešeno prostřednictvím cizích zdrojů.
Zařazení projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu, Evropské unie, evropských
finančních mechanismů a dalších vnějších podpůrných zdrojů financování (dále také
„projekt“) do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchází následující:
 zpracování projektového záměru a jeho projednání v pracovní skupině pro
Fond rozvoje Ústeckého kraje,
 schválení záměru Radou Ústeckého kraje (dále radou) a zařazení do
„Zásobníku projektů“ Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
Po schválení záměru je předkládán k projednání:
 souhlas se zpracováním a předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory
radě dle nároku na rozpočet,
Současně nebo po vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
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(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

schválení realizace projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
v případě poskytnutí podpory,
 při objemu celkového rozpočtu projektu do 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení
spolufinancování, předfinancování a realizace radou,
 při objemu celkového rozpočtu projektu nad 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení
spolufinancování, předfinancování a realizace zastupitelstvem.
Obdobný postup platí i při případném zařazení nových projektů do rozpočtu během roku.
Veškeré požadavky předkládané do návrhu rozpočtu jsou řádně podložené kalkulacemi
nebo minimálně odbornými odhady s tím, že za předložený požadavek nese příslušný
předkládající plnou odpovědnost. Kapitálový rozpočet včetně oblasti fondů bude
zpracován jako výčet jednotlivých akcí v jednotlivých oblastech, pokud jsou v té době
známy a bude vycházet z Investičního plánu Ústeckého kraje. Zařazení
do návrhu rozpočtu případně do rozpočtu během roku bude u všech kapitálových akcí
předcházet informace o případných budoucích provozních nebo investičních
výdajích/nákladech (ve srovnání s výdaji/náklady před realizací akce).
Z důvodu objektivizace rozpočtu jsou jednotlivé příjmy a výdaje předloženy v rozdělení
na:
a)
obligatorní (výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních
norem, smluvních závazků apod., jejichž plnění je závazné),
b)
fakultativní (výdaje nepovinné, dobrovolné).
Současně s číselným rozpočtem pořízeným v informačním systému NAVISION předloží
odbory komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtu. Komentář bude zejména
obsahovat bližší vymezení předložených obligatorních výdajů (včetně odkazu na
příslušnou právní normu nebo právní vztah).
Odbor kanceláře ředitele předloží návrh na stanovení závazných ukazatelů krajského
úřadu viz Čl. 4 odstavec (4).
Poskytování dotací a podpor vychází z možností rozpočtu kraje v návaznosti
na schválené priority Ústeckého kraje pro příslušný rok a respektuje záměr kraje
soustředit veškeré volné prostředky na financování spoluúčasti kraje v rámci projektů
spolufinancovaných z Evropské unie, dalších finančních mechanismů nebo státního
rozpočtu. Dotační programy jsou financovány z Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje. Individuální dotace a dary jsou financovány z Fondu Ústeckého kraje.
Návrh rozpočtu dotačních programů a finančních podpor kraje předkládá na základě
podkladů od administrujících odborů správce Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje. Mimo Regionální podpůrný fond Ústeckého
kraje a Fond Ústeckého kraje jsou administrovány podpory financované z dotací ze
státního rozpočtu, podpory z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje a podpory související s financováním zřízených nebo založených
právnických osob (např. Krajská zdravotní, a. s., Severočeské divadlo, s. r. o).
Centrální rezerva kraje minimálně ve výši 1 % z celkových vlastních příjmů kraje (třída 1
– 3), je zařazena do rozpočtu odboru ekonomického. O použití rezervy
do 5 000 tis. Kč rozhoduje rada, nad 5 000 tis. Kč zastupitelstvo. V případě plnění
peněžních povinností uložených pravomocným rozhodnutím rozhoduje vždy rada bez
ohledu na výši.
Zařazení kapitálových výdajů a velké údržby do rozpočtu se i během roku řídí aktuálním
zněním „Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti
investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje“ v platném a účinném
znění. Jednotlivé akce jsou zařazovány v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje
schváleným radou.
Kapitálové výdaje jsou kryty mimo kapitálových zdrojů také přebytkem provozního
rozpočtu.
Podrobný způsob předložení návrhu rozpočtu a jeho projednání je předmětem Postupu
sestavení návrhu rozpočtu včetně Harmonogramu schválených na příslušný rok radou.
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Čl. 4
Schvalovací proces
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Orgány kraje projednávají rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby; schválený
rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se povinně řídí:
a) výkonné orgány kraje při hospodaření podle rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené nebo založené krajem při svém hospodaření,
c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
a)
schvaluje:
1.
hlavní priority rozpočtu kraje v samostatné působnosti,
2.
celkový objem rozpočtu,
3.
celkové objemy výdajů jednotlivých odborů,
4.
dotace a příspěvky z rozpočtu kraje (v souladu se zákonem o krajích),
5.
příděly z rozpočtu do peněžních fondů kraje,
b)
bere na vědomí objem finančních prostředků účelově určených
na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie a ostatních finančních
mechanismů (v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů).
Rada schvaluje:
a)
Postup sestavení návrhu rozpočtu včetně Harmonogramu,
b)
Závazné ukazatele za podmínky schválení rozpočtu zastupitelstvem:
- závazné ukazatele příspěvkových organizací kraje jako zřizovatel,
- závazné ukazatele krajského úřadu,
- dotace a příspěvky z rozpočtu kraje (v souladu se zákonem o krajích).
Závazné ukazatele krajského úřadu:
Rada stanoví závazné ukazatele dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích:
a)
počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a do zvláštních orgánů
kraje,
b)
objem prostředků na platy těchto zaměstnanců.
Kraj zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce
nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může
být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění
rozpočtové skladby. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění rozpočtu. Připomínky
k návrhu rozpočtu mohou občané kraje uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Kraj zveřejní schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne
jeho schválení. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do zveřejnění rozpočtu na
následující rozpočtový rok, alespoň však do konce rozpočtového roku, na který byl
schválen.
Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu se jeho rozpis tj. členění podle podrobné
rozpočtové skladby provádí neprodleně. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných
ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření kraje v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni
kraje i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných
z krajského rozpočtu stanoví zastupitelstvo. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v
době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Při uplatnění opatření podle zákona o rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje
kraje stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů
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rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze
v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených
jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodů předfinancování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
(10) Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují obdobným způsobem podle
odst. 6 tohoto článku nejpozději do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícího
rozpočtovému roku, na který jsou schválena. Tímto způsobem musí být zveřejněna až
do zveřejnění rozpočtu na rozpočtový rok, na který jsou schválena. Při pozastavení
výkonu usnesení zastupitelstva, kterým byl schválen jeho rozpočet, zveřejní kraj pravidla
rozpočtového provizoria v den následující po dni doručení rozhodnutí o pozastavení
výkonu usnesení.
Čl. 5
Fiskální pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
(1)
(2)

(3)
(4)

Ústecký kraj hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu
nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.
Překročí-li dluh kraje k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně
o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky.
Příjmy kraje se rozumí souhrn všech peněžních plnění přijatých do rozpočtu v průběhu
rozpočtového roku, tj. příjmy po konsolidaci.
Dluhem kraje se rozumí hodnota nesplacených závazků z
a) vydaných dluhopisů,
b) přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
c) realizace plnění záruk,
d) vystavení směnek.
Čl. 6
Rozpočet během roku

(1)

(2)

(3)

Rozpočet kraje může být po jeho schválení změněn z důvodu:
a)
organizačních změn – změny v organizační struktuře,
b)
metodických změn – změny právních předpisů,
c)
věcných změn – změny objektivně působících skutečností.
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové
posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je:
a)
přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů,
b)
použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c)
vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů – celkový objem rozpočtu se snižuje.
Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po
provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při
živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti
uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního
roku, nebo pokud se jedná o peněžní prostředky podle § 28 odst. 15 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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(4)

(5)

(6)

(7)

Výdajová stránka rozpočtu kraje je zastupitelstvem schválena pro jednotlivé odbory
pouze jako celkový objem rozpočtu odboru. Změny rozpočtu odborů mohou probíhat
těmito způsoby:
a)
rozpočtová opatření – navýšení, případně snížení celkového objemu rozpočtu
odboru včetně přesunů mezi rozpočty jednotlivých odborů. Radě byla usnesením
zastupitelstva č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 svěřena pravomoc v oblasti
provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona o krajích
v následujícím rozsahu:
 rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) až c) zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do výše 5 000 tis. Kč
v jednotlivých případech,
 povinně uskutečňovaná rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 2
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bez finančního
omezení v jednotlivých případech.
b)
přesuny v rámci rozpočtu odboru jsou v kompetenci určených osob v následujícím
rozsahu v jednotlivých případech, vyjma písm. c) a d), tohoto odstavce:
(i)
vedoucí odborů
- přesuny v rámci rozpočtu do 500 tis. Kč a v neomezeném rozsahu přesuny
v rámci rozpočtu:
• Fondu rozvoje Ústeckého kraje,
• Fondu investic a oprav Ústeckého kraje,
• Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje,
• úvěr 2017 – 2022,
• úvěr 2021 – 2025,
• týkající se přijatých transferů,
• týkající se formálních přesunů v rámci stejné věci,
• související s rozhodnutím orgánů kraje,
• při plnění peněžních povinností uložených pravomocným
rozhodnutím,
• týkající se pouze příjmů,
(ii) vedoucí odborů po odsouhlasení členem rady pro danou oblast
- přesuny v rámci rozpočtu od 500 tis. Kč do 5 000 tis. Kč vyjma rozpočtových
přesunů podle odstavce (i),
(iii) rada
- přesuny v rámci rozpočtu nad 5 000 tis. Kč vyjma rozpočtových přesunů
podle odstavce (i).
c)
přesuny finančních prostředků v rámci investičního odboru mezi oblastmi
jsou provedeny po předchozím souhlasu člena rady pro investice viz usnesení
zastupitelstva č. 23/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020.
d)
o přesunech mezi jednotlivými dotačními oblastmi v rámci rozpočtu Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje rozhoduje rada.
Rozpočtová opatření a přesuny v rámci rozpočtu odboru předkládají vedoucí odborů
(příkazci) ekonomickému odboru. Rozpočtová opatření k projednání do orgánů kraje
předkládá ekonomický odbor.
Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
Povinná rozpočtová opatření
na zvýšení nebo snížení přijatých transferů (třída 4) je nutné předložit odbory
na ekonomický odbor nejpozději v 52. týdnu daného roku tak, aby skutečné plnění
odpovídalo upravenému rozpočtu. Rozpočtová opatření budou radou provedena
ex post na prvním jednání v lednu následujícího roku.
Schválená rozpočtová opatření kraj zveřejní na svých internetových stránkách
do 30 dnů ode dne jejich schválení. Tímto způsobem musí být zveřejněno po dobu
zveřejnění rozpočtu, který je rozpočtovým opatřením změněn.
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

(15)

Případnému zařazení nových investičních akcí a akcí velké údržby do rozpočtu během
roku viz usnesení Rady Ústeckého kraje č. 165/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021 předchází
následující:
- akce na odstranění havarijního stavu, akce s výdaji do 5 000 tis. Kč bez DPH s předchozím souhlasem vedoucího investičního odboru, člena rady kraje pro
investice a člena rady pro danou oblast,
- akce s plánovanými výdaji nad 5 000 tis. Kč do 50 000 tis. Kč bez DPH po schválení investičního záměru v radě,
- akce s plánovanými výdaji nad 50 000 tis. Kč bez DPH - po schválení investičního
záměru v zastupitelstvu.
Ostatní investiční akce mimo staveb budou do rozpočtu během roku zařazeny
na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022 (svěření
kompetencí vedoucím odborů).
Nahodilé příjmy jsou v průběhu roku zahrnovány do rozpočtu na základě rozpočtového
opatření předloženého vedoucím odboru (příkazcem), který za ně věcně odpovídá. Tyto
prostředky jsou převáděny do centrální rezervy kraje.
Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah
příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li
o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje (§ 28 odst. 15 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Kraj uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a
po celý rozpočtový rok vykonává kontrolu hospodaření podle zákona o finanční kontrole.
Kraj vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob.
Zasmluvněné rozpočtové prostředky kraje nevyužité do konce roku nepropadají,
ale převádějí se do dalšího roku za stejným účelem. Převod se týká neprofinancovaných
akcí nad 500 tis. Kč, a to v každém jednotlivém případě. Obdobný postup lze použít pro
rezervaci zdrojů pro zřízené příspěvkové organizace na základě usnesení orgánů kraje.
Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje. Porušení rozpočtové kázně je řešeno
v souladu se Směrnicí, kterou se upravuje postup při porušení rozpočtové kázně
příjemcem peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v platném a účinném
znění.
Čl. 7
Závěrečný účet

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně
zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů, financování a výdajů
v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších
finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu,
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření kraje a jím zřízených nebo založených
právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům
a k hospodaření dalších osob.
Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření kraje předcházejícího roku
je v kompetenci zastupitelstva.
Souběžně se závěrečným účtem je podle zákona o krajích předložena zastupitelstvu
ke schválení účetní závěrka kraje sestavená k rozvahovému dni.
Kraj je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok podle
§ 20 zákona o krajích Ministerstvem financí ČR. Přezkoumání hospodaření upravuje
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(7)

(8)

(9)

zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání
v orgánech kraje.
Kraj zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede
dnem zahájení jeho projednání na zasedání zastupitelstva. Na internetových stránkách
se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového
třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění závěrečného účtu. Připomínky k návrhu
závěrečného účtu mohou občané kraje uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Projednání závěrečného účtu kraje uzavírá zastupitelstvo vyjádřením:
a)
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b)
souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme kraj opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým
jednáním způsobily kraji škodu.
Kraj zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení. Tímto způsobem
musí být zpřístupněn až do zveřejnění závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.
Čl. 8
Poskytování a přijímání dotací, příspěvků a darů

(1)

(2)

Dotace, příspěvky nebo dary poskytované z vlastních prostředků kraje (samostatná
působnost):
Postup uvolnění finančních prostředků je dán zákonem o krajích a zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Administrace se řídí zejména
aktuálními zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků jednotlivých
fondů kraje a Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem schválenými zastupitelstvem a na ně navazujícími zásadami
vyhlášených dotačních programů. Za splnění všech podmínek uvedených ve výše
citovaných zákonech a zásadách fondů zodpovídá administrující odbor (příkazce),
který dotační program realizuje.
Přijaté dotace určené k dalšímu rozdělení
a)
Dotace, které probíhají mimo rozpočet kraje:
Jedná se o zprostředkovaný finanční vztah kraj – obce v oblasti státní správy nebo
poskytování dotací obcím na základě zvláštního zákona atd. Jde o dotace,
u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány. Prochází
pouze přes účet kraje v rámci přenesené působnosti bez schvalovacího procesu.
b)
Dotace zahrnované do rozpočtu kraje:
1.
dotace, u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány
– věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci (např. dotace
na veřejné informační služby knihoven, kulturní aktivity, podporu výuky
plavání na základních školách, soutěže),
2.
dotace je ze státních orgánů přidělena v celkovém objemu a kraj ji
přerozděluje:
 ze státního orgánu je dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci (např. dotace
na přímé náklady na vzdělávání),
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(3)

(4)

 ze státního orgánu není dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci v souladu se zákony a
postupy kraje (například dotace na prvotní náklady na řešení krizových
situací).
U darů či příspěvků, které kraj přijímá a rozděluje na základě uzavřených smluv s jejich
poskytovatelem, zodpovídá za administraci věcně příslušný odbor, finanční prostředky
lze administrovat mimo dotační fondy.
Obecný postup schvalovacího procesu k použití finančních prostředků kraje:
a)
Finanční komise Rady Ústeckého kraje – navrhuje radě,
b)
rada (v souladu s kompetencemi) – schvaluje nebo navrhuje zastupitelstvu,
c)
Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje – navrhuje zastupitelstvu,
d)
zastupitelstvo (v souladu s kompetencemi).
Čl. 9
Poskytování půjček a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje

(1)
(2)
(3)

O poskytnutí půjčky nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje, rozhoduje
zastupitelstvo.
Půjčka nebo návratná finanční výpomoc z rozpočtu kraje je poskytována na základě
uzavřené smlouvy (vyjma zřizované příspěvkové organizace).
Příspěvková organizace může k dočasnému krytí svých potřeb získat od svého
zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími
výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li
zřizovatel lhůtu delší. O poskytnutí návratné finanční výpomoci rozhoduje:
• do 200 tis. Kč rada, podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona o krajích,
• nad 200 tis. Kč zastupitelstvo, podle § 36 písm. c) zákona o krajích.
Čl. 10
Peněžní fondy Ústeckého kraje

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Kraj může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.
Hospodaření s peněžními fondy probíhá v souladu se zásadami pro použití jednotlivých
peněžních fondů schválenými zastupitelstvem.
Zastupitelstvem byly zřízeny tyto peněžní fondy:
a)
Fond Ústeckého kraje (FÚK),
b)
Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR),
c)
Fond investic a oprav Ústeckého kraje (FIO),
d)
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP),
e)
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (FMU),
f)
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (RPF),
g)
Fond zaměstnavatele (FZ).
Účelem Fondu Ústeckého kraje je zabezpečení financování neziskových akcí a činnosti
organizací a jednotlivců, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého
kraje, nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se zejména o zabezpečení
financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje.
O přesunech mezi jednotlivými oblastmi rozhoduje rada. Správcem Fondu Ústeckého
kraje je odbor podpory podnikání, inovací a transformace.
Účelem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je použití finančních prostředků pro realizaci
Programu rozvoje Ústeckého kraje. Správcem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je odbor
regionálního rozvoje.
Účelem Fondu investic a oprav Ústeckého kraje je financování investičních akcí (zejm.
rekonstrukcí, modernizací, nástaveb, přístaveb, vestaveb, staveb a stavebních úprav
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nemovitého majetku kraje a souvisejícího pořízení vybavení) a oprav nemovitého
majetku kraje podle platného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání
pozemků a staveb nutných pro zajištění všech činností kraje v souladu s upraveným
rozpočtem kraje.
Správcem Fondu investic a oprav Ústeckého kraje je odbor investiční.
(7) Účelem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je
financování:
a)
rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního
prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje,
b)
podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého
kraje dle § 88h odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“);
c)
náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění
odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií,
popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
d)
opatření, která jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého
kraje pro období 2016 – 2025.
Správcem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je odbor
životního prostředí a zemědělství.
(8) Účelem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je financování opatření
a činností souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a odstraňování
jejich následků. Správcem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je odbor
informatiky a organizačních věcí.
(9) Účelem Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je snaha podporovat v rámci
možností kraje a v souladu s jeho prioritami, strategickými dokumenty a za respektování
příslušných předpisů, upravujících poskytování podpory, všestranný rozvoj území kraje
a uspokojování potřeb jeho občanů, a to zejména v oblastech:
a)
děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
b)
aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
c)
kultura a památková péče,
d)
věda, výzkum a vzdělávání včetně stipendijních programů,
e)
zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
f)
ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
g)
rozvoj venkovských obcí,
h)
podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
i)
požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
j)
přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
k)
řešení ekologických škod,
l)
podpora podnikání,
m) poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního
programu Životního prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality
ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 - Podpora snížení emisí z lokálního
vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva koncentracím
znečišťujících látek.
O přesunech mezi jednotlivými oblastmi rozhoduje rada. Správcem Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje je odbor podpory podnikání, inovací a transformace.
(10) Účelem Fondu zaměstnavatele je zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb
zaměstnanců v pracovním poměru. Správcem Fondu zaměstnavatele je odbor kancelář
ředitele.
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Čl. 11
Organizace Ústeckého kraje
(1)

(2)

(3)

Kraj ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého
majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností:
a)
zřizuje příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své
činnosti nevytvářejí zisk,
b)
zakládá obchodní společnosti - akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
c)
zřizuje veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
Kraj je spolu s jinými osobami účastníkem (společníkem) na činnostech jiných osob,
zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností a zájmových
sdružení právnických osob, na jejichž činnosti se může podílet svým majetkem včetně
peněžních prostředků.
Příspěvkové organizace kraje
Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací a jejich finanční hospodaření
probíhá zejména v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákonem o krajích, zřizovacími listinami a dále směrnicemi kraje, vždy v platném a
účinném znění:

Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací
Ústeckého kraje,

Pravidla pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených
Ústeckým krajem,

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi,

Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem,

Směrnice, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a
příspěvkových organizací Ústeckého kraje,

Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého
kraje.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení

(1)
(2)
(3)

Výjimku z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení zastupitelstvem.
Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem usnesením č. xxx/xZ/2022 ze dne 27. 6.
2022 a nahrazují pravidla schválená usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 051/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021.
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Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025

Rekapitulace

č.ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
˟
˟˟
˟˟˟

Věcný obsah
ZDROJE
Příjmy
Běžné příjmy, z toho:
- vlastní příjmy
- transfery
Kapitálové příjmy, z toho:
- vlastní příjmy
- transfery
Financování
Prostředky minulých let
Úvěr 2017 - 2022
Úvěr 2021 - 2025
Úvěrový rámec 2016 - 2023
Úvěrový rámec 2023 - 2030 ˟˟˟
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 ˟
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 ˟˟
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ˟˟˟
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE

schválený
rozpočet
2022
24 966
23 816
22 949
6 931
16 018
867
140
727
1 150
638
174
610
627

výhled r.
2023

%
1,4
4,4
4,7
11,3
1,8
-3,5
-22,1
0,1
-60,3
-98,4

25 310
24 854
24 017
7 716
16 301
837
109
728
456
10

výhled r.
2024

%

0,0

25 289
24 972
24 298
7 921
16 377
674
80
594
317
10

-10,4

-0,1
0,5
1,2
2,7
0,5
-19,5
-26,6
-18,4
-30,5

0,0

25 248
25 530
24 601
8 101
16 500
929
80
849
-282
10

320

-39,4

194

-0,2
2,2
1,2
2,3
0,8
37,8
0,0
42,9
x

-100,0
-41,5
-92,2

357
49
733

-100,0
18,8

871

-25,3

651

-150
-150

0,0

-150
-150

-584
25 289
22 829
2 460
0

43,3

-25
-150

-100,0
0,0

-150

0,0

-724

-60,6

-285
-258
25 310
22 651
2 659
0

-100,0

24 966
22 168
2 798
0

výhled r.
2025

%

1,4
2,2
-5,0
x

126,4
-0,1
0,8
-7,5
x

0,0

-0,2
0,9
-10,0
x

-837
25 248
23 033
2 215
0

úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč
úvěr 2021 - 2025 bude splacen k 31. 12. 2033, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč; úvěr celkem činí 1 500 mil. Kč
jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

V Ústí nad Labem dne 26. 4. 2022 , zpracoval odbor ekonomický
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Příloha 2

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025

Příjmy
v mil. Kč
č.ř
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Věcný obsah
Příjmy
Daňové příjmy
daňové výnosy podle zák. č. 243/2000 Sb.
ostatní daňové příjmy - poplatky
Nedaňové příjmy
odvod z investičních fondů PO
SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek
příjmy z úroků na bankovních účtech
ostatní (vyúčtování a příjmy z dopravní obslužnosti, sankce, refundace)
Kapitálové příjmy
prodej pozemků v SPZ Triangle
prodej nemovitostí ostatní
dar Severočeských dolů, a.s.
Příjaté transfery
Přijaté transfery neinvestiční
příspěvek na výkon státní správy
transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství
transfer MPSV na program Podpora sociálních služeb v ÚK
transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy
transfery jako spolupodíl projektů
Přijaté transfery investiční
transfer MF na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi
transfery jako spolupodíl projektů

Schválený
rozpočet
2022
23 816
6 485
6 436
49
446
377
7
6
56
140
80
35
25
16 745
16 018
150
13 399
2 029
293
147
727
3
724

%
4,4
11,8
12,0
-14,3
4,5
0,0
0,0
400,0
-7,1
-22,1
-63,8
57,1
0,0
1,7
1,8
3,3
0,0
0,0
2,4
184,4
0,1
66,7
-0,1

rok 2023
24 854
7 250
7 208
42
466
377
7
30
52
109
29
55
25
17 029
16 301
155
13 399
2 029
300
418
728
5
723

rok 2024

%
0,5
3,0
3,0
0,0
-2,4
0,0
0,0
-33,3
-1,9
-26,6
-100,0
0,0
0,0
-0,3
0,5
2,58
0,0
0,00
3,00
15,1
-18,4
0,0
-18,5

24 972
7 466
7 424
42
455
377
7
20
51
80
0
55
25
16 971
16 377
159
13 399
2 029
309
481
594
5
589

rok 2025

%
2,2
3,0
3,0
0,0
-9,5
0,0
0,0
-40,0
-68,6
0,0
x
0,0
0,0
2,2
0,8
3,14
0,0
0,00
2,91
22,7
42,9
0,0
43,3

25 530
7 689
7 647
42
412
377
7
12
16
80
0
55
25
17 349
16 500
164
13 399
2 029
318
590
849
5
844

V Ústí nad Labem dne 19. 4. 2022 , zpracoval odbor ekonomický
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Příloha 3

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025

Běžné výdaje
v mil. Kč
č.ř.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

Běžné výdaje
příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu
obligatorní výdaje
fakultativní výdaje
finanční podpory z vlastních prostředků
Kancelář ředitele
příspěvek zřizovatele SPZ Triangle, příspěvkové organizaci
obligatorní
provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby
výdaje
fakultativní
provoz úřadu - ostatní výdaje, opravy a udržování, cestovné, pohonné hmoty,
výdaje (FV)
ostatní služby
Fond zaměstnavatele
Odbor ekonomický
daně
obligatorní
splátky úroků z úvěrů
výdaje
daňové a účetní poradenství
centrální rezerva
FV
Odbor informatiky a organizačních věcí
příspěvek zřizovatele Datovému centru ÚK, příspěvkové organizaci
obligatorní INF - sevisní a technická podpora, telekomunikace
výdaje
KH - mediální prezentace, krizové řízení
INF - výpočetní technika, spotřební materiál
fakultativní
KH - propagace a propagační materiál, ostatní služby
výdaje
Inovační centrum ÚK, z.s. - členský příspěvek
Fond pro mimořádné události ÚK

Schválený
%
rozpočet
rok 2023
2022
2,2
22 168
22 651
8,5
2 514
2 727
280 -67,9
90
2,6
18 580
19 062
5,3
562
592
232 -22,4
180
3,2
533
550
3,3
30
31

rok 2024

%
0,8
2,9
181,1
0,9
-34,5
-18,3
3,1
3,2

%

0,9
22 829
3,0
2 807
9,5
253
0,8
19 234
388 -13,1
0,7
147
3,0
567
3,1
32

rok 2025
23 033
2 892
277
19 379
337
148
584
33

475

2,9

489

3,1

504

3,0

519

16

12,5

18

0,0

18

5,6

19

0,0

12
252
6
44
2
200
109
10
38
23
7
11
15
5

8,3

13
145
1
42
2
100
111
10
39
24
7
11
15
5

0,0

13
142
1
39
2
100
115
10
41
25
7
12
15
5

12
378
15
29
2
332
111
10
37
22
7
10
15
10

-33,3
-60,0
51,7
0,0
-39,8
-1,8
0,0
2,7
4,5
0,0
10,0
0,0
-50,0

-42,5
-83,3
-4,5
0,0
-50,0
1,8
0,0
2,6
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0

-2,1
0,0
-7,1
0,0
0,0
3,6
0,0
5,1
4,2
0,0
9,1
0,0
0,0
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č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

25 Odbor majetkový
26 příspěvek zřizovatele Krajské majetkové, příspěvkové organizaci
obligatorní
pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem
27
výdaje
majetku
28 Odbor legislativně - právní
29 obligatorní
odměny advokátům a právním specialistům
30 Odbor regionálního rozvoje
konzultační a poradenské služby, energetický management
31 obligatorní
32 fakultativní
prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj
33
evropské projekty - spoluúčast
34 Fond rozvoje úroky z úvěrového rámce a dalšího předfinancování
35 ÚK
financování ze státního rozpočtu
36
předfinancování z vlastních zdrojů
37 Odbor územního plánování a stavebního řádu
38 obligatorní
zpracování územně plánovacích podkladů
39 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
40 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN
41 přímé náklady na vzdělávání regionálního školství
42 obligatorní
Poskytování užívacích práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie ÚK
fakultativní
podpora vzdělávací soustavy ÚK, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní
43
výdaje
spolupráce a multikulturní výchova, olympiády
44 Odbor kultury a památkové péče
45 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně účelových příspěvků
46
konzultační, poradenské a právní služby, výstava, publikace
fakultativní
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský
výdaje
47
příspěvek
48
příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.
finanční
podpory
49
ÚAPP SZ Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu

Schválený
rozpočet
2022
78
45

rok 2023

%

rok 2024

%
3,8

2,2

80
46

33

3,0

9
9
177
3
19
12
7
107
29
1
1
13 922
490
13 400
10

0,0

rok 2025

%
2,4

4,3

83
48

2,1

85
49

34

2,9

35

2,9

36

0,0

20,0

9
9
605
1
20
38
7
418
121
3
3
14 022
588
13 400
12

9 11,1
9 11,1
544 19,5
0,0
1
5,0
20
35 -11,4
0,0
7
481 22,7
x
0
0,0
3
0,0
3
0,1
14 039
3,1
605
0,0
13 400
0,0
12

10
10
650
1
21
31
7
590
0
3
3
14 058
624
13 400
12

22

0,0

22

0,0

22

0,0

22

280
232
1

3,2

-8,7
0,0

264
249
1

3,8

0,0

289
241
1

0,0

274
258
1

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

33

0,0

33

-100,0

0

x

0

7

0,0

7

0,0

7

14,3

8

2,6

0,0
241,8
-66,7
x
x
0,0
290,7
317,2
200,0
200,0
0,7
20,0
0,0

3,9

0,0
-10,1
0,0
0,0
-7,9
0,0
15,1
x
0,0
0,0
0,1
2,9
0,0
0,0

3,3

3,6
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č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

50 Odbor sociálních věcí
51 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
52 Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK
obligatorní
senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské
53
výdaje
služby
54 Odbor zdravotnictví
55 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
lékařská pohotovostní služba, protialkoholní a protitoxikomanická záchytná
obligatorní
56
stanice, prohlídky těl zemřelých, implementace reformy psychiatrické péče v
výdaje
ÚK
57 Odbor dopravy a silničního hospodářství
58 příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz
příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz - nákup posypového
59
materiálu
60 příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na velkou údržbu
61
dopravní územní obslužnost autobusová
62 obligatorní dopravní územní obslužnost drážní včetně tramvají
výdaje
ostatní - právní služby, provoz vnitrozemské plavby, Doprava Ústeckého
63
kraje, apod.
64 fakultativní
diagnostika, bezpečnost silničního provozu
65 Odbor životního prostředí a zemědělství
obligatorní
péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, naplňování koncepce
66
výdaje
EVVO v ÚK, smluvní ochrana ohrožených biotopů
67 fakultativní
průzkumy, posudky, polygrafické služby
68 Odbor podpory podníkání, inovací a transformace
69 příspěvek zřizovatele Energetické agentuře ÚK, příspěvkové organizaci
70 fakultativní konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy
71
Fond ÚK
finanční
72
Regionální podpůrný fond ÚK
podpory

Schválený
rozpočet
2022
2 410
379
2 029

rok 2023

%

rok 2024

%
0,5

0,0

2 456
424
2 029

2

50,0

571
518

2,8

%

rok 2025

0,5

0,0

2 468
436
2 029

0,0

2 481
449
2 029

3

0,0

3

0,0

3

2,9
3,0

604
549

3,0

2,9

587
533

3,1

622
566

53

1,9

54

1,9

55

1,8

56

3 355
790

1,5

7,6
2,9

3 664
838

2,5

3,0

3 405
814

3,0

3 756
863

20

50,0

30

0,0

30

0,0

30

280
730
1 511

x

181,1

-0,7

0,7

3,0

253
939
1 567

9,5

25,1

90
913
1 522

3,0

277
932
1 614

23

52,2

35

0,0

35

8,6

38

1
8

0,0

100,0
0,0

2
9

0,0

12,5

1
9

0,0

2
9

7

14,3

8

0,0

8

0,0

8

0,0
1
204 -21,1
x
0
12 -8,3
52 -26,9
140 -27,1

1
161
10
11
38
102

0,0

1
161
10
11
38
102

0,0

1
161
10
11
38
102

1,9
11,9

2,8

2,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5
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č.ř.

73
74
75
76

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)
obligatorní
FIO ÚK - opravy z investičního plánu
fakultativní
FIO ÚK - odstranění havarijního stavu mimo investiční plán

Schválený
%
rozpočet
rok 2023
2022
131 -13,0
114
x
63
0
68 45,6
99
x
0
15

rok 2024

%
38,6
x

19,2
0,0

%

rok 2025

158 -47,5
x
25
118 -42,4
0,0
15

83
0
68
15

V Ústí nad Labem dne 26. 4. 2022 , zpracoval odbor ekonomický
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Příloha 4

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025

Kapitálové výdaje
v mil. Kč
Název / typ výdaje
č.ř.
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

Věcný obsah

Kapitálové výdaje
účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím
obligatorní výdaje
fakultativní výdaje
finanční podpory z vlastních prostředků
Kancelář ředitele
obligatorní výdaje obnovení vozového parku
Odbor ekonomický
obligatorní výdaje Nákup akcií RRA ÚK, a.s.
Odbor informatiky a organizačních věcí
účelový investiční příspěvek Datovému centru ÚK, příspěvkové organizaci - rezerva
rozvoj informačních systémů a programové vybavení, kybernetická
obligatorní výdaje
bezpečnost
fakultativní výdaje výpočetní technika, krizové řízení
Odbor majetkový
účelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci
Odbor regionálního rozvoje
fakultativní výdaje energetický management EPC
evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje
evropské projekty - předfinancování ze státního rozpočtu
Fond rozvoje ÚK
evropské projekty - předfinancování z vlastních zdrojů
evropské projekty - předfinancování z cizích zdrojů
Odbor kultury a památkové péče
účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím
Odbor sociálních věcí
účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím

Schválený
rozpočet
2022
2 798
271
1 431
578
518
4
4
1
1
34
8

rok 2023

%

rok 2024

%

rok 2025

%

0,0

2 659
138
1 035
858
628
2
2
0
0
34
8

22

0,0

22

0,0

22

0,0

22

4
3
3
944
6
259
26
26
627
7
7
12
12

0,0

4
3
3
1 218
6
271
159
0
782
7
7
0
0

0,0

4
3
3
1 061
6
148
5
31
871
7
7
0
0

0,0

4
3
3
828
6
131
7
33
651
7
7
0
0

-5,0
-49,1
-27,7
48,4
21,2
-50,0
-50,0
-100,0
-100,0
0,0

0,0
0,0
29,0
0,0
4,6
511,5
-100,0
24,7
0,0
0,0
-100,0
-100,0

-10,0

0,0

2 460
279
910
844
428
2
2
0
0
34
8

0,0

2 215
292
673
822
428
2
2
0
0
34
8

-7,5
102,2
-12,1
-1,7
-31,8
0,0
0,0
x
x
0,0

x
x
-12,9
0,0
-45,4
-96,9
x
11,4
x
x
x
x

4,7
-26,0
-2,5
0,0
0,0
0,0
x
x
0,0

x
x
-22,0
0,0
-11,5
40,0
6,5
-25,3
x
x
x
x
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Název / typ výdaje

Věcný obsah

č.ř.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Schválený
rozpočet
2022

Odbor zdravotnictví
účelový investiční příspěvek Zdravotnické záchranné službě ÚK, příspěvkové organizaci
KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
účelový investiční příspěvek SÚS ÚK, p.o.
účelový investiční příspěvek Dopravní společnosti ÚK, p.o.
obligatorní výdaje programové vybavení pro DÚK
Odbor životního prostředí a zemědělství
oblast vodního hospodářství - dotační program
Fond vodního
hospodářství a
oblast životního prostředí
životního prostředí
36 ÚK
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí ÚK

400
0
400
241
220
21
0
48
27
11

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Odbor investiční - oblast SPZ Triangle
Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2022
Odbor investiční - čerpání úvěru 2021-2025
Odbor podpory podníkání, inovací a transformace
Fond ÚK
Regionální podpůrný fond ÚK
Fond investic a oprav ÚK
Odbor majetkový obligatorní výdaje
obligatorní výdaje
Odbor investiční fakultativní výdaje
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V Ústí nad Labem dne 19. 4. 2022 , zpracoval odbor ekonomický
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupeno:
Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov
IČO:
65993390
DIČ:
CZ 65993390
právní forma: státní příspěvková organizace
jako „dárce“ na straně jedné
a
Ústecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
kontaktní osoba:
email/telefon:
IČO:
DIČ:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového KÚ ÚK
simak.j@kr-ustecky.cz/475 657 407
70892156
CZ70892156

jako „obdarovaný“ na straně druhé
uzavřeli v souvislosti s vyřazením části původní silnice první třídy č. I/27 v katastrálním území
Velemyšleves, níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
č. dárce 6/2021/Ra-35120
č. obdarovaného ……………………….
I.
1.1 Česká republika má ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě jiných,
hospodařit s částí původní silnice první třídy č. I/27 v katastrálním území Velemyšleves, a
to s úsekem v délce 0,389 km, jehož začátek je v km 43,475 původního provozního staničení
(v křižovatce s místní komunikací za mostem pův. evid. č. 27-037) a konec v km 43,864
původního provozního staničení (v místě napojení na SO 111), nacházejícím se na pozemcích
uvedených v odst. 1.2 tohoto článku, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec (dále jen „Část původní silnice první třídy
č. I/27“). Na trasu Části původní silnice první třídy č. I/27 navazuje stavební objekt SO 111 Větev křižovatky v km 0,660 v délce 0,170 km, který byl vybudován do vlastnictví
obdarovaného na základě Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby „I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky“ uzavřené mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ústeckým krajem dne 22.9.2009.
1.2. Česká republika má dále ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě
jiných hospodařit s pozemky:
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- p.č. 1666/1
- p.č. 1666/20
- p.č. 1784/2
- p.č. 1784/3
- p.č. 1784/8
- p.č. 1784/9
- p.č. 1784/10
- p.č. 1784/11
- p.č. 1784/13
vše v katastrálním území Velemyšleves, zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec na LV č. 179 pro obec Velemyšleves a
katastrální území Velemyšleves.
1.3 Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, průběh vlastníky zpřesněné hranice
pozemků č. 327-45/2021, vyhotoveným Ing. Janou Sasovou, ověřeným úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Janou Sasovou dne 4.6.2021, pod č. 109/2021 a potvrzeným
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec dne 9.6.2021, pod č.
PGP-288/2021 (dále GP) byl z pozemku p.č. 1666/1 oddělen pozemek p.č. 1666/1
v katastrálním území Velemyšleves o výměře 1040 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití silnice. Pozemek oddělený z pozemku p.č. 1666/1 v katastrálním území Velemyšleves
je v této smlouvě dále označen jako “Část pozemku“ nebo „Pozemek k převodu“.
1.4 V návaznosti na realizaci stavby „I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky“
ztratila Část původní silnice první třídy č. I/27 svůj dopravní význam, proto byla ze silniční sítě
Rozhodnutím Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací ze dne 29.11.2018,
čj.: 322/2018-120-SSU/3, které nabylo právní moci dne 18.12.2018, vyřazena a bude přiřazena
k silnici č. III/25116 jako její nový počáteční úsek.
1.5 Uvedené skutečnosti jsou doloženy:
- LV č. 179 pro obec Velemyšleves a katastrální území Velemyšleves
- Opatřením o určení příslušnosti hospodařit s majetkem státu a Dodatkem č. 3 zřizovací listiny
ze dne 28.6.2001
- Smlouvou kupní ze dne 22.9.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 16.10.2008,
V-3406/2008-533
- Rozhodnutím o vyvlastnění MUZA-40068/2009 ze dne 30.11.2009, právní moc ke dni
5.1.2010, Z-99/2010-533
- GP, který je jako příloha této smlouvy a její nedílnou součástí
- rozhodnutím Ministerstva dopravy odboru pozemních komunikací ze dne 29.11.2018, čj.:
322/2018-120-SSU/3, které nabylo právní moci dne 18.12.2018
- Návrhem na převod vyřazené původní silnice I/27 Velemyšleves ze dne 2.11.2020 (Mapový
výstup z Geoportálu ŘSD ČR)
1.6 Pozemky p.č. 1666/20, p.č. 1784/2, p.č. 1784/3, p.č. 1784/8, p.č. 1784/9, p.č. 1784/10,
p.č. 1784/11 a p.č. 1784/13 v katastrálním území Velemyšleves jsou v této smlouvě dále
společně označeny jako „Pozemky KPÚ“. Strany jsou srozuměny s tím, že tyto pozemky jsou
předmětem Komplexních pozemkových úprav a do vlastnictví obdarovaného budou převedeny
v jejich rámci.

1.7 Podle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, není
stavba silnice součástí pozemku, předmětem daru je tedy samostatně Pozemek k převodu a
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Část původní silnice první třídy č. I/27, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a
povinnostmi (vše dále jen jako „Předmět daru“).
II.
2.1 Změna třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní
komunikaci, protože podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění, je vlastníkem silnic III. třídy kraj, na jehož území se silnice nachází.
2.2 Dárce proto touto smlouvou daruje Předmět daru obdarovanému, který jej bezvýhradně do
svého výlučného vlastnictví přijímá.
III.
3.1 Obdarovaný prohlašuje, že v souladu s § 23 ve spojení s § 36 písm. a) a s § 37 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodlo o bezúplatném nabytí
Předmětu daru Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………………
3.2 Toto prohlášení se činí dle § 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), v platném znění.
IV.
4.1 Účetní hodnota Předmětu daru dle účetní evidence dárce činí celkem 475.698,06 Kč (tj.
slovy: Čtyři sta sedmdesát pět tisíc šest set devadesát osm korun šest haléřů).
Z toho
účetní hodnota Části pozemku: p.č. 1666/1

15.766,00 Kč

účetní hodnota Části původní silnice první třídy č. I/27:

459.932,06 Kč.

V.
5.1 Dárce prohlašuje, že s výjimkou uvedenou v tomto článku, na Předmětu daru neváznou
žádné dluhy ani břemena a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měl
být obdarovaný zvláště upozorněn.
5.2 Dárce upozorňuje obdarovaného na skutečnost, že na LV č. 179 je sice i ve vztahu k
pozemkům zapsán údaj o zahájení exekuce, ale inhibitorium se podle § 44a odst. 5 zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, v platném znění, nepoužije, je-li povinným stát nebo územní samosprávný celek.
5.3 Dárce dále upozorňuje obdarovaného, že




na pozemcích vázne věcné břemeno: umístění a provozování elektrorozvodného
zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 322-19/2020, na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene - úplatné č. 12721305 ze dne 09.07.2021; právní účinky zápisu
k okamžiku 22.09.2021, zápis proveden dne 13.10.2021, na základě vkladu V3282/2021-533; oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035; povinnost k pozemku 1666/1, 1666/20.
byly zahájeny pozemkové úpravy na základě Oznámení pozemkového úřadu o zahájení
pozemkových úprav 2RP1862/2016-508205/03/02 SPU-224367/2019 ze dne
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04.06.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.06.2019, 08:51:34. Zápis proveden
dne 06.06.2019, na základě zápisu Z-1472/2019-533; povinnost k pozemku 1666/20,
1784/10, 1784/11, 1784/13, 1784/2, 1784/3, 1784/8, 1784/9;
došlo ke změně výměr obnovou operátu; povinnost k pozemku 1666/1, 1666/20.

5.4 Obdarovaný prohlašuje, že zná dostatečně faktický i právní stav Předmětu daru, že se
seznámil s příslušným listem vlastnictví, a že přebírá i případné ekologické závazky,
s vlastnictvím Předmětu daru spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a
nebude od dárce požadovat náhradu nákladů vynaložených v této souvislosti.
5.5 Obdarovaný podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb.
přebírá nebezpečí změny okolností.
5.6 Dárce předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či
dodatku druhé smluvní strany k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka,
stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.
5.7 O trvalé nepotřebnosti Předmětu daru bylo v souladu s ust. § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění,
rozhodnuto dárcem dne 12. 4. 2022.
5.8 Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, jakož i zápisem vkladu do katastru
nemovitostí, hradí obdarovaný.
5.9 Platnost právního jednání není vázána dle ust. § 44 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, na schválení příslušným ministerstvem, protože při
převodu silnice včetně silničního pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví kraje v souvislosti
se změnou třídy pozemní komunikace se nepoužijí předpisy vyžadující k převodům majetku
státu na jiné osoby zvláštního souhlasu nebo výjimky.
VI.
6.1 Vlastnictví k Pozemku k převodu jakož i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí a užitky
s převodem spojené, se nabývá vkladem do katastru nemovitostí v souladu se zákonem č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí obdarovaný, který současně
uhradí příslušný správní poplatek s ním spojený. V případě porušení této povinnosti
obdarovaným je dárce oprávněn podat návrh sám s tím, že obdarovaný uhradí dárci náklady na
zaplacení správního poplatku, případně další důvodně vzniklé a prokázané náklady s tím
související.

6.2 Smluvní strany se zavazují, pro případ, že katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu neprovede
zápis věcných práv podle této smlouvy, učinit bezodkladně veškeré nezbytné úkony
k odstranění překážek pro zápis práva.
VII.
7.1 Obdarovaný prohlašuje, že Předmět daru potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. Obdarovaný se zavazuje, že po
dobu deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k Pozemku k převodu
do katastru nemovitostí bude Předmět daru využívat výlučně ve veřejném zájmu, nebude je
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využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude k takovým účelům pronajímat,
či jinak přenechávat třetím osobám, s výjimkou nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění, nepřevede je do vlastnictví třetích osob, ani je
jinak nezcizí a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva ani jiným právem třetí
osoby. Výjimku ze zákazu zatížení Předmětu daru představují případy, kdy jej nebo jeho část
bude nutné zatížit např. služebností inženýrské sítě, nebo jiným věcným břemenem zřizovaným
ve veřejném zájmu. Dárce výslovně prohlašuje, že výše uvedené rovněž neplatí pro jednání,
kterým bude Předmět daru předán k hospodaření Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizaci, IČO 00080837, jejímž zřizovatelem je obdarovaný.
7.2 V souvislosti s ujednáním obsaženým v odst. 7.1 této smlouvy má dárce kdykoliv v době
deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k Pozemku k převodu do
katastru nemovitostí právo provádět kontrolu, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a
obdarovaný je povinen tuto kontrolu strpět.
7.3 Pro případ, že by obdarovaný porušil svoji povinnost Předmět daru po dobu deseti let ode
dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k Pozemku k převodu do katastru
nemovitostí nezcizit, nebo je nezatížit zástavním právem a/nebo jiným právem třetí osoby (to
neplatí pro výjimku dle odst. 7.1), se ujednává právo dárce požadovat smluvní pokutu ve výši
obvyklé ceny Předmětu daru v době porušení povinnosti, stanovené znaleckým posudkem,
nejméně však ve výši účetní hodnoty ke dni uzavření této smlouvy, tj. 459.932,06 Kč. Smluvní
pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný obdrží vyrozumění o porušení povinnosti.
7.4 Pro případ, že by obdarovaný porušil svoji povinnost Předmět daru po dobu deseti let ode
dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k Pozemku k převodu do katastru
nemovitostí nepronajmout či jinak je nepřenechat třetí osobě, se ujednává právo dárce
požadovat smluvní pokutu ve výši ujednaného nájemného nebo jiné obvyklé úplaty za celou
dobu trvání takové smlouvy, vždy však nejméně ve výši obvyklého nájemného nebo jiné
obvyklé úplaty za celou dobu trvání takové smlouvy zjištěné znaleckým posudkem. Smluvní
pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný obdrží vyrozumění o porušení povinnosti.
Dárce na tomto místě výslovně prohlašuje, že toto ujednání se netýká Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, IČO 00080837, které bude Předmět daru
obdarovaným předány k hospodaření, ani případných právních nástupců této organizace.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo
dárce na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.
7.6 Obdarovaný prohlašuje, že sjednané výše smluvních pokut považuje za přiměřené a tímto
se vzdává práva domáhat se jejich snížení u soudu.
VIII.
8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho 1x pro katastrální úřad, po jednom
vyhotovení pro každou smluvní stranu.
8.2 Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti
bránící nakládání s předmětem daru a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
8.3 Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Tato
smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra
postupem a ve lhůtách stanovených zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly na
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tom, že uveřejnění v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky nebo na email:
bezdekova.j@kr-ustecky.cz.
8.4 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení
shody předpokladem pro uzavření této smlouvy.
8.5 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla dohodnuta žádná jiná vedlejší ujednání ve
smyslu ust. § 2132 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, než ta, jež
jsou obsažena v textu této smlouvy.
8.6 ŘSD ČR bude při zpracování osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou postupovat
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zavazuje se s poskytnutými
údaji nakládat pouze za účelem naplnění této smlouvy. Druhá strana bere tyto skutečnosti na
vědomí a s tímto souhlasí. Tyto postupy a opatření se smluvní strany zavazují respektovat a
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Chomutově dne …………………

V Ústí nad Labem dne: ………………….

……………………………………..
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

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

Přílohy:
GP č. 327-45/2021
Situace v silniční síti
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bod 18.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 093/15Z/2022
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2431/UCV/2022-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/2318/2022-UCVM

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Karel Kult na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019
v platném znění,
IČO: 69797111
(dále jen „převodce“),
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem – centrum, 40001 Ústí nad Labem,
zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
IČO: 70892156
(dále jen „nabyvatel“),

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle ustanovení § 22 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI
č.

59/2022
Čl. I.

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
Pozemek:


parcela číslo 362, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda,

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Vilémov u Kadaně, obec
Vilémov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním
pracovištěm Chomutov.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení
č.j.: UZSVM/UCV/8138/2014 – UCVM ze dne 7.11.2014 příslušný hospodařit s nemovitou
věcí dle odst. 1, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
3. Převodce převádí touto smlouvou nabyvateli vlastnické právo k pozemku parcele č. 362/2 v
katastrálním území Vilémov u Kadaně, obec Vilémov (dále jen „převáděný majetek“).
Převáděný majetek byl oddělen z pozemku uvedeného v odst. 1 geometrickým plánem

č. 402-214/2021 ze dne 7.12.2021 vypracovaným Ing. Tomášem Plačkem, Za Bažantnicí
1476/50, 405 02 Děčín 6. S rozdělením vyslovil souhlas místně příslušný stavební úřad
Obecní úřad v Radonicích, odbor výstavby dne 23.3.2022 pod č. j.: OURA-493/2022/Neč.
Tento geometrický plán a Sdělení Obecního úřadu Radonice jsou nedílnou součástí této
smlouvy.

Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku se všemi právy a povinnostmi, a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví přijímá.
Převáděný majetek se nachází pod tělesem komunikace č. III/22410, která je ve vlastnictví
nabyvatele. Komunikace je vedena a zapsána v pasportu komunikací.
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 odst.
3 zákona č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.

Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká
omezení, závazky či právní vady.

Čl. IV.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.
Právní účinky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.
Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a
užíváním převáděného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí podává převodce a to bez zbytečného odkladu.
3. Pokud by příslušným Katastrálním úřadem byl návrh na vklad práva podle této smlouvy
pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění
vůle obou smluvních stran.

Čl. VII.
1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní
stranou.
2. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2
písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a
povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do
katastru nemovitostí.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
nebo omylu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých zástupců.

V Chomutově dne ...............................

V Ústí nad Labem dne .................................

Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Ústecký kraj

......................................................
Ing. Karel Kult
ředitel odboru Odloučené pracoviště
Chomutov

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

Přílohy:
Doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

DOLOŽKA
ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 129/2000 Sb.)

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že
u právních jednání obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 59/2022, kterou se převádí:


Pozemek parcela č. 362/2 o výměře 18 m2, ostatní plocha, neplodná půda
v katastrálním území Vilémov u Kadaně, obec Vilémov, která byla geometrickým plánem
č. 402-214/2021 ze dne 7.12.2021 zhotoveným Ing. Tomášem Plačkem, Za Bažantnicí
1476/50, 405 02 Děčín 6, oddělena z pozemku uvedeném v Čl. I. odst. 1 smlouvy.
S rozdělením vyslovil souhlas místně příslušný odbor výstavby Obecního úřad
v Radonicích dne 23.3.2022 pod č.j.: OURA-493/2022/Neč. Shora uvedený geometrický
plán a Sdělení Obecního úřadu v Radonicích jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Pozemek parcela č. 362, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Vilémov u Kadaně je dosud
zapsán na LV 60000, pro Katastrální území Vilémov u Kadaně, obec Vilémov v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Chomutov,

byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 59/2022 ve smyslu
§ 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
byla schválena usnesením č. …………........... ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
....................

V Ústí nad Labem dne……………………

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

bod 18.1 priloha 2.10.pdf k usnesení č. 095/15Z/2022

bod 18.1 priloha 2.24.pdf k usnesení č. 100/15Z/2022

1211/ULT/2022-ULTM
j.: UZSVM/ULT/996/2022-ULTM

eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2,
za kterou právn jedná Ing. So a Rúžová, editelka odboru Odlou ené pracovišt Litom ice, na
základ P íkazu generálního editele . 6/2019 v platném zn ní,
O: 69797111
(dále jen „ evodce“),
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
který zastupuje Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
O: 70892156 DI : CZ 70892156
(dále jen „nabyvatel“),
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „zákon . 89/2012 Sb.“), a podle ustanovení § 22 zákona
. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „zákon . 219/2000 Sb.“), tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM P EVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ V CI
. 996/2022

1.

l. I.
eská republika je vlastníkem níže uvedené nemovité v ci:
Pozemek
pozemková parcela . 607/6, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: silnice,
hodnota pozemku v operativní evidenci p evodce iní 470,00 K ,
zapsaný na listu vlastnictví . 60000 pro katastrální území Poplze, obec Libochovice
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovišt m Litom ice (dále jen „p evád ný majetek“).

2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ Prohlášení ze dne
22.2.2022 p íslušný s p evád ným majetkem hospoda it, a to ve smyslu § 11 odst. 2 zákona
. 219/2000 Sb.
l. II.
1. P evodce touto smlouvou bezúplatn p evádí nabyvateli vlastnické právo k p evád nému
majetku se všemi právy a povinnostmi, a nabyvatel je do svého výlu ného vlastnictví p ijímá.

2. Vlastnické právo k p evád nému majetku se bezúplatn p evádí podle ustanovení
§ 22 odst. 3 zákona . 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona . 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis .
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem p evád ného majetku.
l. III.
1. P evodce i nabyvatel shodn prohlašují, že jim nejsou známy žádné skute nosti, které
by uzav ení této smlouvy bránily.
2. P evodce prohlašuje, že mu není známo, že by na p evád ném majetku vázla n jaká
omezení, závazky i právní vady s výjimkou níže uvedeného:
-

-

Liniové stavby
v p evád ném majetku se nachází za ízení provozovaná spole ností Severo eské vodovody
a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpe ností pásma. Konkrétn se jedná
o kanalizaci DN<500 a vodovodní ad DN<500,
Územní plán
v územním plánu m sta Libochovice je p evád ný majetek veden v plochách zem
lských,
trvalé travní porosty (TP). Na p evád ném majetku je evidovaná ve ejn prosp šná stavba –
cyklotrasa D24.

l. IV.
1. Vlastnické právo k p evád nému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.
Právní ú inky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu ú adu.
Tímto dnem na nabyvatele p echázejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím
a užíváním p evád ného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrhy na vklad práv podle této smlouvy do katastru
nemovitostí podává p evodce.
3. Pokud by p íslušným katastrálním ú adem byl návrh na vklad práv podle této smlouvy
pravomocn zamítnut, ú astníci této smlouvy se zavazují k sou innosti sm ující k napln ní
le obou smluvních stran.
l. V.
1. Smlouva je uzav ena a nabývá platnosti a ú innosti okamžikem podpisu poslední smluvní
stranou.
2. Tato smlouva nepodléhá uve ejn ní v registru smluv v souladu s ustanovením
§ 3 odst. 2 písm. h) zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých
smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní
pozd jších p edpis .
3. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv stanoveno jinak, ídí se práva
a povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podob oboustrann uzav ených, vzestupn
íslovaných dodatk
smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem
do katastru nemovitostí.

7. Smluvní strany výslovn souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném
zve ejn na v rámci informací zp ístup ovaných ve ejnosti prost ednictvím
ístupu. Smluvní strany prohlašují, že skute nosti uvedené v této smlouv
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona . 89/2012 Sb. a ud
k jejich užití a zve ejn ní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

zn ní byla
dálkového
nepovažují
lují svolení

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn a vážn , nikoliv z p inucení
nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.
V Litom icích dne ………………….

V Ústí nad Labem dne……………………

eská republika - Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových

Ústecký kraj

…………………………………………..
Ing. So a Rúžová
editelka odboru Odlou ené pracovišt
Litom ice

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

íloha
Doložka dle zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .

1211/ULT/2022-ULTM
j.: UZSVM/ULT/996/2022-ULTM

DOLOŽKA
ve smyslu ustanovení § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení),
ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen zákon . 129/2000 Sb.)

Ústecký kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona . 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních jednání
obsažených ve Smlouv o bezúplatném p evodu vlastnického práva k nemovité v ci
. 996/2022, kterou se p evádí
Pozemek
pozemková parcela . 607/6, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: silnice,

zapsaný na listu vlastnictví . 60000 pro katastrální území Poplze, obec Libochovice
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovišt m Litom ice,
byly ze strany nabyvatele spln ny veškeré zákonem . 129/2000 Sb., i jinými obecn závaznými
právními p edpisy stanovené podmínky ve form
p edchozího zve ejn ní, schválení
i odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
edm tná

Smlouva

o

bezúplatném

. 996/2022 byla schválena usnesením

p evodu

vlastnického

práva

k nemovité

v ci

. ……………………….. ze zasedání Zastupitelstva

Ústeckého kraje dne…………………….

V Ústí nad Labem dne …………………

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

bod 18.1 Bod
příloha
19.1.pdf
k usnesení
č. 119/15Z/2022
18.1
příloha
19.1
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace,
Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 696 51
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000116

2011

659 987,09Kč

Dětský domov a Školní jídelna Most, K.H. Borovského1146, příspěvková organizace, K.H.
Borovského1146, 434 01 Most, IČ: 62209256
název
Sestava - dětské hřiště

inventární číslo
12/07-000117

rok pořízení
2011

pořizovací cena vč. zhodnocení
948 013,30Kč

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace, Malátova 12,
400 11 Ústí nad Labem, IČ: 70229422
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000118

2011

765 793,26Kč

Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Špálova 2712/2, 400
11 Ústí nad Labem, IČ: 44555245
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000119

2011

1 014 951,87Kč

Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace, Vysoká Pec 145, 431 59
Vysoká Pec, IČ: 61345717
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000120

2011

794 549,91Kč

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice
1, příspěvková organizace, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice, IČ: 46773690
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000121

2011

1 095 403,13Kč

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace, Školní 624/1,
419 01 Duchcov, IČ: 600023711
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000122

2011

1 116 374,70Kč

Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, Kmochova 205/10,
418 01 Bílina, IČ: 61515761
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
ZŠ
praktická Bílina
Sestava - dětské hřiště
12/07-000123
2011
Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, Měcholupy 1, 439 31
Měcholupy IČ: 61357286
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000124

2011

827 993,99Kč

Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec, příspěvková organizace, Pražská 808, 438
01 Žatec, IČ: 62247859
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000125

2011

832 196,75Kč

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace,
Tyršova 710, 407 77 Šluknov, IČ: 65082478
název
Sestava - dětské hřiště

inventární číslo
12/07-000126

rok pořízení
2011

pořizovací cena vč. zhodnocení
847 535,55Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace, Zámecká 1, 431 56 Mašťov,
IČ: 61345725
název
inventární číslo
rok pořízení
pořizovací cena vč. zhodnocení
Sestava - dětské hřiště

12/07-000127

2011

908 185,79Kč

bod 18.1 priloha 19.2.pdf k usnesení č. 120/15Z/2022

název

inventární číslo

Pamětní kámen s deskou

22/05-007126

pořizovací cena
zůstatková cena (kč)
(kč)
2015
21 625,00 0,-

ROP Billboard-DOZP Oleška

22/05-006562

2014

15 397,00 0,-

ROP-Vytloukání vajec 21-vyb

22/05-007112

2015

6 998,64 0,-

ROP-Sklad odpadků 14-vyb

22/05-007113

2015

18 452,50 0,-

ROP-Hrubá příp. a sklad zeleniny 19,20

22/05-007114

2015

33 149,16 0,-

ROP-Suchý sklad 18-vyb

22/05-007115

2015

23 970,10 0,-

ROP-Varna 21-vyb

22/05-001175

2015

234 014,00 0,-

ROP-Výdej 21-vyb

22/05-001176

2015

126 350,62 0,-

ROP-Studená kuchyně 22-vyb

22/05-001177

2015

143 285,78 0,-

ROP-Umývárna provoz. nádobí 23-vyb

22/05-001178

2015

97 859,96 0,-

ROP-Umývárna bílého nádobí 24-vyb

22/05-001179

2015

56 562,66 0,-

ROP-Chlazený sklad vyrny 21-vyb

22/05-001180

2015

65 410,18 0,-

ROP-Sklad chlazení 16-vyb

22/05-001181

2015

178 668,60 0,-

Celkem

rok pořízení

1 021 744,20

bod 18.1 priloha 17.1.pdf k usnesení č. 121/15Z/2022

bod 18.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 124/15Z/2022

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 96
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,
IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996,
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999,
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č.
74),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č.
75),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č.
76),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 (dodatek č.
80),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 083/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 104/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dodatek č. 82),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 127/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 83),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 128/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 84),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/3Z/2021 ze dne25. 1. 2021 (dodatek č. 85),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 (dodatek č. 86),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 048/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 (dodatek č. 87),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 88),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 89),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 90),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dodatek č. 91)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 083/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 (dodatek č. 92),

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 087/11Z/2021 ze dne13. 12. 2021 (dodatek č. 93),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 098/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 (dodatek č. 94),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 (dodatek č. 95),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I.

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Katastrální území:
Parcela:
567/3
Katastrální území:
Parcela:
99/11
100/3
105/3
986/16
987/1
1000/98
1116
1117
1118
1120
1126

výměra (m )
310

Dobříň
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

výměra (m2)
86
32
32
26
355
410
24
38
24
8
47

Křešice u Litoměřic
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
způsob využití
ostatní komunikace
způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

2

Katastrální území:
Parcela:
243/14

výměra (m )
4

Račice u Štětí
druh pozemku
ostatní plocha

Katastrální území:
Parcela:
123/37
123/39
1035/32
1035/38

výměra (m2)
28
652
1378
1385

Hněvice
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Katastrální území:
Parcela:
32/33
148/20
148/21
148/22
344/11
395/3
395/4

výměra (m2)
32
4
1
12
31
2
1

Záluží u Roudnice nad Labem
druh pozemku
způsob využití
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
1330/1
1330/3
1334
1349/3

výměra (m2)
558
315
1156
428

Libochovany
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

2

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

1384/6
1384/8
1384/11
1411/10
1411/12
1411/13
1411/16

571
460
26
659
274
50
30

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
85/1
85/2
1316/38
1316/40
1316/41
1316/42
1316/43

výměra (m2)
287
8
15
90
32
57
17

Velké Žernoseky
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
211/4

výměra (m2)
1537

Církvice
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
317/7

výměra (m2)
15

Maškovice
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
silnice

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
Dolní Podluží
Stezka plynárenská Stožec
Dolní Podluží
Lávka Šébr přes Stožecké sedlo
Dolní Podluží
Napojení Stožeckého sedla
II.

na parcele
p.č.2089
p.č. 2089
p.č. 2089.

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Katastrální území:
Liběšice u Litoměřic
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. 51
25
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.:
St. 51
St. 63/1
493
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p. č.:
St.63/1
St. 67/1
1308
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.:
St. 67/1
St. 69/1
884
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Liběšice, č.p. 97, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p. č.:
St. 69/1
St.69/2
227
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Liběšice, č.p. 96, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č.:
St. 69/2
St. 71
3592
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Liběšice, č.p. 1, obč. vyb.

Stavba stojí na pozemku p. č.:
St. 71
St. 200
3393
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p. č.:
St. 200
St. 352
100
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.:
St. 352
107
1274
zahrada
109/1
40254
ostatní plocha
zeleň
109/22
224
ostatní plocha
jiná plocha
110/1
567
ostatní plocha
zeleň
110/2
393
ostatní plocha
zeleň
116
1111
zahrada
117
2144
zahrada
1170/2
256
ostatní plocha
ostatní komunikace
1189
223
ostatní plocha
ostatní komunikace

Katastrální území:
Skyřice
Parcela
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. 78/18
713
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Velebudice č.p. 48, obč.vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.:
St. 78/18
395/6
7811
ostatní plocha
ostatní komunikace
395/7
6968
ostatní plocha
ostatní komunikace
Katastrální území:
Parcela
výměra (m2)

Jiříkov
druh pozemku

způsob využití

4492/3

ostatní plocha

silnice

2574

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
na parcele
Liběšice u Litoměřic
studna 5 m
109/1
Liběšice u Litoměřic
studna 10 m
109/1
Liběšice u Litoměřic
studna nad 10 m
109/1
Liběšice u Litoměřic
septik
117
Liběšice u Litoměřic
plot anglického parku
109/1, 110/1, 110/2
Liběšice u Litoměřic
kanalizační řád
109/1,116,117, 1182
Liběšice u Litoměřic
zděný plot
109/1, 116, 117
Liběšice u Litoměřic
plot s podezdívkou
109/1
Liběšice u Litoměřic
sklep zimní
109/1, 67/1
Liběšice u Litoměřic
skleník
63/1
Liběšice u Litoměřic
sklad
69/2
Liběšice u Litoměřic
márnice
71
Liběšice u Litoměřic
skleník malý
63/1
Liběšice u Litoměřic
sauna
71
Liběšice u Litoměřic
pergola, přístřešek na kontejnery 109/1
Liběšice u Litoměřic
pergola u staré školy
109/1
Liběšice u Litoměřic
Tomovy parky-kolotoč Čamrda 109/1
Liběšice u Litoměřic
Tomovy parky-houpačka loďka v bouři 109/1
Liběšice u Litoměřic
Tomovy parky-dvouhoupačka
109/1
Liběšice u Litoměřic
Tomovy parky-sestava Rudovousova věž 109/1

Skyřice

PS015 v admin. budově R+M regulace a měření
78/18

Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
III.

D)

PS 65 rozvod svítiplynu
SO 10 výměníková stanice
SO 137 teplovodní rozvody
SO 51 rozvod pitné vody
SO 53 rozvod užitkové vody
SO 70 rozvod NN
SO 74 požární signalizace
Sekundární rozvod tepla
SO 36 kolektor inž. sítí
SO 56 kanalizace
SO 75 jednotný čas
SO 72 venkovní rozvod telefonů
parkoviště

V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací
listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022

Číslo DM

Popis

HM001529
HM001530
HM001531
HM001532
HM001533

informační tabule Krupka
informační tabule Krupka – Bohosudov
informační tabule Cínovec
informační tabule Děčín
informační tabule Dolní Žleb

IV.

D)

78/18
78/18
78/18
395/2
395/2
78/18
78/18
395/2
78/4
395/2
78/4
78/18
395/6

V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací
listiny se zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022

Číslo DM

Popis

HM000896
HM000897
HM000898
HM000899
HM000916
HM000917

chladící box
chladící box
odsavač par závěsný – BC18/32D
odvápňovač centrální
klimatizace – vzduchotechnika
strojní chladící zařízení - KL

E) Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028
Číslo DM
Popis
DDHM001136
DDHM001135
DDHM001134

markýza
odsavač par ABG
digestoř

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 7. 2022
V Ústí nad Labem dne: 27. 6. 2022
Mgr. Bc. Tomáš Rieger

člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne
16. 12. 2020

Soupis žadatelů o dotaci z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025

bod 20.1 priloha 1

bod 20.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 128/15Z/2022

Žadatel Právnická osoba

Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Číslo žádosti

Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

Datum podaní
žádosti
Jméno a Příjmení FO

IČO FO

Název PO

Maximální procentuální podíl
dotace na celkových
uznatelných nákladech
projektu

Požadovaná výše dotace

Celkové náklady projektu

Stručná anotace projektu

IČO PO

Celkový počet bodů

1

ZPZ_ZV_0029_22

01.04.2022

Jakub Tichý

75945878

Pořízení nakladače Avant 528

01.04.2022

31.10.2022

32,20

299 340,00

929 646,00

Cílem je nákup nakladače.

38

2

ZPZ_ZV_0037_22

06.04.2022

Helena Syrovátková

14166089

Strojní vybavení

01.05.2022

31.10.2022

40,00

266 000,00

665 000,00

Cílem je nákup strojního vybavení ( shrnovač, lis na balíky,
luční vály a sekačka).

38

3

ZPZ_ZV_0013_22

31.03.2022

Zdeněk Voldřich

03820262

OSEKÁVAČ CIBULE

31.03.2022

31.10.2022

40,00

240 000,00

600 000,00

Cílem je nákup osekávače cibule.

36

4

ZPZ_ZV_0019_22

31.03.2022

Zdeněk Hrdlička

72769033

BRAMBOROVÝ KOMBAJN

31.03.2022

31.10.2022

40,00

273 600,00

684 000,00

Cílem je nákup kombajnu na brambory.

36

5

ZPZ_ZV_0050_22

07.04.2022

Martin Tlustý

04886976

Nákup nového traktoru

15.04.2022

31.10.2022

25,00

300 000,00

1 200 000,00

Cílem je nákup traktoru.

36

6

ZPZ_ZV_0078_22

21.04.2022

Josef HOLUB

06895093

Pořízení strojů pro zelinářskou výrobu

01.06.2022

31.10.2022

40,00

212 000,00

530 000,00

Cílem je nákup kolového traktoru a bramborového
kombajnu.

36

7

ZPZ_ZV_0111_22

29.04.2022

Ing. Miloš Malý ml.

75117533

Biodiverzita v zemědělství - moderní prvovýroba

29.04.2022

12.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup vybavení a zázemí pro obsluhu.

36

8

ZPZ_ZV_0120_22

29.04.2022

Veronika Korfová

25014943

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji

29.04.2022

30.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je oplocení pozemků malé farmy.

36

9

ZPZ_ZV_0003_22

31.03.2022

Václav Hodoval

05956684

Mechanická likvidace plevelů v ekologickém
zemědělství

31.03.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup nožové plečky.

35

10

ZPZ_ZV_0004_22

31.03.2022

Ing. Jan Hodoval, Ph.D.

72019221

Rekonstrukce sklepa

31.03.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je rekonstrukce sklepa.

35

11

ZPZ_ZV_0008_22

31.03.2022

Tomáš Karafa

74401777

Zakoupení traktoru

31.03.2022

31.07.2022

16,66

299 880,00

1 800 000,00

Cílem je nákup traktoru.

35

12

ZPZ_ZV_0006_22

31.03.2022

Antonín Štěpanovský

09581006

Nákup strojů na zpracování půdy a postřikovače

31.03.2022

30.09.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup postřikovače a s troje na zpracování půdy.

33

13

ZPZ_ZV_0009_22

31.03.2022

Marcel Meduna

72540281

Traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 6165 comfort

01.04.2022

31.10.2022

12,50

300 000,00

2 400 000,00

Cílem je nákup traktoru.

33

14

ZPZ_ZV_0041_22

04.04.2022

Josef Potužák

02813173

Pořízení zemědělské techniky 2022

04.04.2022

31.10.2022

40,00

280 000,00

700 000,00

Cílem je nákup čelního nakladače.

33

15

ZPZ_ZV_0139_22

19.04.2022

Martin Cendelín

75123819

Doplnění strojového parku

19.04.2022

31.10.2022

40,00

240 000,00

600 000,00

Cílem je nákup traktorového přívěsu a shrnovače sena.

33

16

ZPZ_ZV_0086_22

22.04.2022

Lukáš BERGER

10758950

Opláštění skladovacího prostoru - etapa III

01.06.2022

31.10.2022

25,00

300 000,00

1 200 000,00

Cílem je nákup trapézového plechu, spojovacího materiálu
a postavení lešení a montáž plechů.

33

17

ZPZ_ZV_0088_22

22.04.2022

Lukáš BERGER

10758950

Nákup zemědělské techniky pro zvýšení
produktivity práce

01.06.2022

31.10.2022

37,50

300 000,00

800 000,00

Cílem je nákup kolového traktoru.

33

18

ZPZ_ZV_0147_22

30.05.2022

Matyáš Malý

88035239

Statek Milá - oprava střechy

01.06.2022

31.10.2022

40,00

276 000,00

690 000,00

Cílem je oprava střechy.

33

19

ZPZ_ZV_0142_22

30.05.2022

Michal Novotný

71320385

Zpracování vypěstovaných plodin a uvedení
produktů na trh

30.05.2022

31.10.2022

40,00

230 000,00

575 000,00

Cílem je nákup vybavení na lepší zpracování
vypěstovaných plodin.

28

20

ZPZ_ZV_0031_22

13.04.2022

Jozef Mikloška

4874269

Zemědělství Farma Jozefín

07.07.2022

31.10.2022

40,00

274 000,00

685 000,00

Cílem je nákup zahradního traktoru, minibagru, oplocení,
projekt na revitalizaci pozemků atd…

26

21

ZPZ_ZV_0036_22

19.04.2022

Blanka Šulcová

74600133

Oprava skladu krmiva pro hospodářská zvířata

01.05.2022

31.10.2022

40,00

200 000,00

500 000,00

Cílem je oprava skladu krmiva.

26

22

ZPZ_ZV_0056_22

20.04.2022

Milena Hodovalová

46722017

Ramenový aplikátor osiv meziplodin

01.05.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup ramenového aplikátoru osiv.

26

23

ZPZ_ZV_0082_22

21.04.2022

Pavel ROHLÍČEK

72576146

Pořízení chladícího boxu

01.06.2022

31.10.2022

37,50

300 000,00

800 000,00

Cílem je nákup chladírenského boxu.

26

24

ZPZ_ZV_0080_22

21.04.2022

Pavel ROHLÍČEK

72576146

Pořízení čtyřradličného pluhu a ořezávače a
ometače jahodníku

01.06.2022

31.10.2022

35,29

299 960,00

850 000,00

Cílem je nákup pluhu, ořezávače odnoží jahod a ometače
jahod.

26

25

ZPZ_ZV_0099_22

26.04.2022

Tomáš Kubík

75071479

Přístřešek na seno

01.05.2022

31.10.2022

40,00

290 000,00

725 000,00

Cílem je vybudování přístřešku na seno.

26

26

ZPZ_ZV_0100_22

26.04.2022

Tomáš Kubík

75071479

Nákup lisu na kulaté balíky

01.05.2022

31.10.2022

40,00

240 000,00

600 000,00

Cílem je nákup lisu na kulaté balíky.

26

27

ZPZ_ZV_0115_22

28.04.2022

Radek Šnajdauf

71209077

Nákup secího stroje pro farmu Radek Šnajdauf

01.06.2022

30.10.2022

40,00

296 000,00

740 000,00

Cílem je nákup secího stroje.

26

28

ZPZ_ZV_0127_22

06.05.2022

Zbyněk Rybář

46058079

Pořízení montované haly a kultivátoru ke zvýšení
produkce zeleniny

06.05.2022

31.10.2022

40,00

248 000,00

620 000,00

Cílem je pořízení montované haly.

26

Žádosti celkem

7 764 780,00

bod 20.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 128/15Z/2022
bod 20.1 priloha 2
Soupis žadatelů o dotaci navržení k nepodpoření z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025
Žadatel Fyzická osoba podnikající

Pořadové
číslo

Číslo žádosti

1

Maximální
procentuální podíl
dotace na
Požadovaná výše Celkové náklady Datum podaní
celkových
dotace
projektu
žádosti
uznatelných
nákladech
projektu

Celkový počet
bodů

Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

71242538

POŘÍZENÍ ŽACÍ KOMBINACE
POTTINGER NOBSFIDV 812

01.05.2022

31.10.2022

40,00

260 000,00

650 000,00

31.03.2022

25

Karel Tachecí

46059466

Traktorový přívěs třístranně
sklápěný 12t

31.03.2022

31.10.2022

40,00

226 000,00

565 000,00

31.03.2022

25

ZPZ_ZV_0124_22

Šárka BERGEROVÁ

72024429

Nákup zemědělské techniky
na obnovu travních porostů

01.06.2022

31.10.2022

40,00

260 000,00

650 000,00

29.04.2022

25

4

ZPZ_ZV_0081_22

JAHODÁRNA Brozany nad
Ohří s.r.o.

06794891

Nákup zemědělské techniky
pro zvýšení produktivity práce
při pěstování ranných
brambor

01.06.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

21.04.2022

24

5

ZPZ_ZV_0083_22

JAHODÁRNA Brozany nad
Ohří s.r.o.

06794891

Nákup zemědělské techniky
pro zvýšení produktivity práce

01.06.2022

31.10.2022

31,38

299 990,00

956 000,00

21.04.2022

24

6

ZPZ_ZV_0143_22

Sadařství Vavřinec

07558066

Rekultivace ovocného sadu_2.
etapa

30.05.2022

31.10.2022

40,00

286 000,00

715 000,00

30.05.2022

24

7

ZPZ_ZV_0148_22

Pivovar Litoměřice s.r.o.

7084188

Pořízení technologie na
výrobu piva

01.06.2022

31.10.2022

29,68

299 910,00

1 010 500,00

30.05.2022

24

8

ZPZ_ZV_0005_22

Miroslav Novák

42114870

Rekonstrukce zázemí
zemědělských budov, nákup
příslušenství ke strojům

31.03.2022

30.09.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

31.03.2022

23

9

ZPZ_ZV_0039_22

Jakub Laušman

71084720

Pořízení traktoru

01.05.2022

30.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

03.04.2022

23

10

ZPZ_ZV_0022_22

Jiří Potužák

64022986

Pořízení techniky 2022

04.04.2022

31.10.2022

35,29

299 960,00

850 000,00

04.04.2022

23

02.05.2022

17.10.2022

40,00

280 000,00

700 000,00

06.04.2022

23

Jméno a Příjmení FO/ Název PO

IČO FO/PO

ZPZ_ZV_0002_22

Jakub Stolle

2

ZPZ_ZV_0010_22

3

11

ZPZ_ZV_0048_22

Jiří Křížek

40228240

Rekonstrukce stodol,
přeložení střešní krytiny,
zpevnění dvorní plochy
kamenivem

12

ZPZ_ZV_0073_22

Jaroslav Andrle

63768526

Zkvalitnění aplikace
průmyslových hnojiv

01.05.2022

31.08.2022

40,00

208 000,00

520 000,00

21.04.2022

23

13

ZPZ_ZV_0096_22

Pavel Jaššo

46069488

Míchárna krmných směsí

01.05.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

26.04.2022

23

14

ZPZ_ZV_0097_22

Pavel Jaššo

46069488

Oprava střechy
hospodářského objektu

01.05.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

26.04.2022

23

15

ZPZ_ZV_0098_22

Pavel Jaššo

46069488

Nákup žací kombinace

01.05.2022

31.10.2022

40,00

268 000,00

670 000,00

26.04.2022

23

16

ZPZ_ZV_0107_22

Pavel Surma

62218107

Nákup strojového vybavení do
rostlinné prvovýroby

02.05.2022

28.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

26.04.2022

23

17

ZPZ_ZV_0110_22

Miloš Holub

72032804

Nákup transportní techniky

01.06.2022

30.09.2022

40,00

288 800,00

722 000,00

27.04.2022

23

29.04.2022

18.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

29.04.2022

23

18

ZPZ_ZV_0117_22

Ing. Miloš Malý st.

46055738

Snížení výrobních nákladů
farmy a zlepšení hospodaření
s vodou v půdě

19

ZPZ_ZV_0137_22

Josef KRÁL

70979421

Nákup zemědělské techniky
pro zvýšení produktivity práce

01.07.2022

31.10.2022

40,00

224 400,00

561 000,00

23.05.2022

23

20

ZPZ_ZV_0135_22

Miroslav Panský

47776722

Nákup traktorového přívěsu

01.08.2022

31.10.2022

40,00

280 000,00

700 000,00

27.05.2022

23

21

ZPZ_ZV_0020_22

Farma HRDLA s.r.o.

03797961

EKOLOGICKÉ VOZIDLO DO
FOLIOVNÍKŮ

31.03.2022

31.10.2022

40,00

236 000,00

590 000,00

31.03.2022

21

22

ZPZ_ZV_0062_22

Farma Žabokliky s. r. o.

05965152

Dovybavení rodinné farmy
zánovní technikou

11.04.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

11.04.2022

21

23

ZPZ_ZV_0075_22

Kamil Karban

72615931

Nákup žacího stroje Kuhn
Alterna 500R

21.04.2022

31.10.2022

40,00

220 000,00

550 000,00

21.04.2022

21

24

ZPZ_ZV_0071_22

AGROFARM TEAM
Černochov, s.r.o.

10831487

Oblouková hala RICHEL
SHELTERALL OV 130

01.05.2022

30.09.2022

30,00

225 000,00

750 000,00

22.04.2022

21

25

ZPZ_ZV_0085_22

Jiří Pavlík

47789336

Přístřešek (kolna) na
zeměnělské stroje a zařízení

25.04.2022

31.10.2022

40,00

204 000,00

510 000,00

25.04.2022

21

27.04.2022

31.10.2022

40,00

220 310,00

550 779,92

27.04.2022

21

26

ZPZ_ZV_0114_22

Ekodvorek Vrbička s.r.o.

05951305

Zabezpečení, údržba a
zlepšení podmínek chovu
dobytka včetně pozemků a
krmení

27

ZPZ_ZV_0131_22

Medilax s.r.o

28737466

Nákup zemědělského stroje

01.06.2022

31.10.2022

37,00

296 000,00

800 000,00

27.04.2022

21

28

ZPZ_ZV_0132_22

Medilax s.r.o

28737466

Stavba zemědělské
prvovýroby - seník , přístřešek
pro hospodářská zvířata

01.06.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

27.04.2022

21

29

ZPZ_ZV_0118_22

Vítězslav Škoda

68438362

Rozšíšení výdejních automatů
minimlékarna Vražkov

01.05.2022

31.10.2022

40,00

237 200,00

593 017,60

29.04.2022

21

30

ZPZ_ZV_0122_22

Vítězslav Škoda

68438362

Napájecí automat pro telata

01.05.2022

31.10.2022

40,00

241 770,00

604 435,00

29.04.2022

21

01.07.2022

31.10.2022

40,00

220 000,00

550 000,00

30.05.2022

21

06.04.2022

01.06.2022

24,79

299 950,00

1 210 000,00

05.04.2022

19

31

ZPZ_ZV_0149_22

MERVO s.r.o.

61325058

Pořízení strojního vybavení
pro údržbu a zlepšení
vlhkostních poměrů půdy.

32

ZPZ_ZV_0047_22

CHMEL spol. s r.o.

47541768

Modernizace zemědělského
provozu

33

ZPZ_ZV_0125_22

Agro Hřivice, s.r.o.

47716754

Pořízení stroje na výživu
rostlin

29.04.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

29.04.2022

19

bod 21.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 131/15Z/2022
Příloha č. 1 RM 22 11 29 06

Žádost o poskytnutí o návratné finanční výpomoci dle § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
Datová schránka města: x9hbpfn
El. adresa podatelny: posta@mmdecin.cz
Zastoupené: Ing. Jiřím Andělem, CSc.
Žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 634.371, - Kč na krytí prvotních nákladů,
které vznikly v souvislosti se zabezpečením pomoci uprchlíkům z území Ukrajiny. Jedná se
o náklady na:
1
Opravy elektro
31 000,00 Kč
2
Zařizovací předměty bytů
58 000,00 Kč
3
Instalatérské práce
74 000,00 Kč
4
Elektro revize, přihlášky
11 000,00 Kč
5
Výměna PVC
30 000,00 Kč
6
Malování
18 000,00 Kč
7
Matrace 90 x 200
37 980,00 Kč
8
Nouzové skládací lůžko
53 975,00 Kč
9
Postel + rošt 90 x 200
42 560,00 Kč
10
Podložka pro děti – turistické centrum
3 752,00 Kč
11
Stoly + židle
15 324,00 Kč
12
Matrace 90 x 200
4 477,00 Kč
13
Děčínská karta
64 500,00 Kč
14
Školní jídelny – stravné
75 660,00 Kč
15
Nákup nápojů k dispozici uprchlíkům
14 228,00 Kč
16
Náklady za překlady a tlumočení
3 640,00 Kč
17
Náklady JSDHO
6 280,00 Kč
18
Náklady na sběr, odvoz a odstranění odpadů
89 995,00 Kč
celkem
634 371,00 Kč

Lhůta pro navrácení finanční výpomoci je 31/12/2022.
O poskytnutí návratné finanční výpomoci je žádáno z důvodu překlenutí období do rozhodnutí
Vlády České republiky o proplacení prvotních nákladů z Rezervy na řešení krizových situací
podle zákona č. 240/2000 Sb. formou účelových dotací státního rozpočtu.
Děčín, dne 8. června 2022
__________________
Ing. Jiří Anděl, CSc.

bod 23.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 133/15Z/2022

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí roku 2022

2. 8. 2022 – 13:00 hodin









Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Vyhodnocení přijatých opatření na základě provedené kontroly KV k usnesení
č. 014/5Z/2021 – kontrola poradenských smluv
Schválení zprávy o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2022
Různé

13. 9. 2022 – 13:00 hodin







Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Různé

1. 11. 2022 – 13:00 hodin







Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Různé

13. 12. 2022 – 13:00 hodin








Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Schválení plánu práce na první pololetí roku 2023
Různé

