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

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 42. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 06.04.2022 
od 10:53 hodin do 13:00 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/42R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 6. 4. 2022 ve videokonferenčním režimu. To 
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady 
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.

b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 6. 4. 
2022, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a 
usnesení smazán.

c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého 
kraje.

Usnesení č. 002/42R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení ze 42. zasedání Rady Ústeckého kraje:

1. Ing. Jana Růžičku
2. Ing. Radima Laibla

Usnesení č. 003/42R/2022
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání
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          schvaluje

upravený program 42. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.

Usnesení č. 004/42R/2022
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 – 
2024:

1. Usnesení RÚK č. 137/33R/2021 z 15.12.2021 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní muzeum Louny – úprava budovy Poděbradova 
č.p.599, Louny“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. Usnesení RÚK č. 051/34R/2022 z 12.01.2022 C)1. Změna smlouvy č. 
20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020 na plnění zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“
3. Usnesení RÚK č. 052/34R/2022 z 12.01.2022 C)1. Změna smlouvy č. 
20/SML5170/SOD/INV ze dne 16. 07. 2020 na plnění zakázky na stavební práce s názvem 
„Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, ÚL – stavební úpravy a dostavba areálu školy“
4. Usnesení RÚK č. 056/34R/2022 z 12.01.2022 G)b) Ekologická likvidace mezideponií v 
Ústeckém kraji
5. Usnesení RÚK č. 028/37R/2022 z 09.02.2022 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – 
Kamenice, p. o. – Realizace stropního zvedacího a asistenčního systému“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
6. Usnesení RÚK č. 048/37R/2022 z 09.02.2022 Školské rady
7. Usnesení RÚK č. 055/37R/2022 z 09.02.2022 Převod části prostředků rezervního fondu k 
posílení fondu investic – Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U červeného kostela 110, 
příspěvková organizace
8. Usnesení RÚK č. 056/37R/2022 z 09.02.2022 Převod části prostředků rezervního fondu k 
posílení fondu investic – Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, 
Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
9. Usnesení RÚK č. 061/37R/2022 z 09.02.2022 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 – 
2026 po řece Labi na úsecích zejména v Ústeckém kraji“ zadávané formou otevřeného řízení
10. Usnesení RÚK č. 068/37R/2022 z 09.02.2022 Podpora a stabilizace mladých vědeckých 
pracovníků Ústeckého kraje
11. Usnesení RÚK č. 132/37R/2022 z 09.02.2022 C)2. Změna smlouvy č. 
17/SML2400/SOD/INV ze dne 22. 6. 2017 na plnění veřejné zakázky na služby „Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - 
rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD
12. Usnesení RÚK č. 137/37R/2022 z 09.02.2022 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky 
na dodávky s názvem „Zodolnění výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje – garážová 
vrata“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
13. Usnesení RÚK č. 007/39R/2022 z 09.03.2022 Smlouva o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje a obcemi Ústeckého kraje
14. Usnesení RÚK č. 041/39R/2022 z 09.03.2022 Výzva „Prevence pro krajské školy 2022“
15. Usnesení RÚK č. 168/39R/2022 z 09.03.2022 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého 
kraje – mytí oken“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
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Usnesení č. 005/42R/2022
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Žádost o prominutí vrácení stipendia Ústeckého kraje, č.j. KUUK/051750/2022
2. Žádost o vyjádření stanoviska pro významnou událost - World Superbike 2022

B) souhlasí

s vyjádřením podpory významné události World Superbike 2022.

C) ukládá

1. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, reagovat na Žádost o prominutí 
vrácení stipendia Ústeckého kraje, č.j. KUUK/051750/2022.
Termín: 4. 5. 2022

2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, odpovědět na žádost Autodromu Most.
Termín: 20. 4. 2022

Usnesení č. 006/42R/2022
4.2 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Reklamní 
předměty k propagaci Ústeckého kraje“ zadávané formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Reklamní 
předměty k propagaci Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Reklamní 
předměty k propagaci Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje“ dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazné texty Rámcových kupních dohod ze zadávací dokumentace k 1., 2. a 3. části 
veřejné zakázce na dodávky s názvem „Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje“ dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele pro 1., 2. a 3. 
část veřejné zakázky dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro každou část veřejné 
zakázky zvlášť:
1. část: Drobné užitkové předměty
Attack Promotion s.r.o., Hyacintová 3222/10, 106 00 Praha 10, IČO: 271 76 100, a to za 
podmínek uvedených v jeho nabídce:
- Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 3.307.780,50
- Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 4.002.414,41
2. část: Luxusní předměty
Attack Promotion s.r.o., Hyacintová 3222/10, 106 00 Praha 10, IČO: 271 76 100, a to za 
podmínek uvedených v jeho nabídce:
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- Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 858.304,50
- Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 1.038.548,45
3. část: Textilní výrobky
Attack Promotion s.r.o., Hyacintová 3222/10, 106 00 Praha 10, IČO: 271 76 100, a to za 
podmínek uvedených v jeho nabídce:
- Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 587.475,00
- Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 710.844,75

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Rámcové kupní dohody s 
vybraným dodavatelem k jednotlivým částem veřejné zakázky
Termín: 31. 5. 2022
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit 
veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření Rámcové 
kupní dohody na plnění této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit je k 
podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona k jednotlivým částem veřejné zakázky;
Termín: 15. 5. 2022

Usnesení č. 007/42R/2022
4.3 Dotační titul „PROGRAM 2022 na podporu nové techniky, výstavby požárních 
zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně 
prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a 
ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1. schválit dle Článku VIII., bodu 5) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
007/13Z/2022 ze dne 28.02.2022 (dále jen „Zásady“) tuto výjimku pro dotační titul Program 
2022:

„Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů Projektů" ve všech 
tematických oblastech Programu 2022. Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální 
a je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu.

2. dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 2. 1. 2022 až do 30. 
11. 2023 ve
všech tematických oblastech Programu 2022".

3. schválit dle Článku V. Zásad vyhlášení dotačního titulu Program 2022 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení včetně vzorové smlouvy Programu 2022 přílohy č. 2 tohoto usnesení, přílohy 
č.3 a příloh č. 4 - 6 přehled poskytnuté dotace prostřednictvím Ministerstva vnitra – 
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

B) jmenuje
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dle Článku IX., odst. 1) Zásad výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v 
rámci dotačního programu Program 2022 ve složení:

Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje,
Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru INF,
Ing. Marcel Kucr, vedoucí oddělení krizového řízení odboru KH,
plk. Mgr. Martin Laníček, náměstek ředitele KŘ HZS.

Náhradníky členů výběrové komise:
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, 1. náměstkyně hejtmana,
Bc. Tomáš Štěpánek, oddělení krizového řízení odboru INF,
plk. Mgr. Jarmila Palicová, vedoucí odd. IZS a služeb KŘ HZS.

C) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 25.4.2022

Usnesení č. 008/42R/2022
4.4 Dary pro složky IZS v roce 2022

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí finančních darů ve výši 6 
200.000,- Kč a to následovně:
500.000,- Kč pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí 
nad Labem, IČO: 75151537,
5 000.000,- Kč pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO: 70886300, 700.000,- Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - 
krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje, Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem-centrum, 
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 71173811.
Návrhy darovacích smluv jsou uvedeny v přílohách 1-3 tohoto materiálu.

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 25.4.2022

Usnesení č. 009/42R/2022
4.5 Smlouva o poskytnutí údajů o technické infrastruktuře pro potřeby zpracování 
Digitální technické mapy kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření smlouvy o poskytnutí údajů o technické infrastruktuře pro potřeby zpracování 
digitální technické mapy kraje mezi Ústecký kraj – Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, DIČ: CZ70892156 a ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, DIČ CZ24729035, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
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B) pověřuje

Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí, k podepsání smlouvy o 
poskytnutí údajů o technické infrastruktuře pro potřeby zpracování digitální technické mapy 
kraje.

C) ukládá

Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, realizovat kroky dle 
usnesení bodu A).

Termín: 14.4.2022

Usnesení č. 010/42R/2022
4.6 Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/132/2022 ze dne 28. 2. 
2022

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit tskovou opravu usnesení č. 010/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022, kdy v usnesení byla 
omylem uvedena špatná adresa Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení 
hasičů Ústeckého kraje, Vaníčkova 29, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 71173811.
Správně má být uvedeno Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů 
Ústeckého kraje, Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO: 71173811.

B) ukládá

Ing Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení, Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 011/42R/2022
4.7 Poskytnutí finanční dotace z přijatého daru od České spořitelny, a.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, dle vzoru 
uvedeném ve Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě 
předložené žádosti uvedené v příloze 2 tohoto materiálu s žadatelem:

Dobrovolnické centrum, z.s.
sídlo: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70225842
částka: 200.000,- Kč
projekt: zajištění humanitární pomoci v KACPU

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace, dle vzoru uvedeném ve Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají 
standardní vzory smluv a to na základě předložené žádosti uvedené v příloze 2 tohoto 
materiálu s žadatelem:
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Ústecká komunitní nadace
sídlo: Karla IV 400/11, 400 03 Ústí nad Labem
IČO:44552254
částka 400.000, Kč
projekt: Pomoc Ukrajině II - zajištění tlumočníků v KACPU
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

C) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje, Ing. Janu Schillerovi, předložit usnesení dle budu B/ tohoto 
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 012/42R/2022
4.8 Zajištění nouzového ubytování v rámci příspěvkových organizací UK

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

přednesenou a předloženou informaci o stávajícím poskytování volných ubytovacích kapacit 
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje nejdříve od 1. 3. 2022 dle důvodové zprávy 
tohoto materiálu a dokumentace v rámci krizového řízení, kdy se souhlasem kraje byly volné 
ubytovací kapacity příspěvkových organizací registrovány v HUMPO a Hasičským 
záchranným sborem nebo KACPU byly příspěvkovým organizacím přidělovány vysídlené 
osoby přicházející z území Ukrajiny, kterým bylo umožněno nouzové ubytování a nad rámec 
povinností kraje navíc zajišťována strava (zejména s ohledem na situaci, kdy nebyly 
vyplaceny sociální dávky).

B) určuje

na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích 
kapacit v krajích , v platném znění, a v souladu s § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace Ústeckého 
kraje k poskytování volných ubytovacích kapacit umožňujících bezúplatné ubytování osob v 
nouzovém ubytování dle upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení.

C) schvaluje

Podmínky pro poskytování volných ubytovacích kapacit umožňujících bezúplatné ubytování 
osob v nouzovém ubytování příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení a ukládá ředitelům příspěvkových organizací určených v upravené příloze č. 
1 tohoto usnesení je dodržovat.

D) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2022, pro 
příspěvkové organizace dle bodu B) tohoto usnesení na náklady související s umožněním 
bezúplatného ubytování osob v nouzovém ubytování, ve výši předpokládaných nákladů dle 
přílohy č. 3 (sloupec c) tohoto usnesení a za předpokladu dodržení podmínek schválených dle 
bodu C) tohoto usnesení.

E) konstatuje

že jsou naplněny podmínky pro to, aby poskytnuté ubytovací kapacity příspěvkovými 
organizacemi dle bodu B) tohoto usnesení byly považovány za nouzové ubytování ve smyslu 
přechodného ustanovení čl. VI. usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 v platném znění 
a příspěvkovým organizacím za podmínek schválených dle bodu C) tohoto usnesení bude 
poskytnut kompenzační příspěvek v rámci příspěvku zřizovatele dle bodu D) tohoto usnesení. 

F) revokuje
7



bod A) usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/39R/2022 ze dne 9. 3. 2022.

Usnesení č. 013/42R/2022
4.9 MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ při transformaci Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Memoranda o porozumění při transformaci Ústeckého kraje mezi 
Ústeckým krajem, společností ČEZ, a. s. a společností GEOMET, s. r. o dle upravené přílohy 
1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 014/42R/2022
5.1 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout dle čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, 
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,

2. zvolit
a) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Petra Bártu, 
**********************************************************,
b) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Marcelu 
Berčíkovou, *********************************************************,
c) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Zdeňka 
Bezděku, *****************************************************,
d) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Danielu 
Helenu Bílkovou, **********************************************************,
e) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Zuzanu 
Čáníkovou, ********************************************,
f) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Josefa 
Filipa, ********************************************************,
g) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Marii 
Jakubcovou, *********************************************************,
h) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Jana 
Kernera, *****************************************************,
i) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Marii 
Kindermannovou, *********************************************,
j) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Janu 
Konyovou, **********************************************************,
k) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Jitku 
Krausovou, **************************************************************,
l) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Jiřího 
Machalíka, ***********************************************,
m) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Viktora 
Malinkoviče, *******************************************************,
n) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Františka 
Moravce, ******************************************************,
o) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Bronislavu 
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Nedvědovou, **********************************************,
p) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Ladu 
Novou, dříve Šištíkovou, ***************************************************,
q) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Jiřinu 
Ocztošovou, *******************************************************,
r) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Jitku 
Řehákovou, *******************************************************,
s) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Dagmar 
Škvárovou, ***********************************************************,
t) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Vítězslava 
Vlčka, 
***************************************************************************
****,
u) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Tomáše 
Zíku, *******************************************************,

3. uložit Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedkyni 
Krajského soudu v Ústí nad Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem 
dle bodu B) 2. tohoto usnesení.
Termín: 6. 5. 2022

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva 
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 015/42R/2022
5.2 Změna pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje a dodatky ke zřizovacím listinám

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. schválit změnu Pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze 
dne 26. 6. 2013, ve znění pozdějších změn, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. schválit dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů,

a) změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

č.j. 130/2001, ze dne 3. 10. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00080837, 
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí
dodatkem č. 77 ke zřizovací listině

č.j. 246/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 
00829013, sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem
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dodatkem č. 39 ke zřizovací listině

dle vzoru dodatku uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení.

b) změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

č.j. 21/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková 
organizace, IČO: 00831085, sídlo: Winstona Churchilla 1368/4, Ústí nad Labem-centrum, 
400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 22/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková 
organizace, IČO: 65082401, sídlo: Národní 209, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

č.j. 68/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, IČO: 
46071172, sídlo: Chelčického 345/4, 415 01 Teplice
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 70/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace, IČO: 
46071199, sídlo: Kubicových 887/2, 419 01 Duchcov
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 160/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace, IČO: 65081803, 
sídlo: Národní 512, 407 47 Varnsdorf
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině

č.j. 161/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace, IČO: 
65082184, sídlo: Růžová 1416/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině

č.j. 162/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 
Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace, 
IČO: 65081765, sídlo: Čs. legií 243/29, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

dle vzoru dodatku uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení.

c) změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

č.j. 122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO: 
00083259, sídlo: Michalská 29/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině
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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. 37 ke zřizovací listině

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. 38 ke zřizovací listině

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. 31 ke zřizovací listině

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. 37 ke zřizovací listině

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. 29 ke zřizovací listině

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. 35 ke zřizovací listině

č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, IČO: 00080730, sídlo: Čsl. 
armády 1360/35, 434 01 Most,
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

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. 32 ke zřizovací listině

dle vzoru dodatku uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení.

d) změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

č.j. 121/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 
0083186, sídlo: Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad 
Labem
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině
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č.j. 241/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvkové organizace, IČO: 
00361224, sídlo: Koperníkova 3062, 415 01 Teplice
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině

č.j. 248/2011, ze dne 21. 12. 2011, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, IČO: 72557257, sídlo: č.p. 220, 440 01 
Jimlín
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině

č.j. 2/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, IČO: 44555423, 
sídlo: Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině

č.j. 3/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace, IČO: 44555512, sídlo: Stavbařů 2857/5, Severní Terasa, 400 11 Ústí 
nad Labem
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině

č.j. 4/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace, IČO: 44556969, sídlo: Pařížská 1670/15, Ústí nad 
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 6/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČO: 
00082201, sídlo: Resslova 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 46 ke zřizovací listině

č.j. 10/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, 
Palachova 35, příspěvková organizace, IČO: 00673358, sídlo: Palachova 700/35, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině

č.j. 11/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 18385061, sídlo: Čelakovského 250/5, Krásné 
Březno, 400 07 Ústí nad Labem
dodatkem č. 42 ke zřizovací listině

č.j. 20/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, 
příspěvková organizace, IČO: 44555091, sídlo: Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa, 400 11 
Ústí nad Labem
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině

č.j. 24/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace, 
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IČO: 70229422, sídlo: Malátova 2438/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 25/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace, 
IČO: 70229457, sídlo: Štefánikova 761/14, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

č.j. 26/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace, 
IČO: 44555245, sídlo: Špálova 2712/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině

č.j. 27/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková 
organizace, IČO: 44555440, sídlo: Truhlářova 526/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 28/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace, IČO: 44555237, 
sídlo: č.p. 280, 403 36 Tisá
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 32/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, 
IČO: 61357235, sídlo: Poděbradova 661, 440 01 Louny
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

č.j. 34/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace, IČO: 61357278, sídlo: 
Studentská 1075, 438 01 Žatec
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině

č.j. 36/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, 
příspěvková organizace, IČO: 61357294, sídlo: Studentská 1354, 438 01 Žatec,
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině

č.j. 37/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, 
příspěvková organizace, IČO: 14451042, sídlo: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
dodatkem č. 47 ke zřizovací listině

č.j. 43/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace, IČO: 
70226601, sídlo: třída Obránců míru 638, 438 01 Žatec
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině

č.j. 44/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace, 
IČO: 70841543, sídlo: Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině
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č.j. 45/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace, IČO: 
62247859, sídlo: Pražská 808, 438 01 Žatec
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině

č.j. 46/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, IČO: 61357286, 
sídlo: č.p. 1, 439 31 Měcholupy 1
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 47/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace, IČO: 
49120115, sídlo: Poděbradova 640, 440 01 Louny
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 48/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace, IČO: 61515451, 
sídlo: Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 53/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace, IČO: 
61515477, sídlo: Masarykova 909/12, 419 01 Duchcov
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

č.j. 55/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace, IČO: 61515779, 
sídlo: Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

č.j. 56/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo 
náměstí 1, příspěvková organizace, IČO: 00555878, sídlo: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 
Teplice
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině

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,
IČO: 00524646, sídlo: Alejní 880/12, 415 01 Teplice
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

č.j. 59/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace, IČO: 00497088, 
sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01 Teplice
dodatkem č. 44 ke zřizovací listině

č.j. 61/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková 
organizace, IČO: 70839913, sídlo: U Červeného kostela 110/29, Trnovany, 415 01 Teplice
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině
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č.j. 62/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, IČO: 
61515761, sídlo: Kmochova 205/10, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 63/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace, IČO: 
61515582, sídlo: Školní 624/1, 419 01 Duchcov
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině

č.j. 66/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, 
příspěvková organizace, IČO: 70839841, sídlo: Trnovanská 1331/18, Trnovany, 415 01 
Teplice
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině

č.j. 73/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace, IČO: 
61515884, sídlo: Libušín 151/13, 417 41 Krupka
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 74/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace, IČO: 61515876, 
sídlo: Křemýž 47, 415 01 Ohníč
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině

č.j. 75/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace, IČO: 
46071253, sídlo: Masarykova třída 1278/70, 415 01 Teplice
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 76/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace, 
IČO: 46071245, sídlo: Družby 1006/48, 419 01 Duchcov,
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

č.j. 77/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, IČO: 61515809, sídlo: Lípová 
651/9, 415 01 Teplice
dodatkem č. 43 ke zřizovací listině

č.j. 79/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace, IČO: 49872559, sídlo: 
Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině

č.j. 80/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace, IČO: 
62208870, sídlo: Studentská 640, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

15



č.j. 81/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, IČO: 
49872427, sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
dodatkem č. 42 ke zřizovací listině

č.j. 84/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČO: 00125423, sídlo: 
Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most
dodatkem č. 51 ke zřizovací listině

č.j. 86/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace, IČO: 00555584, 
sídlo: Mládežnická 236, Hamr, 435 42 Litvínov
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině

č.j. 87/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, 
příspěvková organizace, IČO: 00524905, sídlo: Jana Palacha 711/2, 434 01 Most
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

č.j. 88/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace, 
IČO: 63125382, sídlo: Jana Palacha 1534, 434 01 Most
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 89/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková 
organizace, IČO: 62209485, sídlo: Zdeňka Štěpánka 2798/9, 434 01 Most
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

č.j. 94/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková 
organizace, IČO: 62209256, sídlo: K. H. Borovského 1146/2, 434 01 Most
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině

č.j. 95/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace, 
IČO: 47326484, sídlo: Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 99/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, IČO: 61342645, 
sídlo: Mostecká 3000, 430 01 Chomutov
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 100/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, IČO: 61342751, sídlo: 5. 
května 620, 432 01 Kadaň
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 101/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, 
příspěvková organizace, IČO: 47792931, sídlo: Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří
dodatkem č. 42 ke zřizovací listině

č.j. 103/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková 
organizace, IČO: 47796006, sídlo: Školní 1060/50, 430 01 Chomutov
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 105/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, 
příspěvková organizace, IČO: 61342637, sídlo: Komenského 562, 432 01 Kadaň
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině

č.j. 107/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo: Na Průhoně 
4800, 430 03 Chomutov
dodatkem č. 44 ke zřizovací listině

č.j. 108/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková 
organizace, IČO: 18383696, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov
dodatkem č. 51 ke zřizovací listině

č.j. 116/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků
název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková 
organizace, IČO: 61345733, sídlo: Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 117/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace, IČO: 61345725, 
sídlo: Zámecká 1, 431 56 Mašťov
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině

č.j. 118/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace, IČO: 61345717, sídlo: č.p. 
145, 431 59 Vysoká Pec
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

č.j. 132/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace, IČO: 47274620, sídlo: Komenského nám. 
340/4, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině

č.j. 134/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, IČO: 47274603, 
sídlo: Komenského 1130/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk,
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 135/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková 
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organizace, IČO: 47274611, sídlo: Komenského nám. 520/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině

č.j. 137/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, 
příspěvková organizace, IČO: 47274689, sídlo: Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 
Děčín
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině

č.j. 140/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a 
cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, IČO: 18383874, 
sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
dodatkem č. 44 ke zřizovací listině

č.j. 141/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace, 
IČO: 14450488, sídlo: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
dodatkem č. 44 ke zřizovací listině

č.j. 142/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace, IČO: 
47274719, sídlo: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině

č.j. 143/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, IČO: 
00673781, sídlo: Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině

č.j. 144/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, 
IČO: 00673773, sídlo: Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině

č.j. 145/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - 
Libverda, příspěvková organizace, IČO: 47274654, sídlo: Českolipská 123, Děčín 
XXVII-Březiny, 405 02 Děčín
dodatkem č. 50 ke zřizovací listině

č.j. 147/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČO: 
00556807, sídlo: Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
dodatkem č. 44 ke zřizovací listině

č.j. 150/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková 
organizace, IČO: 00497029, sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině

č.j. 153/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, 
příspěvková organizace, IČO: 65082133, sídlo: Teplická 65, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině

č.j. 154/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková 
organizace, IČO: 65082478, sídlo: Tyršova 710, 407 77 Šluknov
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

č.j. 158/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, 
příspěvková organizace, IČO: 63155931, sídlo: Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká 
Kamenice
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 159/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, 
příspěvková organizace, IČO: 65081811, sídlo: T. G. Masaryka 1804, 407 47 Varnsdorf
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 163/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace, 
IČO: 00412066, sídlo: Smetanova 225/12, 407 46 Krásná Lípa
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

č.j. 164/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, IČO: 
00412074, sídlo: č.p. 417, 407 81 Lipová
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 165/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov Země dětí a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, 
příspěvková organizace, IČO: 00412058, sídlo: Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

č.j. 166/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, IČO: 
65082231, sídlo: U stadionu 1133/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině

č.j. 172/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, 
IČO: 46773673, sídlo: Svojsíkova 1015/1a, Předměstí, 412 01 Litoměřice
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 173/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, IČO: 46773720, 
sídlo: Sady pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

č.j. 174/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace, IČO: 
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46773754, sídlo: Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 175/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace, 
IČO: 46773495, sídlo: Komenského 754/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině

č.j. 177/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková 
organizace, IČO: 46773509, sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině

č.j. 178/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 
příspěvková organizace, IČO: 46773762, sídlo: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad 
Labem
dodatkem č. 47 ke zřizovací listině

č.j. 180/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 
1806, příspěvková organizace, IČO: 69411263, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad 
Labem
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 183/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, IČO: 
00081701, sídlo: č.p. 37, 413 01 Vědomice
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

č.j. 185/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, 
Šaldova 6, příspěvková organizace, IČO: 62770233, sídlo: Šaldova 657/6, Předměstí, 412 01 
Litoměřice
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině

č.j. 189/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace, IČO: 46773282, 
sídlo: Ostrovní 300, 411 08 Štětí
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině

č.j. 190/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková 
organizace, IČO: 70839824, sídlo: Neklanova 1807, 413 01 Roudnice nad Labem
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině

č.j. 193/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace, 
IČO: 62769651, sídlo: Čelakovského 1007/8a, Předměstí, 412 01 Litoměřice
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině

č.j. 194/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 
1, příspěvková organizace, IČO: 46773690, sídlo: č.p. 1, 411 15 Dlažkovice
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

č.j. 198/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, 
IČO: 00082571, sídlo: Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině

č.j. 199/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace, IČO: 
18380824, sídlo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině

č.j. 201/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, IČO: 00082627, sídlo: Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem,
dodatkem č. 44 ke zřizovací listině

č.j. 214/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, IČO: 00829137, sídlo: č.p. 
1, 439 85 Petrohrad
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině

č.j. 218/2002 ze dne 15. 12. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00830577, sídlo: 
Husitská 1683/2, 434 01 Most
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině

č.j. 221/2002 ze dne 16. 12. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace, IČO: 00830500, sídlo: Na 
Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině

č.j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, IČO: 
47274484, sídlo: Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 226/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, IČO: 47274468, sídlo: Filipovská 
582/20, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině

č.j. 228/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková 
organizace, IČO: 47274522, sídlo: Stará Oleška ev. č. 131, 405 02 Huntířov
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 229/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, IČO: 47274573, 
sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov
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dodatkem č. 33 ke zřizovací listině

č.j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, IČO: 46789910, 
sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině

č.j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 00080195, sídlo: 
Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice
dodatkem č. 51 ke zřizovací listině

č.j. 232/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, IČO: 00830381, sídlo: č.p. 
1, 439 69 Tuchořice
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině

č.j. 233/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, IČO: 49872541, sídlo: 
Zátiší 177, Janov, 435 42 Litvínov
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 236/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, IČO: 49872516, sídlo: 
Okružní 104, 435 13 Meziboří
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině

č.j. 237/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, 
IČO: 63787849, sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí,
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 239/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, IČO: 63787911, 
sídlo: Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině

č.j. 206/2001, ze dne 12. 12. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 
IČO: 70948062, sídlo: č.p. 1, 411 74 Snědovice,
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině

č.j. 247/2008, ze dne 3. 9. 2008, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, IČO: 75149541, sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 
Ústí nad Labem
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině

dle vzoru dodatku uvedeného v příloze č. 6 tohoto usnesení.

e) změnu zřizovací listiny:
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č.j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Krajská majetková, příspěvková organizace, IČO: 00829048, sídlo: Tolstého 1232/37, 
400 03 Ústí nad Labem 3 - Střekov
dodatkem č. 95 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.

f) změnu zřizovací listiny:
č.j. 106470/2017/KUUK, ze dne 29. 6. 2017, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 
organizace
název: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 06231292, sídlo: 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 2 ke zřizovací listině dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.

g) změnu zřizovací listiny:
č.j. KUUK/088755/2020, ze dne 7. 9. 2020, příspěvkové organizace
název: Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 09658351, sídlo: 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

3. schválit dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 249/2013, ze dne 24. 4. 2013, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: SPZ Triangle, příspěvková organizace, IČO: 71295011, sídlo: Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.

B) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

2. vedoucím svodných odborů:

Mgr. Tereze Benešové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář ředitele,
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí,
Ing. Martinu Kohlovi, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví,
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového

zabezpečit vyhotovení dodatků ke zřizovacím listinám dle bodu A) 2. a A) 3. tohoto usnesení 
po jejich schválení zastupitelstvem kraje a předložit je k podpisu příslušnému členovi rady 
kraje.
Termín: 30. 4. 2022

Usnesení č. 016/42R/2022
6.1 SPZ Triangle - Výroční zpráva o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace za 
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rok 2021.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Výroční zprávu o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace, za rok 2021

B) ukládá

Mgr. Tereze Benešové, pověřené vedením odboru kancelář ředitele, předložit Výroční zprávu 
o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace, za rok 2022 na jednání Rady Ústeckého 
kraje.
Termín: 30. 4. 2023

Usnesení č. 017/42R/2022
6.2 SPZ Triangle – uzavření Plánovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcných břemen se společností Marius Pedersen a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Plánovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných 
břemen se společností Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) souhlasí

s návrhem na vytvoření pravidel na stanovení ceny za připojení investora na inženýrské sítě v 
majetku Ústeckého kraje v SPZ Triangle v případě projektů, kdy investor bude realizovat 
stavbu na pozemcích, které nejsou v majetku Ústeckého kraje.

Usnesení č. 018/42R/2022
6.3 Návrh na pořízení aktualizace ZÚR ÚK - vymezení ploch a koridorů pro těžbu a 
zpracování lithia

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

návrh Ministerstva průmyslu a obchodu dle § 42a odst. 2 stavebního zákona na pořízení 
aZÚR ÚK, kterou mají být na základě předložených variant vymezeny plochy pro těžbu a 
zpracování lithia, koridory pro propojovací potrubí (Důl Cínovec – zpracovatelský závod) a 
koridory pro související infrastrukturu (dále jen „návrh“).

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje (ZÚK) rozhodnout o návrhu na pořízení aZÚR ÚK a jejím 
obsahu dle přílohy č. 1 návrhu v souladu s § 42a stavebního zákona zkráceným postupem dle 
§ 42a odst. 1 stavebního zákona pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a podmínit její 
zpracování úplnou úhradou nákladů navrhovatelem, ve smyslu § 42a odst. 6, § 45 odst. 2 a § 
71 odst. 7 stavebního zákona

C) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit ZÚK návrh Ministerstva 
průmyslu a obchodu dle bodu B) tohoto usnesení k rozhodnutí o pořízení aZÚR ÚK 
zkráceným postupem a jejím obsahu

Termín: 25.4.2022
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Usnesení č. 019/42R/2022
7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „D8 Odpočívky 
Varvažov“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „D8 Odpočívky Varvažov“ oznamovatele Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, takto:

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 020/42R/2022
7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „EcoKraft“ 
oznamovatele Mondi Štětí a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k dokumentaci záměru „EcoKraft“ oznamovatele Mondi Štětí a. s., 
takto:

Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v dalším následujícím 
kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob plnění všech vznesených požadavků 
a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dále pak 
musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro Město Štětí a okolní 
obce přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů.

Usnesení č. 021/42R/2022
7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Mechanické 
zpracování plastů – Remarkplast s.r.o.“ oznamovatele Remarkplast s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Mechanické zpracování plastů – Remarkplast s. r. 
o.“ oznamovatele Remarkplast s. r. o., takto:

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 022/42R/2022
7.4 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Libotenice – změna 
smluvního ujednání 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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1. vzít na vědomí informaci o žádosti obce Libotenice o změnu čl. 1 odst. 1 smlouvy o 
poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5752/SoPD/ZPZ z důvodu změny 
rozdělení dotace na část investiční a neinvestiční dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2. změnit rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace obci Libotenice z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém 
kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu "Pořízení sběrových nádob na tříděný 
odpad v obci Libotenice" přijaté usnesením 056/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 tak, že výše 
dotace činí 447 100 Kč (investiční dotace 75 290 Kč a neinvestiční dotace činí 371 800 Kč) a 
položkový rozpočet projektu schválený v části B citovaného usnesení se nahrazuje 
položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí 
investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5752/04/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení,

3. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace č. 20/SML5752/04/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Libotenice, Libotenice 37, 412 01 
Litoměřice, IČ 00263940, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 25. 4. 2022

2. sdělit obci Libotenice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu 
A) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2022

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2022

Usnesení č. 023/42R/2022
7.5 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Vchynice – změna 
smluvního ujednání

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. vzít na vědomí informaci o žádosti obce Vchynice 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,

2. změnit přílohu č. 3 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/11Z/2021 ze dne 13. 12. 
2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu za přílohu č. 3 tohoto usnesení (v řádku 50 – obec 
Vchynice, IČ 00554847).

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
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úkolů v oblasti životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 25. 4. 2022

2. sdělit obci Vchynice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu 
A) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2022

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení zajistit administraci smlouvy.
Termín: 31. 5. 2022

Usnesení č. 024/42R/2022
7.6 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – výzva pro 
rok 2022

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro 
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí:

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
Termín: 25. 4. 2022

2. zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 5. 2022

Usnesení č. 025/42R/2022
7.7 Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 
– výzva pro rok 2022 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout dle Čl. 11 odst. 2 Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji 
na období 2018 – 2025 o výjimce z Čl. 3 odst. 5 písm. b) tohoto Programu spočívající v 
uveřejnění Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ve 2. čtvrtletí roku 2022 namísto v 1. 
čtvrtletí roku 2022.

2. schválit výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu na podporu vodního hospodářství v 
Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí,
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1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

2. zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 5. 2022

Usnesení č. 026/42R/2022
7.11 Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN 
a.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o spolupráci se společností 
ELEKTROWIN a.s. při realizaci cílů projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru elektroodpadu v Ústeckém kraji“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) ukládá

Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit administraci 
Dodatku č. 7 k Dohodě o spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s., dle bodu A) tohoto 
usnesení.

Termín: 31. 5. 2022

Usnesení č. 027/42R/2022
7.12 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Divoká 
rokle, 2022-2031, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

1. návrh plánu péče o přírodní památku Divoká rokle na období 2022 – 2031 dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu bez připomínek.

2. skutečnost, že plány péče nejsou pro fyzické ani právnické osoby závazné, pouze upravují 
postup orgánu ochrany přírody při zajišťování ochrany zvláště chráněných území.

Usnesení č. 028/42R/2022
7.13 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – město Šluknov – uzavření nové 
smlouvy o poskytnutí dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o důvodech zrušení smlouvy č. 22/SML0098/SoPD/ZPZ a předložení návrhu na 
uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace s městem Šluknov dle tohoto materiálu, 

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. vzít na vědomí informaci o důvodech zrušení smlouvy č. 22/SML0098/SoPD/ZPZ a 
předložení návrhu na uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace s městem Šluknov dle 
tohoto materiálu,
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2. rozhodnout o poskytnutí dotace městu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, jejíž součástí je dohoda o 
zrušení Smlouvy č. 22/SML0098/SoPD/ZPZ, 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. předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 25. 4. 2022

2. sdělit městu Šluknov rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu 
B) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2022

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) 
tohoto usnesení zajistit administraci smlouvy.
Termín: 31. 5. 2022

Usnesení č. 029/42R/2022
7.14 Memorandum o spolupráci Národní environmentální reportingové platformy 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Memoranda o spolupráci Národní environmentální 
reportingové platformy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 030/42R/2022
7.15 Koncepce protipovodňových opatření při soutoku Ohře a Labe

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Návrh postupu přípravy koordinované protipovodňové ochrany sídel v Litoměřické kotlině v 
oblasti soutoku Labe a Ohře dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

B) ukládá

Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podle ust. § 59 odst. 
1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), uzavřít s dodavatelem 
vybraným ve výběrovém řízení provedeným podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi smlouvu o dílo pro 
vyhotovení podkladů pro zadání technické studie optimalizace protipovodňových opatření 
Litoměřické kotliny s obsahovými náležitostmi dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Termín: 31. 5. 2022

Usnesení č. 031/42R/2022
8.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
sociální

Rada Ústeckého kraje po projednání
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          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, formou 
finančního daru od:

- Jiří Hasman, Pionýrů 1501, 434 01 Most, IČO: 12802255, ve výši 10 000,- Kč na 
volnočasové aktivity a pitný režim uživatelů

Usnesení č. 032/42R/2022
8.2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v 
sociální oblasti – Domov Severka Jiříkov, p. o., dodatek ke ZL č. j. 226/2002, informace o 
provedení změn v zápisu v KN u CSP Litoměřice, p. o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

a) vzít na vědomí informaci o provedení změn v zápisu v katastru nemovitostí:
u majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci 
Litoměřice, příspěvková organizace, v k. ú. Litoměřice došlo ke sloučení parcel a změně 
výměr dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;

b) schválit dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny
č. j. 226/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
sídlo: Filipovská, čp. 582/20, Starý Jiříkov, Jiříkov, PSČ: 407 53
IČO: 47274468
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 25. 04. 2022

Usnesení č. 033/42R/2022
8.3 Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti sociální zřizovaných Ústeckým 
krajem k 31. 12. 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti sociální 
zřizovaných Ústeckým krajem k 31. 12. 2021.

Usnesení č. 034/42R/2022
8.4 Personální záležitosti příspěvkové organizace v oblasti sociální

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví
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dle § 59 odst. 1 písmena i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, plat dle přílohy č. 1 tohoto materiálu:
- paní Mgr. Iloně Trojanové, ředitelce Domov Brtníky, příspěvková organizace, (platový 
výměr č. 5841/2022) s účinností od 1. 5. 2022;
- paní Mgr. Kateřině Zemanové, MBA, ředitelce Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 5842/2022) s účinností od 1. 5. 2022,

B) ukládá

Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony 
části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2022

Usnesení č. 035/42R/2022
8.5 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ – konečné 
vyhodnocení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1, 2, 4 až 6 tohoto usnesení a č. 8 až 11 předloženého 
materiálu, a to zejména tabulku rozdělení alokace dle směrných čísel pro kraje a přehled 
podpořených subjektů a přehled nepodpořených subjektů, včetně výše dotace.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů,
a) o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
b) o neposkytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb uvedených v příloze č. 4 tohoto 
usnesení,

2. schválit
a) revizi Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům 
sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 dle 
přílohy č. 5 tohoto usnesení, včetně upravené přílohy této metodiky č. 6 Přehled uznatelných 
a neuznatelných nákladů,
b) vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 
8 předloženého materiálu a vzor Nákladového rozpočtu sociální služby dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu, vzor tiskopisu závěrečného vyúčtování dotace dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu a vzor tiskopisu hlášení změn dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu,

3. uložit PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit 
potřebné úkony k uzavření smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb.
Termín: do 30. 06. 2022

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
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Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 036/42R/2022
8.6 Dopočet dotace poskytovatele sociálních služeb Spirála Ústecký kraj, z.s. v rámci 
POSOSUK 3

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Informace obsažené v důvodové zprávě, v příloze č. 1 tohoto usnesení a v příloze č. 2 
předloženého materiálu,

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v důvodové zprávě, v příloze č. 1 tohoto usnesení a v příloze č. 2 
předloženého materiálu,

2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, o navýšení dotace z dotačního programu v rámci projektu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509 
poskytovateli sociálních služeb Spirála Ústecký kraj, z. s. v navrhované výši a o uzavření 
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení,

3. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné 
úkony k uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 
sociálních.
Termín: do 31. 5. 2022

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 037/42R/2022
8.8 Spolupráce Ústeckého kraje s organizací Spirála Ústecký kraj, z.s., v rámci projektu 
v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření 
smlouvy o partnerství s organizací Spirála Ústecký kraj, z.s., dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu (dále jen „Smlouva“).

B) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi, podepsat Smlouvu a Prohlášení o partnerství
2. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, organizačně zabezpečit podpis 
Smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Termín: 12. 4. 2022

Usnesení č. 038/42R/2022
8.9 Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2021–2025

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
informace o plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2021–2025 za rok 2021 uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení,

2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění 
Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 
období 2021-2025 - plnění za rok 2021, dle přílohy č.1 tohoto usnesení, na webových 
stránkách kraje,
Termín: 31. 05. 2022

3. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit plnění Ústeckého 
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 
2021-2025 za rok 2022 Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 039/42R/2022
8.10 Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2022 za rok 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, informaci o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2022 za rok 
2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vzít na vědomí informaci o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2022 za 
rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
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2. uložit PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, monitorovat plnění 
Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za rok 
2021.
Termín: 30. 4. 2023

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 040/42R/2022
8.11 Návrh na vyřazení služby ze Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Předložené informace v tomto materiálu včetně přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. Rozhodnout
O vyřazení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3687948)
poskytovatele SPZ Teplice z. s. ze Základní sítě kraje k 30. 6. 2022. Službě nezařazené do 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje bude vydán dodatek k ukončení Pověření 
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní 
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2022,

2. Uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci bodu 
B) předloženého materiálu.
Termín: 31. 5. 2022

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) předloženého materiálu.

Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 041/42R/2022
8.12 Změna smlouvy č. 30/2021 ze dne 16. 8. 2021 na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce objektu Bratří Čapků 437“ (VZ - 18237/2021)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Smlouvu o dílo č. 30/2021 uzavřenou dne 16. 8. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu;

2. Návrh Dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. č. 30/2021 uzavřená dne 16. 8. 2021, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu;
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3. Změnový list č. 1, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;

B) rozhoduje

v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu Bratří Čapků 437“ 
dodavatele ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.), Drážďanská 856/74b, 
Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 413 27 331, se kterým byla uzavřena původní 
smlouva o dílo, a o uzavření Dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. 30/2021 uzavřené dne 
16. 8. 2021, ve smyslu potvrzeného změnového listu č. 1 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu:

Původní cena dle SoD bez DPH: 5 887 494,80 Kč;
DPH 15 % 883 124,20 Kč;
Původní cena dle SoD vč. 15 % DPH: 6 770 619,00 Kč;
Doba realizace v týdnech od předání staveniště: 32 týdnů;
Poskytované záruky: 60 měsíců.

Dodatek č. 1
Dle § 222 odst. 5 zákona:

1. Doplnění předmětu:
Předmět je rozšířen o dodatečné stavební práce - vícepráce (přípočty a odpočty rozpočtových 
položek uvedených v
příloze č. 1 Dodatku č. 1 k původní smlouvě o dílo).

2. Navržená změna termínu:
Smluvní termín 32 týdnů od předání staveniště - bude prodloužen o 10 dnů do 25. 4. 2022.

3. Navržená změna celkové smluvní ceny a splatnost faktury:
Dodatečné vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH: 606 547,40 Kč;
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 6 494 042,20 Kč;
DPH 15 % 974 106,31 Kč;
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 vč. 15 % DPH: 7 468 148,51 Kč.

Splatnost konečné faktury se stanovuje nejpozději do 30. 10. 2022. Tato konečná faktura 
může být placena po částech.

C) ukládá

Mgr. Pavolovi Dobišovi, statutárnímu zástupci příspěvkové organizace Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením Ústí nad Labem, podepsat dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo.
Termín: 15. 04. 2022

Usnesení č. 042/42R/2022
9.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – cestovní ruch

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace:
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a) žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 1 400 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%

b)žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 1 600 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%

c) žadatel: Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj, z.s.
IČ: 71165142
sídlo: Ústí nad Labem, Brněnská 1310/8, PSČ 400 01
výše neinvestiční dotace: 850 000 Kč
podíl dotace ve výši 85%

2. rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

3. schválit 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) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 043/42R/2022
9.2 Dotační program „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém 
kraji 2021“ – rozdělení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace podaných v rámci 1. výzvy programu 
„Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021“ dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení;

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

1. o poskytnutí dotace těmto subjektům:

• Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, IČ: 00261912
Projekt - Připojovací body pro karavany, Autokemp Kadaň
navržená výše investiční dotace: 600 000 Kč

• Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 00261220
Projekt - Stellplatz u koupaliště Česká Kamenice
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navržená výše investiční dotace: 1 697 972,50 Kč

• Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, IČ: 00261912
Projekt - Připojovací body pro karavany, Autokemp Prunéřov - 1. etapa
navržená výše investiční dotace: 350 000 Kč

• Destinační agentura Krušné hory o.p.s., Klíny 61, PSČ 43601, IČ: 28734220
Projekt - Sheltery v Krušných horách
navržená výše investiční dotace: 1 000 000 Kč

• Město Benešov nad Ploučnicí, Náměstí míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 
00261181
Projekt - Turistický přístřešek při cyklostezce Ploučnice
navržená výše investiční dotace: 275 681,00 Kč

• Obec Rybniště, Rybniště č.p. 33, 407 51 Rybniště, IČ: 00524212
Projekt - Parkoviště a sociální zázemí v Rybništi
navržená výše investiční dotace: 1 665 300,00 Kč

• Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, IČ: 00264571
Projekt - Technologie pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy
navržená výše investiční dotace: 267 470,00 Kč

• Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek, IČ: 00266558
Projekt – Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova
navržená výše investiční dotace: 2 000 000 Kč

2. o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 
tohoto materiálu po doložení požadovaných podkladů dle podmínek programu

C) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit tento materiál k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 044/42R/2022
9.3 „Za společným dědictvím na kole i pěšky" v rámci Programu spolupráce Česká 
republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

1. Realizaci projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“,

2. Zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané 
výši 659 013,84kč (tj. 10 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu za 
Ústecký kraj) a zajištění předfinancování projektu v plné výši předpokládaných celkových 
výdajů projektu za Ústecký kraj ve výši 6 590 138,39Kč, včetně případných nezpůsobilých 
výdajů.

Usnesení č. 045/42R/2022
10.1 Personální záležitosti příspěvkových organizací
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů plat:
- Mgr. Markétě Prontekerové, ředitelce Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové 
organizace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
- Ing. Janě Ličkové, ředitelce Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace dle 
přílohy č. 1 tohoto materiálu

B) ukládá

Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 29. 4. 2022

Usnesení č. 046/42R/2022
10.2 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2022 – rozdělení dotací 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 032/11Z/2021 ze dne 
13.12.2021, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši 
poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 7
Název projektu: Kaple Botschen - renovace dveří do kaple a osazení mříže
Žadatel: Spolek pro obnovu kaple Botschen
IČO: 06252427
Sídlo: Libouchec 233, 403 35 Libouchec
Dotace: 84 800 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,42 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 17
Název projektu: Obnova a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a obnova sochy černé 
Madony
Žadatel: Miroslav Perout
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: ********************************
Dotace: 97 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,90 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.10.2022
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C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 032/11Z/2021 ze 
dne 13.12.2021, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši 
poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 19
Název projektu: Vilémov - oprava kamenného kříže
Žadatel: Obec Vilémov
IČO: 00261769
Sídlo: Vilémov 172, 407 80 Vilémov
Dotace: 70 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 64,23 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.07.2022

Projekt č. 12
Název projektu: Sousoší Gaudernackův kříž - II. a III. etapa
Žadatel: Obec Bynovec
IČO: 00556009
Sídlo: Bynovec 29, 405 02 Bynovec
Dotace: 160 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 55,39 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 20
Název projektu: Pískovcový křížek - Břežany nad Ohří
Žadatel: Město Budyně nad Ohří
IČO: 00263427
Sídlo: Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Dotace: 30 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 68,43 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 11
Název projektu: Obnova křížku v Dolním Podluží
Žadatel: Obec Dolní Podluží
IČO: 00261271
Sídlo: Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
Dotace: 74 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 48,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 21
Název projektu: Oprava Kaple Teplá - III. etapa
Žadatel: Město Třebenice
IČO: 00264521
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Sídlo: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
Dotace: 147 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 20,88 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 18
Název projektu: Obnova výklenkové kapličky ve Strkovicích
Žadatel: Město Postoloprty
IČO: 00265403
Sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
Dotace: 73 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022.

Projekt č. 16
Název projektu: Obnova historické hasičské zbrojnice v obci Kalovice
Žadatel: Město Úštěk
IČO: 00264571
Sídlo: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
Dotace: 116 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 28,60 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 22
Název projektu: Oprava Kříže Knínice
Žadatel: Obec Lovečkovice
IČO: 00263982
Sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
Dotace: 30 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 30,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 16.12.2022

Projekt č. 23
Název projektu: Rekonstrukce kapličky v obci Háj u Duchcova
Žadatel: Obec Háj u Duchcova
IČO: 00266302
Sídlo: Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova
Dotace: 98 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 63,72 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 6
Název projektu: Kříž na návsi v Arnultovicích
Žadatel: Obec Velké Chvojno
IČO: 66109973
Sídlo: Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno
Dotace: 36 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 3
Název projektu: Oprava kaple u Ždova
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Žadatel: Obec Radonice
IČO: 00262111
Sídlo: Radonice 1, 431 55 Radonice
Dotace: 112 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,62 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 4
Název projektu: Boží muka Hříškov
Žadatel: Obec Hříškov
IČO: 00556301
Sídlo: Hříškov 50, 439 04 Hříškov
Dotace: 30 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 5
Název projektu: Drobné památky-Česká Kamenice-restaurování sochy sv. Antonína 
Paduánského a sv. Jana Nepomuckého
Žadatel: Město Česká Kamenice
IČO: 00261220
Sídlo: náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Dotace: 80 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 14.11.2022

Projekt č. 9
Název projektu: Obnova kříže na cyklostezce v Rožanech
Žadatel: Město Šluknov
IČO: 00261688
Sídlo: náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov
Dotace: 40 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 66,04 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.08.2022

3. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace žadatelům, kteří sice splnili podmínky 
dotačního programu, avšak s ohledem na vysoký počet podaných žádostí, výši alokovaných 
finančních prostředků dotačního programu pro rok 2022 a s přihlédnutím k získanému 
bodovému hodnocení nebylo možné jejich požadavkům vyhovět:

Projekt č. 14
Název projektu: Výměna střešní krytiny a obnova fasády kapličky sv. Anny v Jindřichově Vsi
Žadatel: Obec Kalek
IČO: 00261921
Sídlo: Kalek 26, 431 32 Kalek
Žádost o dotaci ve výši: 150 000 Kč

Projekt č. 2
Název projektu: Oprava kapličky v Božtěšicích, II. etapa - oprava fasády
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem, MO Ústí nad Labem - město
IČO: 00081531
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Sídlo: Velká Hradební 2336/8A, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost o dotaci ve výši: 167 133 Kč

Projekt č. 8
Název projektu: Kaple se zvonicí na návsi v Chrašťanech
Žadatel: Obec Krásný Dvůr
IČO: 00265071
Sídlo: Krásný Dvůr 117, 439 72 Krásný Dvůr
Žádost o dotaci ve výši: 117 530 Kč

Projekt č. 10
Název projektu: Kaplička v Liboňově - vitráže
Žadatel: Obec Telnice
IČO: 00267074
Sídlo: Telnice 84, 403 38 Telnice
Žádost o dotaci ve výši: 98 000 Kč

D) ukládá

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit realizaci 
části B) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2022

2. Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části C) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25.04.2022

Usnesení č. 047/42R/2022
10.3 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 
– rozdělení dotací 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 033/11Z/2021 ze dne 
13.12.2021,za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši 
poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 88
Název projektu: Obnova střechy, krovu, hrázdění a s tím související práce Vilémov č.p. 7
Žadatel: Bc. Jakub Cimr, Ing. Marie Cimrová, Ing. Jiří Cimr
Datum narození: ***********************************
Trvalé bydliště: ****************************
Dotace: 164 200 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 29,90 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 86
Název projektu: Obnova Loveckého zámečku Dvojhradí po devastujícím požáru 2. etapa
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Žadatel: Alena Nováková
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: ***************************
Dotace: 64 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 30,11 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.06.2022

Projekt č. 84
Název projektu: Obnova kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Lenešice
IČO: 49123939
Sídlo: Husova 124, 439 42 Postoloprty
Dotace: 100 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 45,76 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 22
Název projektu: Litvínov - obnova střechy farní budovy - etapa 2022
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Litvínov
IČO: 47326778
Sídlo: Masarykovo náměstí 38, 436 01 Litvínov
Dotace: 64 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 68,98 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 4
Název projektu: Statické zajištění starého paláce, hrad Egerberk - I. etapa
Žadatel: Petr Zajíc
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *****************************************
Dotace: 153 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 68,07 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 50
Název projektu: Obnova střechy venkovského domu, na budově č. p. Březová 29, Děčín
Žadatel: Pavlína Sanktusová
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *****************************
Dotace: 159 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 44,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

2.dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace žadatelům, kteří sice splnili podmínky dotačního 
programu, avšak s ohledem na vysoký počet podaných žádostí, výši alokovaných finančních 
prostředků dotačního programu pro rok 2022 a s přihlédnutím k získanému bodovému 
hodnocení nebylo možné jejich požadavkům vyhovět:

Projekt č. 89
Název projektu: oprava vstupni brany dvora zamecku ve Stankovicich c.p.52
Žadatel: real KÁRA s.r.o.
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IČO: 25488279
Sídlo: Masarykova 1956, 438 01 Žatec
Žádost o dotaci ve výši: 192 292,80 Kč

Projekt č. 87
Název projektu: Obnova uliční fasády městského domu čp. 159 v ulici Žižkově v Terezíně
Žadatel: Mgr. Štěpán Stojanov, Mgr. Jana Stojanovová
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: *****************************
Žádost o dotaci ve výši: 140 000 Kč

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 033/11Z/2021 ze 
dne 13.12.2021, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši 
poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 55
Název projektu: Revitalizace zámku Pětipsy - kompletní střecha nad západním a částí jižního 
křídla objektu
Žadatel: Via Levamente, z.s.
IČO: 22763562
Sídlo: Pětipsy 2, 431 53 Pětipsy
Dotace: 1 057 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 30,84 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.10.2022

Projekt č. 78
Název projektu: Oprava havarijního stavu farní budovy č. p. 76 v Jetřichovicích – IV. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Jetřichovice
IČO: 64707261
Sídlo: Jetřichovice 76, 407 16 Jetřichovice
Dotace: 212 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 48,46 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 77
Název projektu: Oprava kaple sv. Kříže v areálu kostela sv. Martina v Markvarticích u Děčína 
– III. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína
IČO: 64707253
Sídlo: Markvartice 194, 407 42 Markvartice
Dotace: 425 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 62,39 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

44



Projekt č. 42
Název projektu: Revitalizace kláštera - obnova ovčína
Žadatel: Cisterciácké opatství Osek
IČO: 49086910
Sídlo: Rooseveltova 1, 417 05 Osek
Dotace: 1 062 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 63,14 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 139
Název projektu: Zámek v Pnětlukách - Odvlhčení a obnova fasády
Žadatel: Mgr. Petr Červinský
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: **********************************
Dotace: 57 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 64,16 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 16
Název projektu: Statické zajištění kostela sv. Václava v Dlažkovicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Dlažkovice
IČO: 62769405
Sídlo: Dómské náměstí 9/9, 412 01 Litoměřice
Dotace: 233 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,57 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 23
Název projektu: Obnova střechy nad lodí, presbyteriem a přístavbami kostela sv. Martina ve 
Velemíně
Žadatel: Římskokatolická farnost Velemín
IČO: 62769146
Sídlo: Zahradní 32/2, 410 02 Lovosice
Dotace: 170 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 56
Název projektu: Obnova střechy hrobky rodiny Brass v Dolním Podluží
Žadatel: Obec Dolní Podluží
IČO: 00261271
Sídlo: Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
Dotace: 427 900 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 30,63 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.09.2022

Projekt č. 59
Název projektu: Oprava střechy hlavní lodi kostela sv. Václava ve Strupčicích
Žadatel: Obec Strupčice
IČO: 00262145
Sídlo: Strupčice 51, 431 14 Strupčice
Dotace: 796 100 Kč
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Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 15,85 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 82
Název projektu: Obnova střešní krytiny, štítů, roubení, pavlače, stropů, oken a dveří - Ptačí 
domek s barvírnou
Žadatel: Mgr. Helena Koutná
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: **********************************
Dotace: 1 005 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 48,99 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 117
Název projektu: Kostel sv. Archanděla Michaela – obnova fasády a osazení ciferníku hodin
Žadatel: Obec Blatno
IČO: 00261807
Sídlo: Blatno 1, 430 01 Blatno
Dotace: 638 400 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 43,66 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 17
Název projektu: Odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí Ptačího domku č.p.29 v 
Úštěku
Žadatel: Martina Kobolková, Rostislav Kobolka
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: ****************************
Dotace: 178 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 29,73 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 40
Název projektu: Oprava střechy a krovu jižního křídla zámecké budovy, zámek Poláky, II. 
etapa
Žadatel: Miloš Dempír
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *****************************
Dotace: 935 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 57,86 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 3
Název projektu: Obnova střešní krytiny na zámku Krásný Les
Žadatel: Jan Kilián, Jana Kiliánová
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: ********************************
Dotace: 564 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 58,65 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15.10.2022

Projekt č. 81
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Název projektu: Oprava krovu a střechy věže kostela sv. Mikuláše ve Všebořicích - závěrečná 
etapa obnovy
Žadatel: Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem
IČO: 73632139
Sídlo: Resslova 852/28. 400 01 Ústí nad Labem
Dotace: 174 200 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 29,33 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 99
Název projektu: Oprava havarijního stavu fasády kostela Neposkvrněného početí Panny 
Marie v Siřemi – etapa 2022
Žadatel: Římskokatolická farnost Libořice
IČO: 64018016
Sídlo: Liběšice 1, 439 63 Liběšice
Dotace: 533 800 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 64,84 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 107
Název projektu: Oprava kostela sv. Mikuláše ve Velkých Žernosekách - výměna střešní 
krytiny, oprava věže a lodě
Žadatel: Obec Velké Žernoseky
IČO: 00264610
Sídlo: Velké Žernoseky 63, 412 01 Velké Žernoseky
Dotace: 459 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 29,78 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 142
Název projektu: Havarijní zajištění obytné budovy č.p.109 - obnova střechy - 2. etapa
Žadatel: VPDK GROUP s.r.o.
IČO: 07585152
Sídlo: 5. května 109, 439 42 Postoloprty
Dotace: 289 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 49
Název projektu: Oprava krovů a střešního pláště sborového domu v Chožově, etapa roku 2022
Žadatel: Náboženská obec Církve československé husitské v Chožově
IČO: 64018776
Sídlo: Chožov 115, 439 22 Chožov
Dotace: 340 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 48,65 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 109
Název projektu: Oprava střechy a statické zajištění bývalé fary ve Vilémově u Kadaně, z 
důvodu havarijního stavu
Žadatel: Jiří Šrámek
Datum narození: ************
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Trvalé bydliště: ********************************
Dotace: 323 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 44,47 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 126
Název projektu: Oprava kostela sv. Augustina v Lužici – dokončení opravy střechy hlavní 
lodi
Žadatel: Obec Lužice
IČO: 00266051
Sídlo: Lužice 77, 435 24 Lužice
Dotace: 399 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 7
Název projektu: Statické zajištění zdiva hlavní brány - pravá strana - hrad Blansko
Žadatel: Obec Ryjice
IČO: 00556882
Sídlo: Ryjice 14, 403 31 Ryjice
Dotace: 263 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 64,56 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.10.2022

Projekt č. 9
Název projektu: záchrana venkovského domu u čp 5 Brňany - havarijní stav
Žadatel: Stanislava Doubravová, Tomáš Tomášek
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: *************************
Dotace: 136 200 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 13
Název projektu: "Obnova střechy a báně kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Bořislavi – 
I.etapa"
Žadatel: Římskokatolická farnost Bořislav
IČO: 49087541
Sídlo: Na Zámku 95/2, 418 01 Bílina
Dotace: 340 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,57 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 44
Název projektu: Obnova báně a říms kostela sv. Václava v Třebívlicích - II. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Třebívlice
IČO: 62769383
Sídlo: Purkyňova 17, 411 17 Libochovice
Dotace: 586 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,71 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022
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Projekt č. 45
Název projektu: Obnova střechy věže kostela Narození Panny Marie v Benešově nad 
Ploučnicí - etapa 2022
Žadatel: Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí
IČO: 46717544
Sídlo: Kostelní 70, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Dotace: 787 900 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 49,40 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 72
Název projektu: Obnova části venkovních omítek kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Arnolticích – IV. Etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Arnoltice
IČO: 63782600
Sídlo: Arnoltice 1, 407 14 Arnoltice
Dotace: 425 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 28,86 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 74
Název projektu: Oprava statických poruch kostela sv. Václava ve Skoroticích – havárie
Žadatel: Římskokatolická farnost Skorotice
IČO: 44557051
Sídlo: Bílinská 110/3, 400 01 Ústí nad Labem
Dotace: 1 062 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 40,35 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.12.2022

Projekt č. 30
Název projektu: Obnova sanktusové věže kostela sv. Šimona a Judy ve Štětí
Žadatel: Římskokatolická farnost Štětí nad Labem
IČO: 46771581
Sídlo: Kostelní 175, 411 08 Štětí
Dotace: 304 800 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 67,64 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 33
Název projektu: Obnova střechy kostela sv. Bartoloměje v Lipé – 3. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Sutom
IČO: 46771301
Sídlo: Dómské náměstí 9/9, 412 01 Litoměřice
Dotace: 273 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,41 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 37
Název projektu: Obnova střechy kostela sv. Václava ve Šluknově - I.etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Šluknov
IČO: 46718141
Sídlo: Farní 154, 407 77 Šluknov
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Dotace: 178 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 67,40 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 38
Název projektu: Obnova střechy a sanktusové vížky kostela sv. Jana Nepomuckého ve 
Starých Křečanech - etapa 2022
Žadatel: Římskokatolická farnost Staré Křečany
IČO: 63782936
Sídlo: Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk
Dotace: 388 900 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,95 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 46
Název projektu: Obnova střechy kostela sv. Václava v Lipenci - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Opočno
IČO: 64018156
Sídlo: Beneše z Loun 136, 440 01 Louny
Dotace: 178 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,65 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 113
Název projektu: Odstranění havarijního stavu a obnova zámecké ohradní zdi zámku Skalka ve 
Vlastislavi
Žadatel: Obec Vlastislav
IČO: 00481661
Sídlo: Vlastislav 8, 411 14 Vlastislav
Dotace: 262 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 32
Název projektu: Hrad Kostomlaty - odstranění havarijního stavu hradních zdí
Žadatel: Obec Kostomlaty pod Milešovkou
IČO: 00266396
Sídlo: Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
Kostomlaty: 499 900 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 65,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 69
Název projektu: Opravy evangelického kostela v Krabčicích v r. 2022
Žadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krabčicích u Roudnice nad Labem
IČO: 46771484
Sídlo: Krabčice 26, 411 87 Krabčice
Dotace: 838 900 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 69,99 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 15
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Název projektu: Obnovení fasády a oken pozdně barokního zámku Vrbičany
Žadatel: Sempra Vrbičany s.r.o.
IČO: 25012827
Sídlo: Vrbičany 1, 411 21 Vrbičany
Dotace: 951 200 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 64,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 52
Název projektu: Obnova vitrážového okna presbytáře-sever a dveří s oknem do sakristie 
kostela sv. Petra a Pavla
Žadatel: Římskokatolická farnost Jeníkov
IČO: 63788268
Sídlo: Jeníkov 1, 417 24 Jeníkov
Dotace: 225 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 52,49 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 119
Název projektu: PIVOVAR PETROHRAD ČP. 17 - OPRAVA KROVU A VÝMĚNA 
STŘEŠNÍ KRYTINY - II. ETAPA
Žadatel: ISG Development s.r.o.
IČO: 08176124
Sídlo: Plaská 612/14, 150 00 Praha
Dotace: 567 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 69,08 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 17.12.2022

Projekt č. 127
Název projektu: Obnova a statické zajištění opěrné obvodové zdi u kaple sv. Josefa v areálu 
zámku Korozluky
Žadatel: Miroslav Perout
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: ********************************
Dotace: 638 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 69,91 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.12.2022

Projekt č. 140
Název projektu: Kostel sv. Václava – Obnova střešního pláště II. etapa
Žadatel: Obec Kalek
IČO: 00261921
Sídlo: Kalek 26, 431 32 Kalek
Dotace: 241 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 68,50 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 62
Název projektu: RESTAUROVÁNÍ OMÍTEK A MALEB DOMU č. 108 ŽATEC
Žadatel: Jiří Wildung
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *****************************
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Dotace: 162 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

3. v případě navýšení alokace dotačního programu z kladného hospodářského výsledku 
Ústeckého kraje za rok 2021 rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného 
usnesením č. 033/11Z/2021 ze dne 13.12.2021, za podmínky předložení rozpočtu projektu 
upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 62
Název projektu: RESTAUROVÁNÍ OMÍTEK A MALEB DOMU č. 108 ŽATEC
Žadatel: Jiří Wildung
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *****************************
Dotace: 114 400 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 19
Název projektu: Obnova havarijních kamenických prvků kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Postoloprtech
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Postoloprty
IČO: 49123921
Sídlo: Husova 124, 439 42 Postoloprty
Dotace: 444 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 84,85 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.10.2022

Projekt č. 48
Název projektu: Obnova fasády kostela Nejsvětější trojice v Klášterci nad Ohří - I.etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří
IČO: 61345474
Sídlo: Kostelní 97, 431 51 Klášterec nad Ohří
Dotace: 405 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 55,50 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 65
Název projektu: Statické zajištění a oprava západní fasády č. p. 1 v Opočně
Žadatel: Ing. arch. Zdeněk Chudárek, Ing. Alena Belzová
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: *********************************
Dotace: 266 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 69,04 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 130
Název projektu: Obnova střechy a oken fary v Hrušovanech
Žadatel: Mgr. Ing. Eva Tlučhořová, MgA. Jakub Tlučhoř
Datum narození: ************************

52



Trvalé bydliště: **************************************
Dotace: 545 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 63,75 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 122
Název projektu: Obnova kaple Panny Marie v Rochově u Tetčiněvsi
Žadatel: Město Úštěk
IČO: 00264571
Sídlo: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
Dotace: 101 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 62,86 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 92
Název projektu: Obnova vitráže v závěru presbytáře kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce
Žadatel: Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce
IČO: 64018024
Sídlo: Liběšice 1, 439 63 Liběšice
Dotace: 170 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 68,91 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 111
Název projektu: Rekonstrukce komínu a fasády, repase oken a dveří Habřina 3, Úštěk
Žadatel: Tomáš Husák
IČO: 63773023
Sídlo: Habřina 3, 411 45 Úštěk
Dotace: 478 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 49,99 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 90
Název projektu: Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně
Žadatel: Statutární město Děčín
IČO: 00261238
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
Dotace: 958 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 23,65 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.09.2022

Projekt č. 28
Název projektu: Rekonstrukce historického kamenného mostu ev. č. 31, Rumburk 2
Žadatel: Město Rumburk
IČO: 00261602
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Dotace: 867 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 47,35 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 61
Název projektu: Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka v Bílině
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Žadatel: Město Bílina
IČO: 00266230
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
Dotace: 988 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 27,83 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 79
Název projektu: Restaurování figurální dřevořezby sv. Jiří z hlavního oltáře kostela sv. Anny 
ve Verneřicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Verneřice
IČO: 64707512
Sídlo: Českolipská 1, 407 25 Verneřice
Dotace: 203 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 141
Název projektu: Oprava zámku Encovany
Žadatel: BYBLOS, spol. s r.o.
IČO: 49618717
Sídlo: Malešická 2749/18, 130 00 Praha 3
Dotace: 818 800 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 6
Název projektu: Obnova nosných konstrukcí, štítu a oken bývalého mlýna ve Staňkovicích
Žadatel: Tomáš Hlaváček
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: **************************
Dotace: 174 400 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 28,68 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 11
Název projektu: Záchrana venkovské usedlosti v Maškovicích - obnova krovu, roubených 
stěn, lomenice - etapa 2022
Žadatel: Josef Matějka, Pavla Matějková
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: ********************************
Dotace: 810 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,84 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 25
Název projektu: Obnova střechy fary v Počaplech
Žadatel: Římskokatolická farnost Počaply
IČO: 62768981
Sídlo: Mostecká 225/5, 412 01 Litoměřice
Dotace: 567 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 68,57 %
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 34
Název projektu: Obnova fasády kostela sv. Matouše v Přečáplech - III. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
IČO: 47792477
Sídlo: náměstí 1. Máje 2, 430 01 Chomutov
Dotace: 210 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,41 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.09.2022

Projekt č. 35
Název projektu: Obnova střechy kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích - II.etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Mikulášovice
IČO: 63782839
Sídlo: Lobendavská 112, 407 82 Dolní Poustevna
Dotace: 226 800 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 66,82 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 39
Název projektu: Obnova fasády kostela Nejsvětější trojice v Dolním Žlebu - II.etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Dolní Žleb
IČO: 63782821
Sídlo: Husovo náměstí 99/13, 405 02 Děčín
Dotace: 380 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 69,41 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022.

Projekt č. 63
Název projektu: Objekt č.p.32 - Vtelno (Most) - Oprava střechy a krovu špejcharu - I. etapa
Žadatel: Přemysl Moc, Miroslava Mocová
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: *****************************
Dotace: 267 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 67,84 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 85
Název projektu: Rekonstrukce ochrany pramene Bílinské kyselky
Žadatel: BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.
IČO: 25778188
Sídlo: Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně
Dotace: 776 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 95
Název projektu: Restaurování sochařské výzdoby na průčelí kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Dolním Ročově
Žadatel: Česká provincie Řádu sv. Augustina
IČO: 00569631
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Sídlo: Josefská 28/8, 118 00 Praha - Malá Strana
Dotace: 688 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 68,76 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 98
Název projektu: Oprava havarijního stavu střechy farní budovy v Žatci - I.etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Žatec
IČO: 49124064
Sídlo: Hošťálkovo náměstí 133, 438 01 Žatec
Dotace: 599 400 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 64,30 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022.

Projekt č. 100
Název projektu: Oprava havarijního stavu fasády kostela sv. Václava ve Velké Černoci – 
II.etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Velká Černoc
IČO: 64018121
Sídlo: Liběšice 1, 439 63 Liběšice
Dotace: 726 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 68,53 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 118
Název projektu: FARA DOMOUŠICE: OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ 
KRYTINY - 2. ETAPA
Žadatel: Jana Laštovka
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: ****************************************
Dotace: 341 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 69,23 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 110
Název projektu: Rekonstrukce dvorní stavby Mírové náměstí 42, Úštěk - 3. etapa
Žadatel: František Bumbálek
IČO: 12361127
Sídlo: Mírové náměstí 42, 411 45 Úštěk
Dotace: 204 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 2
Název projektu: Výměna krytiny střech bočních lodí kostela sv. Alžběty Uherské v Teplicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Teplice - Šanov
IČO: 63787806
Sídlo: Zámecké náměstí 71/9, 415 01 Teplice
Dotace: 958 400 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 44,26 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2023

56



Projekt č. 26
Název projektu: Oprava zadního schodiště do kostela sv. Václava ve Výsluní
Žadatel: Město Výsluní
IČO: 00262251
Sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní
Dotace: 137 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.06.2022.

Projekt č. 41
Název projektu: Obnova fasády kostela sv. Marie Magdaleny v Krásné Lípě - I.etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Krásná Lípa u Rumburka
IČO: 63782758
Sídlo: Kostelní vrch 10/3, 407 46 Krásná Lípa
Dotace: 551 700 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 68,69 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 58
Název projektu: Restaurování soch sv. Jakuba, Jana a Petra z Getsemanské zahrady - Křížová 
cesta v Království
Žadatel: Město Šluknov
IČ: 00261688
Sídlo: náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov
Dotace: 194 400 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 64,21 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 22.07.2022

Projekt č. 71
Název projektu: Venkovský dům, Krásná Lípa č.p. 166 - Výměna špaletových oken, 
rekonstrukce štítů a desinsekce krovů
Žadatel: Martin Surovec
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *****************************************
Dotace: 238 800 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 49,93 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 76
Název projektu: Oprava S štítu a Z stěny z přírodní břidlice na objektu č.p.488, ulice Národní, 
40747 Varnsdorf
Žadatel: Tomáš Limberský, Kateřina Limberská
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: ***********************************
Dotace: 220 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.05.2022

Projekt č. 80
Název projektu: Udržovací práce, oprava havarijního stavu a stavební úpravy domu č. ev. 21 
v obci Janská
Žadatel: MUDr. Zuzana Kejmarová Sedláčková, Martin Moučka
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Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: **************************************
Dotace: 405 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 38,08 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 83
Název projektu: Repase vstupních vrat a dveří a oprava opěrné zdi
Žadatel: Ing. Daniel Černý
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: ***********************************
Dotace: 503 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 64,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.10.2022

Projekt č. 94
Název projektu: Odstranění stávajících oken, včetně rámů a zasazení rámů i oken nových, s 
izolačním dvojsklem
Žadatel: Lubomír Šlapka
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: ********************************************
Dotace: 630 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15.11.2022

Projekt č. 96
Název projektu: Obnova vnějšího pláště budovy bývalé rychty, čp. 1 Horní Týnec
Žadatel: Mgr. Tomáš Brabec
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *********************************
Dotace: 169 500 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 131
Název projektu: Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v Třebušíně
Žadatel: Obec Třebušín
IČO: 00264555
Sídlo: Třebušín 33, 412 01 Třebušín
Dotace: 376 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 116
Název projektu: Oprava fasády kostela sv. Vendelína, Perštejn
Žadatel: Obec Perštejn
IČO: 00262072
Sídlo: Hlavní 159, 431 63 Perštejn
Dotace: 890 100 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 48,11 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022
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Projekt č. 101
Název projektu: Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech - restaurátorské práce (průčelí, 
okna)
Žadatel: Římskokatolická farnost Zahořany
IČO: 62769855
Sídlo: Velká náves 1, 411 48 Křešice
Dotace: 336 200 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu 88,34 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 5
Název projektu: Rekonstrukce oken, vrat, vstupních dveří, okenic a výkladce, fasáda na 
náměstí Úštěk
Žadatel: Ing. Martina Zaoralová
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *********************************
Dotace: 351 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 16.12.2022

Projekt č. 70
Název projektu: Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří
Žadatel: AUTORECAR s.r.o.
IČO: 61680214
Sídlo: Benešovská 300, 257 26 Divišov
Dotace: 322 600 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 69,98 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 104
Název projektu: Oprava vikýře , vsazení okna , repase vstupních dveří
Žadatel: Robert Zika
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: ************************
Dotace: 253 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11.2022

Projekt č. 120
Název projektu: Restaurování sloupu se sochou Krista Trpitele
Žadatel: Město Kryry
IČO: 00265080
Sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
Dotace: 190 400 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 64,87 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

Projekt č. 124
Název projektu: Oprava ohradních zdí hřbitova v Hrobčicích - II. etapa
Žadatel: Obec Hrobčice
IČO: 00266345
Sídlo: Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice
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Dotace: 186 300 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 68,81 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.10.2022

Projekt č. 115
Název projektu: Obnova fasády kaple sv. Jana Nepomuckého v Kličíně
Žadatel: Obec Čeradice
IČO: 47786701
Sídlo: Čeradice 25, 438 01 Čeradice
Dotace: 118 000 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 69,63 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12.2022

4. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace žadatelům, kteří sice splnili podmínky 
dotačního programu, avšak s ohledem na vysoký počet podaných žádostí, výši alokovaných 
finančních prostředků dotačního programu pro rok 2022 a s přihlédnutím k získanému 
bodovému hodnocení nebylo možné jejich požadavkům vyhovět:

Projekt č. 47
Název projektu: Oprava kaple křížové cesty v ul. Jana Žižky v Mostě
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Žádost o dotaci ve výši: 150 000 Kč

Projekt č. 51
Název projektu: Obnova fasády kočárovny v areálu Biskupské rezidence v Litoměřicích
Žadatel: Biskupství litoměřické
IČO: 00445126
Sídlo: Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice
Žádost o dotaci ve výši: 300 000 Kč

Projekt č. 108
Název projektu: Restaurování dílčích částí areálu kostela sv. Vavřince v Libochovicích
Žadatel: Město Libochovice
IČO: 00263931
Sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
Žádost o dotaci ve výši: 198 198 Kč

Projekt č. 137
Název projektu: Oprava kapličky - střecha
Žadatel: Obec Lovečkovice
IČO: 00263982
Sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
Žádost o dotaci ve výši: 164 259,20 Kč

Projekt č. 75
Název projektu: Obnova fary Zubrnice – Centrum Vincence Zahradníka
Žadatel: Ilona Rožková
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: ********************************
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Žádost o dotaci ve výši: 438 000 Kč

Projekt č. 105
Název projektu: Kostel sv. Mikuláše Petrovice - fasáda
Žadatel: Obec Petrovice
IČO: 00266922
Sídlo: Petrovice 529, 403 37 Petrovice
Žádost o dotaci ve výši: 1 250 000 Kč

Projekt č. 12
Název projektu: Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého stojící na návsi obce 
Břvany u Loun
Žadatel: Obec Břvany
IČO: 00483087
Sídlo: Dlouhá 41, 440 01 Břvany
Žádost o dotaci ve výši: 320 000 Kč

Projekt č. 29
Název projektu: Restaurování kamenné barokní kašny se schodištěm stojící na Tržním 
náměstí v Hrobu
Žadatel: Město Hrob
IČO: 00266337
Sídlo: U Radnice 234, 417 04 Hrob
Žádost o dotaci ve výši: 410 000 Kč

Projekt č. 66
Název projektu: Výměna oken Café Henke v Rumburku (IV. etapa - I. patro do třídy 9. května 
)
Žadatel: Jiří Kovář
Datum narození: ************
Trvalé bydliště: *************************************
Žádost o dotaci ve výši: 440 000 Kč

Projekt č. 91
Název projektu: Oprava dřevěné zvonice v Nových Třebčicích
Žadatel: Obec Veliká Ves
IČO: 00262188
Sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
Žádost o dotaci ve výši: 175 500 Kč

Projekt č. 24
Název projektu: Lokální oprava fasády kaple Všech svatých Petrohrad
Žadatel: Obec Petrohrad
IČO: 00480975
Sídlo: Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
Žádost o dotaci ve výši: 501 431 Kč

Projekt č. 43
Název projektu: Výměna střešní krytiny s vytvořením volských ok na objektu čp. 126
Žadatel: Město Žatec
IČO: 00265781
Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
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Žádost o dotaci ve výši: 1 250 000 Kč

Projekt č. 64
Název projektu: Výměna střešní krytiny na domu č.p. 931, ul. Jarošova, Louny, parc. č. 1305, 
v Kotěrově kolonii
Žadatel: Jaroslav Procházka, Václav Hlavatý, Nadiya Mykhaylo
Datum narození: ************************************
Trvalé bydliště: **********************************
Žádost o dotaci ve výši: 500 000 Kč

Projekt č. 135
Název projektu: Restaurování souboru oltáře a 2 ks barokních lavic z kaple Nanebevzetí 
Panny Marie v Postoloprtech
Žadatel: Město Postoloprty
IČO: 00265403
Sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
Žádost o dotaci ve výši: 587 972 Kč

Projekt č. 53
Název projektu: Restaurování Reliéfu Nejsvětější Trojice ve městě Dubí
Žadatel: Město Dubí
IČO: 00266281
Sídlo: Ruská 264/128, 417 01 Dubí
Žádost o dotaci ve výši: 96 600 Kč

Projekt č. 8
Název projektu: Kaplička – udržovací práce na kapli na návsi Libínky u Polep II.
Žadatel: Obec Polepy
IČO: 00264202
Sídlo: Polepy 112, 411 47 Polepy
Žádost o dotaci ve výši: 220 000 Kč

Projekt č. 128
Název projektu: Restaurování výmalby sálu bývalého zájezdního hostince v obci Trnobrany 
č.p. 34, ÚSKP 103844
Žadatel: Ing. Štěpán Dostál, Mgr. Jana Dostálová
Datum narození: ************************
Trvalé bydliště: **********************************
Žádost o dotaci ve výši: 710 000 Kč

Projekt č. 102
Název projektu: Rekonstrukce kaple v Sebuzíně
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
IČO: 00081531
Sídlo: Národního odboje 794/1, 400 03 Ústí nad Labem
Žádost o dotaci ve výši: 694 719 Kč.

C) ukládá

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit realizaci 
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2022
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2. Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části B) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25.04.2022

Usnesení č. 048/42R/2022
10.4 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2022 – rozdělení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 035/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021, následujícím žadatelům:

Projekt č. 27
Název projektu: Divadelní Festival PřeMostění 2022 - krajská mezidruhová postupová 
přehlídka amatérského divadla
Žadatel: Divadelní spolek ODEVŠAD
IČO: 270 37 380
Sídlo: č.p. 127, 270 04 Milostín
Ve výši: 200 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 50
Název projektu: Okouzleni klavírem 2022
Žadatel: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace
IČO: 491 23 769
Sídlo: Poděbradova 610, 440 01 Louny
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2022.

Projekt č. 85
Název projektu: TANAMBOURRÉE 2022, 24. ročník festivalu dětského scénického tance
Žadatel: ETUDA PRIMA z.s.
IČO: 498 88 340
Sídlo: Národní 512, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 96
Název projektu: INTERPORTA 22 - International Music Competition
Žadatel: INTERPORTA z. s.
IČO: 065 75 277
Sídlo: Višňová 2834/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Ve výši: 200 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 122
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Název projektu: Setkání pěveckých sborů na zámku Colditz 2022
Žadatel: Ústecký dětský sbor, z.s.
IČO: 228 46 361
Sídlo: Švestková 2828/7, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2022.

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 035/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného 
v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 4
Název projektu: Děčínská brána 2022, oblastní postupová přehlídka amatérského divadla
Žadatel: Svaz českých divadelních ochotníků, z.s.
IČO: 47610654
Sídlo: Nad Primaskou 1009/15, 100 00 Praha
Sídlo oblastní organizace: SČDO oblast České Středohoří
17. listopadu 523/2, 405 02 Děčín
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 26. 8. 2022.

Projekt č. 5
Název projektu: 2. krásnoleské zámecké slavnosti
Žadatel: Jan Kilián
Datum narození: *************
Bydliště: *******************************
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 5. 9. 2022.

Projekt č. 6
Název projektu: Muzikálové léto na zámku Ploskovice 2022
Žadatel: Hudilas, z.s.
IČO: 048 08 207
Sídlo: Lidická 17, Dubí, 272 03 Kladno
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2022.

Projekt č. 8
Název projektu: Reprezentační ples - Oslava 190. výročí narození Dr. M. Tyrše
Žadatel: Sokolská župa Severočeská-Novákova
IČO: 467 17 404
Sídlo: Práce 78/19, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín Sokolovna Podmokly
Ve výši: 50 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2022.

Projekt č. 10
Název projektu: Publikace -20 let neziskové činnosti v Regionu
Žadatel: Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou
IČO: 269 97 088

64



Sídlo: Bílka 3, 415 01 Bořislav
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 17
Název projektu: MHF Lípa Musica 2022 - 21. ročník
Žadatel: Bohemorum, s.r.o.
IČO: 286 89 810
Sídlo: Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 24
Název projektu: LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2022
Žadatel: Vrchlického divadlo, příspěvková organizace
IČO: 750 37 637
Sídlo: Osvoboditelů 411, 440 01 Louny
Ve výši: 54 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28. 3. 2022.

Projekt č. 25
Název projektu: Hudebně-divadelní festival v centru Úštěk 5
Žadatel: Petr Hromek
Datum narození: ************
Bydliště: ***********************************
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2022.

Projekt č. 26
Název projektu: Koncerty krásné hudby pro občany Mostu a Chomutova na jaře 2022.
Žadatel: Ing. Petr Macek
IČO: 104 47 202
Sídlo: F. L. Čelakovského 1136/15, 434 01, Most
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2022.

Projekt č. 30
Název projektu: Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa
Žadatel: Folklorní soubor Lužičan, z.s.
IČO: 646 76 421
Sídlo: Pražská 307/8a, 407 46 Krásná Lípa
Ve výši: 35 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2022.

Projekt č. 32
Název projektu: Hudební okénko
Žadatel: Morpheus Art, s.r.o.
IČO: 28693787
Sídlo: Ústí nad Labem - Mojžíř, Vodařská 128, PSČ 40331
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2022.
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Projekt č. 33
Název projektu: Hudební setkání 11
Žadatel: Morpheus Art, s.r.o.
IČO: 28693787
Sídlo: Ústí nad Labem - Mojžíř, Vodařská 128, PSČ 40331
Ve výši: 120 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 35
Název projektu: Ghetto festival Janov
Žadatel: MY Litvínov, z.s.
IČO: 030 04 597
Sídlo: Mostecká 2019, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Ve výši: 31 500 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 1. 8. 2022.

Projekt č. 52
Název projektu: Do galerie za uměním a designem
Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 445 55 601
Sídlo: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 53
Název projektu: Festival ZA RUCE
Žadatel: Jaroslav Pém
IČO: 870 75 288
Sídlo: 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Masarykova 1474/86
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2022.

Projekt č. 56
Název projektu: DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY - Teplický cimes 2022
Žadatel: “Ulpan Teplice“
IČO: 227 24 117
Sídlo: Duchcovská 1505/3, 415 01 Teplice
Ve výši: 50 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 57
Název projektu: Barevná planeta 2022
Žadatel: Poradna pro integraci, z. ú.
IČO: 673 62 621
Sídlo: Opletalova 921/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 67
Název projektu: Hudba na vinicích 2022
Žadatel: Hudba na vinicích s.r.o.
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IČO: 093 07 851
Sídlo: Dopravní 500/9, Uhříněves, 104 00 Praha 10
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2022.

Projekt č. 71
Název projektu: Memoriál Rosti Čtvrtlíka - XI. ročník Čtvrtlístek 22
Žadatel: Čtvrtlístek z.s.
IČO: 227 57 490
Sídlo: Buková 397/2A, Žižkov, 130 00 Praha
Ve výši: 51 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 75
Název projektu: Cena Pavla Kouteckého - ELBE DOCK 2022
Žadatel: bujón s.r.o.
IČO: 092 79 440
Sídlo: Červenkova 524/8, Střížkov, 182 00 Praha 8
Ve výši: 120 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 78
Název projektu: Bezva Fest - Rodinný festival 2022
Žadatel: Bezva parta s.r.o.
IČO: 050 30 943
Sídlo: Chlumova 206/21, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2022.

Projekt č. 79
Název projektu: MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ - 20. ROČNÍK
Žadatel: OUTDOOR FILMS s.r.o.
IČO: 286 14 593
Sídlo: Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 82
Název projektu: 70 MM Panoramatický Weekend
Žadatel: Pavel Nejtek
IČO: 131 30 277
Sídlo: Praha 2, Nusle, Svatoplukova 387/1
Ve výši: 79 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 84
Název projektu: Hry mikroregionu Lounské Podlesí 2022
Žadatel: Mikroregion Lounské podlesí
IČO: 711 72 777
Sídlo: 43968 Domoušice 107
Ve výši: 30 000 Kč
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2022.

Projekt č. 86
Název projektu: Mandava Jazz 2022
Žadatel: S radostí, z.s.
IČO: 270 11 003
Sídlo: Plzeňská 1261, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 55 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 87
Název projektu: Divadelní festival Vítr z hor 2022
Žadatel: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 000 78 930
Sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 42 800 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 88
Název projektu: Hudební putování
Žadatel: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 000 78 930
Sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 49 500 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 90
Název projektu: Pošli to dál - 2. ročník celostátní mezidruhové přehlídky uměleckých videí
Žadatel: Divadelní spolek ODEVŠAD
IČO: 270 37 380
Sídlo: č.p. 127, 270 04 Milostín
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 92
Název projektu: Obnaženi KDYBY TAK
Žadatel: Spolek OBNAŽENI
IČO: 26990105
Sídlo: Chomutov, Šafaříkova 2254/77 /Jana Nuslasuerová/
Ve výši: 72 600 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 8. 11. 2022.

Projekt č. 95
Název projektu: Klasická hudba v kostele sv. Bartoloměje v rámci XIII. ročníku hudebního 
cyklu "Hudba ve Smolnici 2022
Žadatel: Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici
IČO: 27013227
Sídlo: č.p. 1, 439 14 Smolnice
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 24. 12. 2022.

Projekt č. 99
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Název projektu: Mezinárodní porcelánové studentské sympozium KEEP IN TOUCH 2022
Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 445 55 601
Sídlo: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1
Ve výši: 160 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 103
Název projektu: Tanec, tanec ... 2022
Žadatel: S-HLE-DÁVÁNÍ z. s.
IČO: 27017907
Sídlo: Střekovské nábřeží 1067/23, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Ve výši: 32 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 12. 2022.

Projekt č. 110
Název projektu: ÚTULEK FEST 2022
Žadatel: Útulek fest, z. s.
IČO: 036 55 989
Sídlo: Jana Zajíce 2872/20, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Ve výši: 50 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 114
Název projektu: Festival Antikotel 2022
Žadatel: Spolek Lunovrat
IČO: 227 66 324
Sídlo: Fűgnerova 1572, 440 01 Louny
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 118
Název projektu: hudební festival Pětfest
Žadatel: Via Levamente, z.s.
IČO: 227 63 562
Sídlo: č.p. 2, 431 53 Pětipsy
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2022.

Projekt č. 119
Název projektu: Spojené ústecké sbory v Jordánsku
Žadatel: Spolek pěvecký sbor CONCERTO
IČO: 066 92 885
Sídlo: Národní 209, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem
Ve výši: 120 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 12. 4. 2022.

Projekt č. 120
Název projektu: X. benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2022
Žadatel: Ústecký dětský sbor, z.s.
IČO: 228 46 361
Sídlo: Švestková 2828/7, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
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Ve výši: 45 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2022.

Projekt č. 121
Název projektu: 15. Různobarevný festival
Žadatel: Romano jasnica, spolek
IČO: 689 74 922
Sídlo: Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 127
Název projektu: 10. ročník Litoměřické svátky hudby
Žadatel: Musica et Educatione, z. s.
IČO: 017 09 968
Sídlo: Dalimilova 1805/27, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Ve výši: 120 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 128
Název projektu: Hrajeme s Orffem 2022
Žadatel: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace
IČO: 491 23 769
Sídlo: Poděbradova 610, 440 01 Louny
Ve výši: 33 800 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 5. 2022.

Projekt č. 131
Název projektu: Multižánrový festival OTEVŘENO 2022
Žadatel: Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
IČO: 003 60 589
Sídlo: Palackého 4995, 430 01 Chomutov
Ve výši: 87 800 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2022.

Projekt č. 140
Název projektu: Vydání knižní monografie Viktor Bezdíček: Hledání světla. Portrét skladatele 
Zdeňka Šestáka
Žadatel: Akademie múzických umění v Praze
IČO: 613 84 984
Sídlo: 11800 Praha - Malá Strana, Malostranské náměstí 259/12
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 9. 9. 2022.

Projekt č. 143
Název projektu: Perkmon - krušnohorská opera
Žadatel: "Trautzlova umělecká společnost, z.s."
IČO: 227 70 224
Sídlo: Mostecká 1436/8, 415 01 Teplice
Ve výši: 50 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2022.
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Projekt č. 147
Název projektu: XXVI. ročník Mezinárodní jazz a blues festival 2022
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO: 00673803
Sídlo: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 619/33
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 151
Název projektu: « Tvorba a rezistence » Terezín v evropské paměti
Žadatel: Marie Verhoeven
Datum narození: *************
bydliště: ****************************
Ve výši: 115 200 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 12. 6. 2022.

Projekt č. 153
Název projektu: 22. Filmový festival Litoměřice
Žadatel: Kinoklub Ostrov, z.s.
IČO: 689 54 310
Sídlo: Svatováclavská 21/17, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 155
Název projektu: Bermudský Δ
Žadatel: KULT, spolek
IČO: 266 02 598
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Ve výši: 160 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 1. 8. 2022.

Projekt č. 156
Název projektu: KULT 25
Žadatel: KULT, spolek
IČO: 266 02 598
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Ve výši: 120 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 159
Název projektu: 20. Vinařské Litoměřice
Žadatel: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
IČO: 254 10 075
Sídlo: Masarykova 94/209, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 120 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 160
Název projektu: Libuše Jarcovjáková - výstava fotografií
Žadatel: Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
IČO: 250 49 011
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Sídlo: Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Velká Hradební 19, PSČ 40001
Ve výši: 30 200 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 162
Název projektu: 4 koncerty v rámci 2. ročníku hudebního festivalu Rosa Bohemica na území 
Ústeckého kraje
Žadatel: Rosa Bohemica, z.s.
IČO: 096 40 339
Sídlo: Viktora Huga 377/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 12. 2022.

Projekt č. 163
Název projektu: Léto ve městě, léto ve Dvojčeti 2022
Žadatel: Institut kresby a grafiky, z. s.
IČO: 068 89 280
Sídlo: Jezuitská 4/12a, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2022.

Projekt č. 166
Název projektu: 18. Litoměřický loutkový festival
Žadatel: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace
IČO: 445 57 141
Sídlo: 41201 Litoměřice - Předměstí, Na Valech 2028
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 3. 2022.

Projekt č. 167
Název projektu: Kulturní dědictví UNESCO 2022
Žadatel: Slovanská unie z.s.
IČO: 481 33 396
Sídlo: Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ve výši: 50 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 1. 12. 2022.

Projekt č. 168
Název projektu: Korozluky - kulturní a vzdělávací akce v roce 2022
Žadatel: Miroslav Perout
IČO: 490 93 908
Sídlo: 43401 Korozluky 54
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 169
Název projektu: Mladí ladí dětem
Žadatel: Nerudný fest.cz
IČO: 26578824
Sídlo: Spálená 104/43, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ve výši: 57 900 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.
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Projekt č. 170
Název projektu: Výstava "Cestou 1. československého armádního sboru
Žadatel: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s.
IČO: 476 06 550
Sídlo: Sokolská 486/33, 12000, 120 00 Praha
Žádost ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 12. 2022.

Projekt č. 171
Název projektu: Proměny Ústeckého kraje ve 20. století ve vzpomínkách pamětníků
Žadatel: POST BELLUM, z. ú.
IČO: 26548526
Sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Žádost ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 175
Název projektu: Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung 2022
Žadatel: Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří
IČO: 228 85 536
Sídlo: č.p. 19, 436 01 Český Jiřetín
Žádost ve výši: 97 500 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 176
Název projektu: Jablečný den 2022
Žadatel: Zámecký spolek Krásný Dvůr, z. s.
IČO: 054 44 721
Sídlo: č.p. 234, 439 71 Nepomyšl
Žádost ve výši: 67 500 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2022.

Projekt č. 177
Název projektu: 2. Veslařský plážový sprint na jezeře Most - kulturní a vzdělávací program
Žadatel: Veslařský klub Ohře Most, pobočný spolek
IČO: 116 55 470
Sídlo: č.p. 54, 434 01 Korozluky
Žádost ve výši: 63 900 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2022.

Projekt č. 178
Název projektu: Monument/um 2022 (Kostel Nejsvětější Trojice v Záhořanech)
Žadatel: APPLAUSE Projects z.s.
IČO: 052 21 552
Sídlo: 5. května 316, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 179
Název projektu: Monument/um 2022 (Zámek Pětipsy)
Žadatel: APPLAUSE Projects z.s.
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IČO: 052 21 552
Sídlo: 5. května 316, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Žádost ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 183
Název projektu: Galerie Hraničář - celoroční provoz
Žadatel: Veřejný sál Hraničář, spolek
IČO: 028 16 091
Sídlo: Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 100 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 184
Název projektu: Festival ilustrace, komiksu a videoher: FIK 2022
Žadatel: Veřejný sál Hraničář, spolek
IČO: 028 16 091
Sídlo: Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 50 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 186
Název projektu: Great Walks po ústeckém Krušnohoří
Žadatel: DoKrajin, z.s.
IČO: 013 71 258
Sídlo: Loučná č.ev. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem
Ve výši: 54 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

3. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu 
vysokého počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finančních prostředků 
Programu pro rok 2022, těmto žadatelům:

Projekt č. 3
Název projektu: FILMOVÝ VEČERNÍČKOVÝ FESTIVAL MAFIPSA FÍKA V KADANI
Žadatel: Kabelová televize Kadaň, a.s.
IČO: 467 09 584
Sídlo: Kadaň, Kpt. Jaroše 1477, PSČ 43201
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 7
Název projektu: 22. Svatováclavská slavnost v Bílce pod Milešovkou
Žadatel: Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou
IČO: 26997088
Sídlo: Bílka 3, 415 01 Bořislav
Žádost ve výši: 30 000 Kč

Projekt č. 11
Název projektu: 16. Roots & Blues festival
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Žadatel: Pure Music, z.s.
IČO: 26577534
Sídlo: Studentská 594/40, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
Žádost ve výši: 50 000 Kč

Projekt č. 15
Název projektu: ÚSTECKÉ SLAVNOSTI
Žadatel: Jaroslav Pém
IČO: 870 75 288
Sídlo: 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Masarykova 1474/86
Žádost ve výši: 185 000 Kč

Projekt č. 28
Název projektu: Czech Fashion Week 2022
Žadatel: Czech Fashion Week s.r.o.
IČO: 074 07 718
Sídlo: Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 29
Název projektu: Osobnost roku 2021 - Ústeckého kraje
Žadatel: European Press Holding a.s.
IČO: 284 09 329
Sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
Žádost ve výši: 100 000 Kč

Projekt č. 34
Název projektu: Letní divadelní festival v Ročově
Žadatel: Spolek Moje Ročovsko,z.s.
IČO: 048 11 496
Sídlo: č.p. 89, 439 67 Ročov
Žádost ve výši: 50 000 Kč

Projekt č. 37
Název projektu: Klášterecké divadelní žně
Žadatel: Divadelní spolek Klas
IČO: 631 55 036
Sídlo: 17. listopadu 485, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
Žádost ve výši: 50 000 Kč

Projekt č. 42
Název projektu: Chomutovské swingové koncerty 2022
Žadatel: BIG BAND ZDENKA TÖLGA, zapsaný spolek
IČO: 694 11 034
Sídlo: Pod Šibeníkem 2364/2, 434 01 Most
Žádost ve výši: 40 000 Kč

Projekt č. 44
Název projektu: Bohosudovský festival
Žadatel: Spolek pro záchranu bohosudovských varhan
IČO: 089 49 182
Sídlo: Husitská 73/76, 417 41 Krupka
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Žádost ve výši: 77 000 Kč

Projekt č. 45
Název projektu: Pravidelná nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou
Žadatel: Miroslav Rejha
IČO: 467 67 975
Sídlo: Chelčického 1167, 440 01 Louny
Žádost ve výši: 100 000 Kč

Projekt č. 47
Název projektu: Festival v zámecké pro malé i velké
Žadatel: Kulturní zařízení města Postoloprty, příspěvková organizace
IČO: 75064022
Sídlo: Mírové náměstí 3, 439 42 Postoloprty
Žádost ve výši: 35 000 Kč

Projekt č. 49
Název projektu: Výstava Dějiny udatného českého národa na Zámku Děčín
Žadatel: Zámek Děčín, příspěvková organizace
IČO: 000 78 867
Sídlo: Děčín I-Děčín, Dlouhá Jízda 1254/11, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 70 000 Kč

Projekt č. 51
Název projektu: Historický trh májový 2022
Žadatel: Zámek Děčín, příspěvková organizace
IČO: 000 78 867
Sídlo: Děčín I-Děčín, Dlouhá Jízda 1254/11, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 60
Název projektu: Letňák 2022, Den hudby
Žadatel: Stanislav Skirka
IČO: 647 03 908
Sídlo: 43155 Radonice 234
Žádost ve výši: 30 000 Kč

Projekt č. 62
Název projektu: Kavárna The Most café - kulturní doplňková činnost
Žadatel: Pavel Zikmund
IČO: 010 00 624
Sídlo: Velemín, Milešov 73, 41132 Velemín
Žádost ve výši: 70 000 Kč

Projekt č. 70
Název projektu: Realizace koncertů pro občany měst Mostu a Chomutova v podzimní části 
sezóny 2022
Žadatel: Lukáš Macek
IČO: 725 79 048
Sídlo: F. L. Čelakovského 1136/15, 434 01 Most
Žádost ve výši: 200 000 Kč
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Projekt č. 72
Název projektu: Činoherní Ústí
Žadatel: Větrné mlýny s.r.o.
IČO: 292 79 194
Sídlo: Dominikánská 348/9, Brno-město, 602 00 Brno
Žádost ve výši: 100 000 Kč

Projekt č. 74
Název projektu: KineDok 2022
Žadatel: Institut dokumentárního filmu
IČO: 265 49 867
Sídlo: Štěpánská 611/14, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Žádost ve výši: 106 000 Kč

Projekt č. 76
Název projektu: Edukační modul pro žáky základních škol - Projektový týden "Žatec a 
krajina žateckého chmele" 2022
Žadatel: CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
IČO: 002 12 229
Sídlo: Mostecká 2580, 438 01 Žatec
Žádost ve výši: 78 400 Kč

Projekt č. 77
Název projektu: Postoloprtské slavnosti 2022
Žadatel: Kulturní zařízení města Postoloprty, příspěvková organizace
IČO: 75064022
Sídlo: Mírové náměstí 3, 439 42 Postoloprty
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 80
Název projektu: Kadaňský divadelní březen
Žadatel: Divadlo Navenek, z.s.
IČO: 266 55 853
Sídlo: Koželužská 1513, 432 01 Kadaň
Žádost ve výši: 56 000 Kč

Projekt č. 83
Název projektu: Krušnohorská pohádka - Ať žijí duchové
Žadatel: Mikroregion Lesenská pláň
IČO: 751 20 372
Sídlo: 43159 Vysoká Pec, Julia Fučíka 46
Žádost ve výši: 73 000 Kč

Projekt č. 93
Název projektu: FEST BROUKOVEC 2022
Žadatel: Divadelní sdružení Česká Kamenice z. s.
IČO: 227 24 478
Sídlo: Palackého 102, 407 21 Česká Kamenice
Žádost ve výši: 50 000 Kč

Projekt č. 100
Název projektu: Celoroční výstavní program 2022
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Žadatel: Cifra gallery, z.s.
IČO: 096 47 007
Sídlo: č.ev. 178, 407 47 Doubice
Žádost ve výši: 90 000 Kč

Projekt č. 101
Název projektu: Libochovické divadelní léto 2022
Žadatel: Divadelní spolek Scéna Libochovice
IČO: 467 68 181
Sídlo: Libochovice, Riegrova 64, Kulturní středisko U Tří lip
Žádost ve výši: 35 000 Kč

Projekt č. 105
Název projektu: Jabloňka - aneb jak se žilo v pohraničí - básně a povídky z regionu
Žadatel: Březno (nejen) pro děti z.s.
IČO: 061 71 931
Sídlo: Březno 46, 410 02 Velemín
Žádost ve výši: 65 000 Kč

Projekt č. 112
Název projektu: "O Děčínského lvíčka"
Žadatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
IČO: 709 49 565
Sídlo: 40502 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 344/38
Žádost ve výši: 55 000 Kč

Projekt č. 113
Název projektu: "Kdo si hraje, nezlobí"
Žadatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
IČO: 709 49 565
Sídlo: 40502 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 344/38
Žádost ve výši: 63 700 Kč

Projekt č. 117
Název projektu: 8.Měděnecké krušení -Dycky horníkl
Žadatel: Historické rudné doly Mědník
IČO: 228 42 390
Sídlo: Nádražní 266, 431 84 Měděnec
Žádost ve výši: 30 000 Kč

Projekt č. 124
Název projektu: Lidové tradice na Lovosicku
Žadatel: Šance Lovosice, z.s.
IČO: 708 09 828
Sídlo: K. Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice
Žádost ve výši: 40 000 Kč

Projekt č. 132
Název projektu: Dušičky na statku aneb Strašidelná sýpka
Žadatel: VPDK GROUP s.r.o.
IČO: 075 85 152
Sídlo: 5. května 109, 439 42 Postoloprty

78



Žádost ve výši: 75 000 Kč

Projekt č. 133
Název projektu: DIVADLO NA ZÁMKU 2022
Žadatel: Dům kultury Teplice
IČO: 000 81 221
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 100 000 Kč

Projekt č. 135
Název projektu: TEPLICKÉ MUZIKÁLOVÉ LÉTO 2022
Žadatel: Dům kultury Teplice
IČO: 000 81 221
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 137
Název projektu: Podhoubí 2022: Jaro, léto, podzim, zima a jaro – Celoroční komunitní 
program kulturních aktivit
Žadatel: "tranzit.cz"
IČO: 266 01 443
Sídlo: Dittrichova 349/13, Nové Město, 120 00 Praha 2
Žádost ve výši: 60 000 Kč

Projekt č. 138
Název projektu: Den myslivosti na Děčínsku
Žadatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Děčín
IČO: 677 77 112
Sídlo: 28. října 979/19, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 88 000 Kč

Projekt č. 141
Název projektu: 55. Střekovská kamera
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO: 006 73 803
Sídlo: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 619/33
Žádost ve výši: 60 000 Kč

Projekt č. 148
Název projektu: KREATIVNÍ A VÝTVARNÁ DÍLNA DUHA
Žadatel: Rodinné centrum Slunečník, z.s.
IČO: 270 26 876
Sídlo: Důlce 3092/74, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 101 000 Kč

Projekt č. 149
Název projektu: Módní přehlídka - BEAUTY FASHION NIGHT - 3.ročník
Žadatel: Jiří Fait
IČO: 751 48 153
Sídlo: Světec, Štrbice 41, 41501 Světec
Žádost ve výši: 100 000 Kč
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Projekt č. 150
Název projektu: BEAUTY FASHION NIGHT - zimní a společenská (plesová) módní show v 
Teplicích
Žadatel: Jiří Fait
IČO: 751 48 153
Sídlo: Světec, Štrbice 41, 41501 Světec
Žádost ve výši: 85 000 Kč

Projekt č. 152
Název projektu: SklapFest 2022
Žadatel: RED HILL PRODUCTION, z.s.
IČO: 227 18 761
Sídlo: Červený vrch 2122/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 90 000 Kč

Projekt č. 157
Název projektu: Výstavní a kulturní činnost
Žadatel: Jakub Šmíd
IČO: 141 83 196
Sídlo: Děčín XXXV-Lesná 6, 40502 Děčín
Žádost ve výši: 70 000 Kč

Projekt č. 164
Název projektu: Husitské slavnosti
Žadatel: Mikroregion Perucko
IČO: 709 66 192
Sídlo: Oldřichova 49, 43907 Peruc
Žádost ve výši: 56 000 Kč

Projekt č. 165
Název projektu: Skutečná liga 2022
Žadatel: N.S.E.F. production s.r.o.
IČO: 273 66 413
Sídlo: Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 173
Název projektu: Celoroční činnost - Taneční studio SCENIC
Žadatel: YMCA Ústí nad Labem
IČO: 265 33 839
Sídlo: Vaníčkova 835/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 130 000 Kč

Projekt č. 180
Název projektu: Vánoční baletní koncert
Žadatel: YMCA Ústí nad Labem
IČO: 265 33 839
Sídlo: Vaníčkova 835/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 45 000 Kč

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
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1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 035/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021, za podmínky předložení rozpočtu 
projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 14
Název projektu: 20. ročník Bžanských letních slavností
Žadatel: Obec Bžany
IČO: 002 66 264
Sídlo: 41501 Bžany 50
Ve výši: 58 500 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2022.

Projekt č. 16
Název projektu: Vilémovská pouť
Žadatel: Obec Vilémov
IČO: 002 61 769
Sídlo: 407 80 Vilémov 172
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 14. 9. 2022.

Projekt č. 19
Název projektu: Oslava sklizně a řemesel v Litvínově 2022
Žadatel: Město Litvínov
IČO: 002 66 027
Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov – Horní Litvínov
Ve výši: 40 300 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 12. 2022.

Projekt č. 20
Název projektu: Rozsvícení vánočního stromu - Krušnohorské Vánoce v Litvínově 2022
Žadatel: Město Litvínov
IČO: 002 66 027
Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov – Horní Litvínov
Ve výši: 49 500 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 31
Název projektu: Folkový Most 2022
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 45 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2022.

Projekt č. 39
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Název projektu: Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy
Žadatel: Obec Patokryje
IČO: 002 66 124
Sídlo: Patokryje 35, 434 01 Patokryje
Ve výši: 30 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2022.

Projekt č. 63
Název projektu: Slavnostní zahájení 868. lázeňské sezóny, Teplice
Žadatel: Statutární město Teplice
IČO: 00266621
Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Ve výši: 50 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022.

Projekt č. 65
Název projektu: MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL SPOŘICE 2022
Žadatel: Obec Spořice
IČO: 00262137
Sídlo: Lipová 201, 431 01 Spořice
Ve výši: 45 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2022.

Projekt č. 81
Název projektu: Městské slavnosti 2022
Žadatel: Statutární město Děčín
IČO: 002 61 238
Sídlo: 40502 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Mírové nám. 1175/5
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2022.

Projekt č. 107
Název projektu: Mezinárodní hudební festival KAMEN!CE 2022
Žadatel: Město Česká Kamenice
IČO: 002 61 220
Sídlo: náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2022.

Projekt č. 108
Název projektu: Libčeveské slavnosti 2022
Žadatel: Obec Libčeves
IČO: 002 65 110
Sídlo: 43926 Libčeves, K Zámku 1
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 1. 9. 2022.

Projekt č. 109
Název projektu: Mariánská pouť Česká Kamenice 2022
Žadatel: Město Česká Kamenice
IČO: 00261220
Sídlo: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
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Ve výši: 81 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2022.

Projekt č. 115
Název projektu: Den Severní Terasy - Open Air koncert orchestru SD
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa
IČO: 000 81 531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2022.

Projekt č. 116
Název projektu: Květnovské hudební slavnosti 2022
Žadatel: Obec Blatno
IČO: 002 61 807
Sídlo: Blatno 1, 430 01 Chomutov
Ve výši: 160 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 27. 9. 2022.

Projekt č. 129
Název projektu: Slavnosti města Dolní Poustevna 2022
Žadatel: Město Dolní Poustevna
IČO: 002 61 289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Ve výši: 90 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2022.

3. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu 
vysokého počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finančních prostředků 
Programu pro rok 2022, těmto žadatelům:

Projekt č. 1
Název projektu: Šenovské slavnosti 2022 + oslava výročí 150 let Sboru dobrovolných hasičů 
Velký Šenov
Žadatel: Město Velký Šenov
IČO: 002 61 734
Sídlo: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 2
Název projektu: Svatovavřinecká pouť 2022
Žadatel: Obec Veliká Ves
IČO: 002 62 188
Sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
Žádost ve výši: 38 000 Kč

Projekt č. 9
Název projektu: XIII. Fesťáček pod Hradbami
Žadatel: Obec Místo
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IČO: 00262048
Sídlo: Místo 81, 431 58 Místo
Žádost ve výši: 60 000 Kč

Projekt č. 12
Název projektu: kulturní akce -oslava 700 let založení obce Miřejovice
Žadatel: Obec Miřejovice
IČO: 467 69 463
Sídlo: Miřejovice 13, 41201 Miřejovice
Žádost ve výši: 80 000 Kč

Projekt č. 21
Název projektu: Zabrušanské slavnosti 2022
Žadatel: Obec Zabrušany
IČO: 002 66 647
Sídlo: 41771 Zabrušany 1
Žádost ve výši: 100 000 Kč

Projekt č. 22
Název projektu: Divadelní podzim Duchcov 2022
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 002 66 299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Žádost ve výši: 100 000 Kč

Projekt č. 23
Název projektu: Letní tóny Duchcova 2022
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 002 66 299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Žádost ve výši: 100 000 Kč

Projekt č. 40
Název projektu: Den seniorů v Krupce
Žadatel: Město Krupka
IČO: 002 66 418
Sídlo: Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka - Bohosudov
Žádost ve výši: 70 000 Kč

Projekt č. 41
Název projektu: Léto s divadlem v Krupce
Žadatel: Město Krupka
IČO: 002 66 418
Sídlo: Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka - Bohosudov
Žádost ve výši: 70 000 Kč

Projekt č. 54
Název projektu: Rozsvícení vánočního stromu
Žadatel: Město Osek
IČO: 002 66 558
Sídlo: Zahradní 246, 41705 Osek
Žádost ve výši: 45 000 Kč
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Projekt č. 55
Název projektu: Vánoční tradice
Žadatel: Město Osek
IČO: 002 66 558
Sídlo: Zahradní 246, 41705 Osek
Žádost ve výši: 50 000 Kč

Projekt č. 59
Název projektu: Tivolí Hudební léto 5
Žadatel: Obec Velké Březno
IČO: 002 67 139
Sídlo: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
Žádost ve výši: 140 000 Kč

Projekt č. 61
Název projektu: KOPEČKOVÁ & TOČENÁ aneb se zmrzlinou do nového školního roku
Žadatel: Město Louny
IČO: 002 65 209
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Žádost ve výši: 35 000 Kč

Projekt č. 68
Název projektu: Kulturní akce na území Novosedlic
Žadatel: Obec Novosedlice
IČO: 002 66 531
Sídlo: 41731 Novosedlice, Trnovanská 208/16
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 69
Název projektu: Oslavy Obce Světec 23. 07. 2022
Žadatel: Obec Světec
IČO: 002 66 612
Sídlo: Zámek 1, 41753 Světec
Žádost ve výši: 100 000 Kč

Projekt č. 73
Název projektu: Vánoční trhy s Adventním koncertem 2022
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 002 66 094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Žádost ve výši: 70 000 Kč

Projekt č. 98
Název projektu: Umíme se bavit - 10. ročník
Žadatel: Město Libochovice
IČO: 002 63 931
Sídlo: náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice
Žádost ve výši: 35 000 Kč

Projekt č. 94
Název projektu: Setkání rodáků Račiněvsi při příležitosti 760 let obce
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Žadatel: Obec Račiněves
IČO: 002 64 261
Sídlo: Račiněves 1, 41301 Račiněves 1
Žádost ve výši: 160 000 Kč

Projekt č. 123
Název projektu: Městské slavnosti Horní Jiřetín
Žadatel: Město Horní Jiřetín
IČO: 002 65 942
Sídlo: Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 130
Název projektu: Řezbářské sympozium Proboštov na téma Krajina Krušnohoří
Žadatel: Obec Proboštov
IČO: 002 66 566
Sídlo: nám. Svobody 700, 41712 Proboštov
Žádost ve výši: 186 500 Kč

Projekt č. 136
Název projektu: Obrnické slavnosti 2022
Žadatel: Obec Obrnice
IČO: 002 66 116
Sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 146
Název projektu: Svatoanenská pouť 2022
Žadatel: Město Verneřice
IČO: 002 61 742
Sídlo: 40725 Verneřice, Mírové náměstí 138
Žádost ve výši: 50 000 Kč

Projekt č. 161
Název projektu: Černovický fesťáček 2022
Žadatel: Obec Černovice
IČO: 002 61 831
Sídlo: Černovice 80, 430 01 Černovice
Žádost ve výši: 137 000 Kč

Projekt č. 172
Název projektu: Folk Ves pod Zlatníkem
Žadatel: Obec Patokryje
IČO: 002 66 124
Sídlo: Patokryje 35, 434 01 Patokryje
Žádost ve výši: 30 000 Kč

Projekt č. 174
Název projektu: Multižánrový hudební festival inspirovaný majálesovými oslavami - 
KVĚTENLES
Žadatel: ArtCulture s.r.o.
IČO: 078 55 206
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Sídlo: Kořenského 905/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 181
Název projektu: Slavnosti 670 let založení Městyse Ročov
Žadatel: Městys Ročov
IČO: 002 65 446
Sídlo: 43967 Ročov 121
Žádost ve výši: 200 000 Kč

Projekt č. 182
Název projektu: Talentová soutěž
Žadatel: Obec Lovečkovice
IČO: 002 63 982
Sídlo: 41145 Lovečkovice 40
Žádost ve výši: 92 500 Kč

D) ukládá

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucí odboru kultury a památkové péče, zabezpečit realizaci části 
B)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

2. Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části C) 
tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 049/42R/2022
10.5 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních 
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2022 – rozdělení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky předložení rozpočtu 
projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 1
Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2022 v rámci Ústeckého 
kraje
Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČO: 00083283
Ve výši: 3 500 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022
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Projekt č. 2
Název projektu: DOCELA VELKÉ DIVADLO 2022
Žadatel: Docela velké divadlo, o.p.s.
Sídlo: Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov
IČO: 70856656
Ve výši: 1 500 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022

Projekt č. 3
Název projektu: Činoherní studio města Ústí nad Labem – Letní štace, divadelní zahrada 
2022
Žadatel: Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo: Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov
IČO: 71294821
Ve výši: 1 500 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022

Projekt č. 4
Název projektu: Zajištění tvorby a podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti 
Městského divadla v Mostě
Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.
Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
IČO: 27275701
Ve výši: 3 500 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2022

3. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného 
vzoru usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/11Z/2021 ze dne 13.12.2021.

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 050/42R/2022
10.6 Změna zřizovací listiny – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:

č. j. 121/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
sídlo: Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem – centrum, IČ 00083186,
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
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B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 051/42R/2022
10.7 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

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Kontrolu technického a odborného zpracování archeologických výzkumů ve smyslu 
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné 
výzkumné instituce ÚAPP, v.v.i. v letech 2020 – 2024 za rok 2021 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu.
2. Zápis z kontroly čerpání institucionální podpory poskytnuté Ústeckým krajem Ústavu 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2021 na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumné organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
3. Zápis z kontroly existence výsledků výzkumu Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i., financovaných z institucionální podpory výzkumu, poskytnuté 
Ústeckým krajem v roce 2020, a předaných do Rejstříku informací o výsledcích RIV 2021 dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B) schvaluje

Závěrečnou zprávu o činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, 
v.v.i. v roce 2021 financované z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

C) konstatuje

splnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 
2021, vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. KUUK/174799/2019/KP, JID: 
207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019.

D) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
a) splnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 
2021, vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. KUUK/174799/2019/KP, JID: 
207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019
b) Závěrečnou zprávu o činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních 
Čech, v.v.i. v roce 2021 financované z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

2. schválit Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2022 financovaných z 
Institucionální podpory Vědy a výzkumu Ústeckého kraje dle přílohy č. 8 předloženého 
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materiálu.

E) ukládá

1. Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části D) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25.4.2022
2. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zajistit splnění úkolů 
vyplývajících z části B) tohoto usnesení.
Termín: 29.4.2022

Usnesení č. 052/42R/2022
10.8 Činnost zřizovaných organizací v oblasti kultury za rok 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předložené zprávy o činnosti za rok 2021 příspěvkových organizací v 
oblasti kultury, dle přílohy č. 1. - 12. tohoto materiálu.

Usnesení č. 053/42R/2022
11.1 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská 
zdravotní, a.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 
401 13, IČO: 25488627, takto:

1. bere na vědomí

a) předloženou Výroční zprávu společnosti Krajská zdravotní, a.s., za rok 2021 obsahující mj. 
účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu o podnikatelské 
činnosti a o stavu majetku a zprávu o ověření Výroční zprávy auditorem Ing. Miroslavou 
Nebuželskou ze společnosti 22HLAV s.r.o.,

b) návrh představenstva společnosti ze dne 25. 3. 2022 k závěrům hospodaření společnosti za 
rok 2021 a na rozdělení zisku ve výši 80 777 933,89 Kč.

c) stanovisko dozorčí rady společnosti ze dne 28. 3. 2022 k Výroční zprávě za rok 2021 a k 
rozdělení zisku ve výši 80 777 933,89 Kč,

2. schvaluje v souladu s § 421 odst. 2 písmeno g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích) a dle čl. 11 odst. 3 písm. j) 
stanov společnosti Výroční zprávu společnosti Krajská zdravotní, a.s., za rok 2021, obsahující 
mj. účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu o podnikatelské 
činnosti a o stavu majetku a zprávu o ověření Výroční zprávy auditorem Ing. Miroslavou 
Nebuželskou ze společnosti 22HLAV s.r.o. dle přílohy 2 předloženého materiálu,

3. rozhoduje v souladu s § 421 odst. 2 písmena h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
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společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích) a dle čl. 11 odst. 3 písm. k) 
stanov společnosti, o rozdělení dosaženého zisku takto:

a) doplnění rezervního fondu ve výši 4 038 896,69 Kč,

b) zaúčtování částky 76 739 037,20 Kč do neuhrazené ztráty z minulých let,

4. schvaluje dle čl. 11 odst. 3 písm. i) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., uzavření 
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s MUDr. Petrem Najmanem, bytem 
********************Teplice, 415 01**************************************

Usnesení č. 054/42R/2022
11.2 Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na 
provoz Protialkoholní a protitoxikomanické stanice

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání

1) schválit

dle čl. IV odst. 8 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická 
záchytná služba) uzavřené dne 05. 11. 2018 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., 
výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro uplynulý kalendářní rok 2021 dle přílohy č. 
2 tohoto materiálu.

2) rozhodnout

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace do výše 20 540 000 Kč, jako vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby na rok 2021 společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální 
péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické 
záchytné služby dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,

B) ukládá

Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 055/42R/2022
11.3 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti 
zdravotnictví

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, o
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1) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 600 tis. Kč, pro rok 2022 na 
financování nákladů spojených s preventivně výchovnou činností v oblasti přednemocniční 
neodkladné péče včetně poskytování první pomoci, s termínem vyúčtování do 31. 01.2023,

2) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 600 tis. Kč pro rok 2022/2023 na 
zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém 
kraji“, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2023.

B) schvaluje

výjimku z usnesení č. 038/11R/2021 ze dne 24. 03. 2021, kterým bylo stanoveno proplácení 
účelových příspěvků až na základě platebních dokladů a zaslat příspěvkové organizaci 
prostředky následovně:
• 600 tis. Kč na preventivně výchovnou činnost v září 2022,
• 600 tis. Kč na AED v říjnu 2022.

C) ukládá

1) Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín : 31. 10. 2022

2) Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A - 1) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín : 31. 1. 2023

3) Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A - 2) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín : 30. 6. 2023

Usnesení č. 056/42R/2022
11.4 Přehled pohledávek po splatnosti příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti 
zdravotnictví k 31. 12. 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti 
zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem k 31. 12. 2021.

Usnesení č. 057/42R/2022
11.5 Stipendijní program "Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém 
kraji" - dodatek č. 1 ke stipendijní smlouvě

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření 
budoucí pracovní smlouvy č. 18/SML5079/SOPD/ZD uzavřené dne 4. 12. 2018 s Budoucím 
zaměstnavatelem Krajskou zdravotní a.s., sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad 
Labem, IČ: 25488627 a Stipendistkou MUDr. Alicí Schreyerovou, bytem 
************************ Roudnice nad Labem dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
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B) ukládá

Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré úkony k realizaci 
bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 5. 2022

Usnesení č. 058/42R/2022
11.6 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti 
zdravotnictví

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

schválit dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:

č.j. 218/2002, ze dne 15. 12. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Husitská 1683/2, 434 01 Most
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

B) ukládá

Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 059/42R/2022
12.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1. č.j. 6/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, sídlo: 
Resslova 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00082201
dodatkem č. 47 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. 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. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
3. č.j. 59/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, sídlo: Fráni Šrámka 
1350/1, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 00497088
dodatkem č. 45 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
4. č.j. 62/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, sídlo: 
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Kmochova 205/10, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina, IČO: 61515761
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
5. č.j. 63/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace, 
sídlo: Školní 624/1, 419 01 Duchcov, IČO: 61515582
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
6. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková 
organizace, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
dodatkem č. 52 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
7. č.j. 116/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková 
organizace, sídlo: Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov, IČO: 61345733
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
8. č.j. 147/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, sídlo: 
Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00556807
dodatkem č. 45 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
9. č.j. 154/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková 
organizace, sídlo: Tyršova 710, 407 77 Šluknov, IČO: 65082478
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
10. č.j. 178/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 
příspěvková organizace, sídlo: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 
46773762
dodatkem č. 48 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
11. č.j. 198/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, 
sídlo: Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČO: 00082571
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 060/42R/2022
12.2 Školské rady

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o úmrtí člena Školské rady Obchodní akademie a Střední odborné školy generála 
Františka Fajtla, Louny, **********************, ze dne *************,

2. ukončení tříletého funkčního období člena školské rady jmenovaného za zřizovatele, a to v 
souladu s § 167 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
***********************, nar. *************, bytem 
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*******************************, ke dni 9. 4. 2022
Školská rada Gymnázia Děčín
***********************, nar. *************, bytem 
**********************************, ke dni 9. 5. 2022.
Školská rada Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22
********************, nar. *************, bytem 
*********************************************, ke dni 30. 5. 2022
Školská rada Střední školy stavební a strojní, Teplice
*************************, nar. **************, bytem 
*******************************, ke dni 30. 6. 2022.

B) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, člena školské rady, následovně:
Školská rada Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla, Louny
************************, nar. *************, bytem 
*******************************, s účinností od 6. 4. 2022
Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
************************, nar. *************, bytem 
************************************, s účinností od 10. 4. 2022
Školská rada Gymnázia Děčín
***********************, nar. *************, bytem 
**********************************************, s účinností od 10. 5. 2022
Školská rada Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22
*****************, nar. *************, bytem 
***************************************, s účinností od 31. 5. 2022
Školská rada Střední školy stavební a strojní, Teplice
*******************, nar. *************, bytem *****************************, s 
účinností od 1. 7. 2022.

C) ukládá

Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2022.

Usnesení č. 061/42R/2022
12.3 Stipendijní program Ústeckého kraje – 16. ročník 2019/2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost *********************, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle čl. VIII. bod 4. Stipendijního programu Ústeckého kraje (dále jen Program) o udělení 
výjimky ********************* z povinnosti vrátit již poskytnuté Stipendium v jeho 
celkové obdržené výši dané čl. III. odst. 2. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu 
Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML3759-07/SoPD/SMT a čl. V. 
bodu 2. Programu. Plnění jejího závazku vůči Ústeckému kraji je uznáno v délce 77 dní. 
********************* je dle VII. bodu 4. povinna vrátit poměrnou část poskytnutého 
Stipendia ve výši 15.781 Kč za nesplněný Závazek v délce 288 dní.

C) ukládá
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Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit 
vyrozumění jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 30. 4. 2022

Usnesení č. 062/42R/2022
12.4 Změny v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

1. se zvýšením kapacity oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, forma denní, ze 160 na 240 
žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
pro: Střední průmyslovou školu stavební a Obchodní akademii, Kadaň, Komenského 562, 
příspěvkovou organizaci,

2. s výmazem oboru vzdělání 31-59-E/01 Šití oděvů, forma denní, z rejstříku škol a školských 
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
pro: Obchodní akademii a Střední odbornou školu generála Františka Fajtla, Louny, 
příspěvkovou organizaci.

B) ukládá

Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30.4.2022

Usnesení č. 063/42R/2022
12.5 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a DofE – poskytnutí příspěvku

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci A) bodu tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

2. Statutárním orgánům příspěvkových organizacích uvedených v příloze č. 1 předloženého 
materiálu, předložit vyúčtování.
Termín: 31. 12. 2022

Usnesení č. 064/42R/2022
12.6 Výzva č. 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV 
– prodloužení výzvy a pověření

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

pokračování v prodloužené výzvě projektu v rámci výzvy 30_21_011 Potravinová pomoc 
dětem ve vážné sociální nouzi v rámci Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci, název projektu: ÚK – obědy do škol III.
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B) pověřuje

Mgr. Romana Kováře, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy, k zastupování 
statutárního orgánu žadatele/příjemce ve věci realizace projektu „ÚK – obědy do škol III“ v 
rámci výzvy č. 30_21_011 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi, Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci, v těchto úkonech:

- Podání a podepsání žádosti o podstatnou a nepodstatnou změnu projektu
- Provedení a podepsání změn rozpočtu
- Podání a podepsání žádosti o platbu
- Podání a podepsání informace o pokroku v realizaci projektu
- Podání a podepsání zprávy o realizaci projektu
- Podání a podepsání závěrečné zprávy o realizaci projektu.

C) ukládá

1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony související s částí A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2022

2. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony související s částí B) tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2024

3. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, předložit 
pověření dle části B) tohoto usnesení k podpisu Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého 
kraje.
Termín: 30. 6. 2022

Usnesení č. 065/42R/2022
12.7 Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 
aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve 
školách a školských zařízeních pro rok 2022 – pověření příspěvkové organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s podáním projektové žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve 
školách a školských zařízeních pro rok 2022 (Č. j.: MSMT-26599/2021-4) příspěvkovou 
organizací zřizovanou Ústeckým krajem - Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého 
kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková 
organizace se sídlem v ul. Lípová 651/9, 415 01 Teplice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 4. 2022

Usnesení č. 066/42R/2022
12.8 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic – Gymnázium 
Chomutov, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje
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dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic, 
pro Gymnázium Chomutov, příspěvkovou organizaci, sídlo: Mostecká 3000, Chomutov, IČO: 
61342645, ve výši 225 tis. Kč, na zpracování projektové dokumentace týkající se 
rekonstrukce osvětlení prostor budovy školy.

B) ukládá

Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 22. 4. 2022

Usnesení č. 067/42R/2022
12.9 Stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2022 – Školní statek, 
Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku 
pro rok 2022, pro Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvkovou 
organizaci, sídlo: č.p. 37, 413 01 Vědomice, IČO: 00081701, ve výši 3 015 tis. Kč, na 
odstranění stavby (přízemní sklad materiálu) umístěné na st.p.č. 325, Vědomice.

B) ukládá

1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 22. 4. 2022

2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 30. 6. 2023

Usnesení č. 068/42R/2022
12.10 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2022 – Střední odborná škola 
technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro 
rok 2022, pro Střední odbornou školu technickou a zahradnickou, Lovosice, příspěvkovou 
organizaci, sídlo: Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČO: 00082571, ve výši 1 500 tis. Kč, 
na rekonstrukci plynové kotelny v objektu odborného výcviku na adrese Brožíkova 2, 
Litoměřice.

B) ukládá

1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 22. 4. 2022

2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 30. 6. 2023

98



Usnesení č. 069/42R/2022
12.11 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2022 – Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková 
organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro 
rok 2022, pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, 
Neklanova 1806, příspěvkovou organizaci, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad 
Labem, IČO: 69411263, ve výši 1 928 tis. Kč, na rekonstrukci šikmé střechy (Pracnerova).

B) ukládá

1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 22. 4. 2022

2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 30. 6. 2023

Usnesení č. 070/42R/2022
12.12 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2022 – Dětský domov, Vysoká 
Pec 145, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro 
rok 2022, pro Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvkovou organizaci, sídlo: č.p. 145, 431 
59 Vysoká Pec, IČO: 61345717, ve výši 529 tis. Kč, na rekonstrukci kuchyňského výtahu.

B) ukládá

1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 22. 4. 2022

2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 20. 12. 2022

Usnesení č. 071/42R/2022
12.13 Přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2021 – 
oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství k 31. 12. 
2021, dle přílohy č. 1. - 3. předloženého materiálu.

Usnesení č. 072/42R/2022
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12.14 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto 
usnesení.

Usnesení č. 073/42R/2022
12.15 Výzva Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání 2022 – rozdělení dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022, účelově určené na 
zabezpečení vědomostních a kulturních soutěží na rok 2022, pro organizace zřizované 
Ústeckým krajem:

1. ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 87 000,- Kč, ostatní osobní náklady 
(dále jen OON) 65 800,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení okresních kol 
soutěží MŠMT pro: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkovou organizaci, 
IČO: 46071253,

2. ve výši ONIV 82 900,- Kč, OON 96 500,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží MŠMT a ve výši ONIV 14 000,- Kč účelově určené pro zabezpečení 
krajského kola Dětské scény – přehlídka dětských recitátorů – soutěž MŠMT, pro: Dům dětí a 
mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvkovou organizaci, IČO: 70226601,

3. ve výši ONIV 65 000,- Kč, OON 35 000,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
krajských kol Soutěží v cizích jazycích pro: Obchodní akademii a jazyková školu s právem 
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČO: 44556969,

4. ve výši ONIV 25 000,- Kč, OON 24 000,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
krajských kol soutěží MŠMT – Biologické olympiády, pro: Gymnázium, Teplice, Čs. 
dobrovolců 11, příspěvkovou organizaci, IČO: 61515451,

5. ve výši ONIV 17 000,- Kč, OON 35 000,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
krajských kol soutěží MŠMT – Chemické olympiády, pro: Gymnázium a Střední odbornou 
školu dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČO: 44555512,

6. ve výši ONIV 206 000,- Kč, OON 45 200,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
krajských kol soutěže a přehlídek MŠMT – Umělecké soutěže, pro: Základní uměleckou 
školu, Teplice, Chelčického 4, příspěvkovou organizaci, IČO: 46071172,

7. ve výši ONIV 12 000,- Kč, OON 13 000,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
krajského kola soutěže MŠMT – Programování, pro: Střední průmyslová škola, Ústí nad 
Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČO: 00082201.

B) souhlasí

s poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 na základě uzavřené 
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smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, účelově určené na zabezpečení 
okresních a krajských kol vědomostních a kulturních soutěží a přehlídek, vyhlášených MŠMT 
pro rok 2022, pro organizace zřizované obcí:

1. Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO: 72059419, 
ve výši ONIV 60 800,- Kč, OON 53 100,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT,

2. Středisku volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 71294147, ve 
výši ONIV 70 500,- Kč, OON 61 700,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT,

3. Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 73 950,- Kč, OON 67 000,- 
Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT a ve výši ONIV 
60 100,- Kč, OON 78 050,- Kč na rok 2022 na zabezpečení krajských kol soutěží a přehlídek 
MŠMT,

4. Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkové organizaci, IČO: 70949565, 
ve výši ONIV 93 000,- Kč, OON 82 400,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT,

5. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, ve výši 
ONIV 96 000,- Kč, OON 88 000,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení okresních 
kol soutěží a přehlídek MŠMT.

C) souhlasí

s poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022, účelově určené na 
zabezpečení sportovních soutěží na rok 2022, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:

1. ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 95 500,- Kč, ostatní osobní náklady 
(dále jen OON) 124 000,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení okresních kol 
soutěží MŠMT pro: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkovou organizaci, 
IČO: 46071253,

2. ve výši ONIV 79 800,- Kč, OON 110 600,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží MŠMT, pro: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, 
příspěvkovou organizaci, IČO: 70226601.

D) souhlasí

s poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 na základě uzavřené 
smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, účelově určené na zabezpečení 
okresních a krajských kol sportovních soutěží, vyhlášených MŠMT pro rok 2022, pro 
organizace zřizované obcí:

1. Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO: 72059419, 
ve výši ONIV 57 800,- Kč, OON 95 300,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT,

2. Středisku volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 71294147, ve 
výši ONIV 62 643,- Kč, OON 90 500,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT,
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3. Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 20 777,- Kč, OON 106 080,- 
Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT a ve výši OON 
177 000,- Kč na rok 2022 na zabezpečení krajských kol soutěží a přehlídek MŠMT,

4. Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkové organizaci, IČO: 70949565, 
ve výši ONIV 76 500,- Kč, OON 102 000,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT- typu B,

5. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, ve výši 
ONIV 123 000,- Kč, OON 158 500,- Kč na rok 2022, účelově určené na zabezpečení 
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT.

E) souhlasí

s poskytnutím neinvestiční dotace kraje z rozpočtové položky 5901, § 3421 „Mezinárodní 
spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání“, účelově určené na 
zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží, vyhlášených MŠMT pro rok 
2022. Stanovená výše dotace je 10% z celkové částky dotace MŠMT (ve výši 354 223 Kč) 
pro organizaci zřizovanou obcí:

Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 59 023,- Kč, na rok 2022, 
účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT a ve výši ONIV 295 200,- Kč na 
rok 2022 na zabezpečení krajských kol soutěží a přehlídek MŠMT.

F) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit přidělení finančních prostředků právnickým osobám 
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, dle rozpisu uvedeného v částech A), B), C), 
D) a E) tohoto usnesení.

G) ukládá

1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) až E) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2022

2. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části F) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 074/42R/2022
13.1 Financování silnic II. a III. třídy v roce 2022 z prostředků SFDI

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2021 k čerpání do roku 
2022 ve výši 73 651 319,02 Kč, protokol tvoří přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 48S/2022

2. seznam akcí, které budou realizovány z finančních prostředků z rozpočtu SFDI na silnicích 
II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje v roce 2022, včetně akcí realizovaných se 
spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 15 % dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

B) souhlasí

dle čl. XII odst. 10 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 
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Ústeckého kraje s tím, aby ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace rozhodoval o nákupu stavebních prací od částky vyšší než 6.000.000,-- Kč bez 
DPH za jednotlivý případ u akcí, které budou realizovány z finančních prostředků od SFDI na 
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje v roce 2022 dle seznamu akcí 
uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení, včetně akcí realizovaných se spoluúčastí Ústeckého 
kraje, a jsou zde označeny jako oprava živičného povrchu, po předchozím souhlasu člena 
Rady Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušné oblasti (na základě doporučení 
vedoucí svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

C) ukládá

řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zajistit realizaci 
podmínek Smlouvy 48S/2022 a v souvislosti s tím dodržovat podmínky stanovené:

1. SFDI a v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury
(https://www.sfdi.cz/rozpocet/financovani-silnic-ii-a-iii-tridy/v-roce-2022/)

2. zřizovatelem, zejména ve zřizovací listině příspěvkové organizace a rozhodnutích Rady 
Ústeckého kraje;

D) pověřuje

dle Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2022 Správu a 
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci k uzavření Smlouvy o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu SFDI se Státním fondem dopravní infrastruktury dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení (pověření je přílohou č. 3 tohoto usnesení)

E) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout o uzavření Smlouvy 48S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2022 se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem: Sokolská 278, 190 
00 Praha 9, IČ: 70856508, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o převzetí ručitelského závazku 
vyplývajícího pro Ústecký kraj z této smlouvy včetně jejích případných dodatků až do výše 
450 mil. Kč.

2. svěřit Radě Ústeckého kraje rozhodování o uzavření dodatků ke smlouvě; v případě 
dodatku, kterým bude navýšena částka poskytnutých prostředků, v souladu s podmínkou 
převzetí ručitelského závazku.

F) ukládá

JUDr. Marku Hrabáčovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství, předložit návrh dle bodu E) tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva 
Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 075/42R/2022
13.2 Předložení pohledávek po splatnosti k 31. 12. 2021 Dopravní společnosti Ústeckého 
kraje, příspěvkové organizace a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace pro rok 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí
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1. soupis pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 v celkové hodnotě 848 294,73 Kč 
příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje,
2. soupis pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 v celkové hodnotě 836 681,35 Kč 
příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Usnesení č. 076/42R/2022
13.3 Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

1. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na 
vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 
za kalendářní den 16. 1. 2022 ve výši 1 000 Kč (nefunkční informační systém);
b) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za 
kalendářní den 30. 1. 2022 ve výši 1 000 Kč (nefunkční informační systém);

2. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na 
vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 
za období od 3. 1. 2022 do 27. 3. 2022 v celkové výši 404 936 Kč (neodjeté spoje);
b) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za 
období od 3. 1. 2022 do 19. 3. 2022 v celkové výši 205 618 Kč (neodjeté spoje);

3. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 26 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na 
vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 
za kalendářní dny 16. 1. 2022 a 11. 2. 2022 v celkové výši 10 000 Kč (nefunkční odbavovací 
systém);
b) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za 
kalendářní den 21. 1. 2022 ve výši 5 000 Kč (nefunkční odbavovací systém);

4. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 38 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na 
vymezených linkách – oblast „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 
274 01 Slaný, IČ: 60193425 za kalendářní dny 30. 1. a 10. 2. 2022 v celkové výši 20 000 Kč 
(řidiči přebírali hotovost, ale nevydávali jízdní doklady);

5. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 26 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na 
vymezených linkách – oblast „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 
01 Slaný, IČ: 60193425 za kalendářní den 2. 3. 2022 ve výši 1 000 Kč (řidič bez stejnokroje);

6. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 5 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a) 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 dopravci Die Länderbahn CZ 
s.r.o., se sídlem U Studánky 39/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 08342849 za 
kalendářní den 21. 2. 2022 ve výši 5 000 Kč (nefunkční WC v soupravě);

104



7. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 5 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. j) 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 dopravci Die Länderbahn CZ 
s.r.o., se sídlem U Studánky 39/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 08342849 za 
kalendářní den 21. 2. 2022 ve výši 5 000 Kč (teplota v interiéru 14°C);

8. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 5 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a) 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci 
aglomerace Ústí nad Labem dopravci RegioJet ÚK a.s., se sídlem nám. Svobody 86/17, 
Brno-město, 602 00 Brno, IČ 07544014 za kalendářní den 22. 2. 2022 ve výši 5 000 Kč 
(poškození interiéru);

9. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 5 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a) 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci 
aglomerace Ústí nad Labem dopravci RegioJet ÚK a.s., se sídlem nám. Svobody 86/17, 
Brno-město, 602 00 Brno, IČ 07544014 za kalendářní den 13. 2. 2022 ve výši 2 000 Kč 
(neodbavení cestujícího);

10. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 7 za porušení ustanovení článku 6 odst. 6 Smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci 
aglomerace Ústí nad Labem dopravci RegioJet ÚK a.s., se sídlem nám. Svobody 86/17, 
Brno-město, 602 00 Brno, IČ 07544014 za kalendářní dny 11. 1., 12. 1., 13. 1., 14. 1., 25. 1., 
20. 2., 22. 2. a 23. 2. 2022 v celkové výši 80 000 Kč (nedostatečný počet zálohových 
vozidel);

Usnesení č. 077/42R/2022
13.4 Souhlas se zahájením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Nákup 2 
ks víceúčelových vozidel 4x4 s max. hmotností 16-18 t se sypací nástavbou, sněhovou 
radlicí a dvouramennou sekačkou“ zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace, zadávaného formou otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 2 ks 
víceúčelových vozidel 4x4 s max. hmotností 16-18 t se sypací nástavbou, sněhovou radlicí a 
dvouramennou sekačkou“ formou otevřeného řízení podle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 
zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

2. se způsobem hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky, a to podle nejvýhodnějšího poměru kvality a ceny. Kritériem hodnocení 
č. 1 bude celková nabídková cena bez DPH (váha 90%) a kritériem č. 2 bude délka záruční 
doby na celé vozidlo (váha 10%), přičemž minimální délka záruky bude stanovena 24 měsíců 
a maximální 48 měsíců.

3. s požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů:
 základní způsobilost
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost
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- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně pro oprávnění Výroba 
motorových a přípojných vozidel, Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nebo 
Zprostředkování obchodu a služeb.
 ekonomická kvalifikace
- zadavatel nebude požadovat prokázání ekonomické kvalifikace
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných dodávek poskytnutých 
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel splňuje toto kritérium, pokud 
předloží seznam minimálně 3 významných dodávek zahrnujících:
a) minimálně 1 dodávku vozidla spolu s nástavbou ocelové segmentové radlice
b) minimálně 1 dodávku vozidla spolu se sypací nástavbou a
c) minimálně 1 dodávku vozidla s nástavbou dvouramenné sekačky
- dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona doložením dokladu o zajištění kvality výrobního procesu a o 
plnění normy dle ČSN EN 3834-2 pro všechny požadované nástavby,

4. s tím, že zadavatel bude požadovat poskytnutí jistoty podle § 41 zákona ve výši 300.000,- 
Kč;

5. se jmenováním hodnotící komise podle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu a pověřením hodnotící komise posouzením nabídky a kvalifikace a pověřením Ing. 
Ilony Puchmeltrové a JUDr. Kamily Kröblové k odtajnění a otevření nabídek.

Usnesení č. 078/42R/2022
13.5 Plnění smluvních povinností v dopravní obslužnosti – autobusová doprava

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o neprominutí povinnosti úhrady 
smluvních pokut v celkové výši 1. 994 370,- Kč dopravce ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366, 
274 01 Slaný, IČ: 60193425 dle výzev Ústeckého kraje uvedených v přílohách č. 2 a 3 tohoto 
materiálu;

B) ukládá

JUDr. Marku Hrabáčovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství, předložit návrh dle bodu A k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 079/42R/2022
13.6 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu zřizovací listiny:
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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. 78 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

B) ukládá

JUDr. Marku Hrabáčovi, členu rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín : 25.4.2022

Usnesení č. 080/42R/2022
13.7 Dodatek č. 17 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných 
linkách

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných 
linkách, s účinností úprav od 1. 1. a 1. 4. 2022, dopravce Dopravní společnost Ústeckého 
kraje, p.o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 062 31 292; dle přílohy č.1 
tohoto materiálu.

Usnesení č. 081/42R/2022
14.1 Fond Ústeckého kraje - žádosti o změnu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
č.21/SML3220/SoPD/PIT, kterým se mění závazný ukazatel projektu z 30,49% na nový 
závazný ukazatel 100,00 %, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
č.21/SML2405/SoPD/SPRP, kterým se mění závazný ukazatel projektu z 6,16% na nový 
závazný ukazatel 7,92%, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

C) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové LL.M, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 082/42R/2022
14.2 Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informace k Fondu pro spravedlivou 
transformaci dle
přílohy č. 1 materiálu.
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B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové LL.M, člence Rady Ústeckého kraje, předložit informace k Fondu pro 
spravedlivou
transformaci dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 25. 04. 2022

Usnesení č. 083/42R/2022
14.3 Vodíková strategie Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1) že v rámci činnosti Vodíkové platformy Ústeckého kraje, která vznikla za účelem 
spolupráce při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji, 
byl vytvořen dokument s názvem Vodíková strategie Ústeckého kraje (viz příloha č. 2 tohoto 
usnesení);

2) že dokument Vodíková strategie Ústeckého kraje byl projednán a schválen v rámci jednání 
Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). 

B) ukládá

Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace Krajského 
úřadu Ústeckého kraje zajistit prostřednictvím RIS3 týmu Ústeckého kraje zohlednění 
Vodíkové strategie Ústeckého kraje (viz příloha č. 2 tohoto usnesení) v rámci řádné 
aktualizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje.
Termín: do 31. 12. 2022.

Usnesení č. 084/42R/2022
14.4 Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2) – změna v 
uzavřené partnerské smlouvě

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o partnerství s 
finančním příspěvkem č. 20/SML1490/PaS/SPRP, kterým se mění Přehled aktivit partnera a 
monitorovacích indikátorů, celkový finanční podíl partnera na Projektu a rozpočet Partnera, 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové LL. M, člence Rady Ústeckého kaje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 085/42R/2022
14.5 Projekty ÚK IKAP A2 a ÚK IKAP B2 - výběr dodavatelů na zajištění vybraných 
aktivit projektů

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

v souladu s článkem 12, bodu 3 Směrnice č. S-09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi v platném znění 
(dále jen pravidla) výjimku z bodu 6.1.3 pravidel (Otevřená výzva) v případě výběru 
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dodavatelů služeb (stravování, ubytování, pronájem prostor a techniky) v rámci pořádání 
Zimních a Letních škol v projektech „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v 
Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP A2), „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK 
IKAP B2) tak, že při výběru dodavatele bude využit postup dle bodu 6.1.1, b) pravidel (Přímé 
zadání).

B) ukládá

Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, zajistit výběr 
dodavatelů na nákup služeb pořádání Zimních a Letních škol v projektech „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP A2), „Podpora 
úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2) dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 12. 2022

Usnesení č. 086/42R/2022
14.6 Finanční podpora na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti (kotlíková 
dotace) – 5. Výzva Ústeckého kraje – projektový záměr a Dotační program

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit:

1. Projektový záměr v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, Priorita 1, 
Specifický cíl 1.2, Opatření 1.2.3. a na základě 1. Výzvy Ministerstva životního prostředí – 
Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva – výměna kotlů pro nízkopříjmové 
domácnosti dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

2. Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti (kotlíková dotace) – 5. 
výzva Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení za podmínky vydání Registrace akce a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě podané žádosti.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M. radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů - Fond 
spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR a jiných, předložit návrh na schválení 
projektového záměru a Dotačního programu na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti 
(kotlíková dotace) – 5. výzva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje.

Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 087/42R/2022
14.7 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – ukončení smlouvy

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje“ s 
příjemkyní Evou Hatle - číslo smlouvy 20/SML0254 a to formou Výpovědi smlouvy o 
poskytnutí investiční dotace.

B) ukládá
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Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.

Termín: 30. 6. 2022

Usnesení č. 088/42R/2022
14.8 Jmenování členů hodnotící komise dotačního programu „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) jmenuje

hodnotící komisi pro hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022“ ve složení:

• Mgr. Iva Dvořáková LL.M., člen Rady Ústeckého kraje (oblast strategie přípravy a realizace 
projektů - Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR a jiných); náhradník Mgr. Bc. 
Tomáš Rieger, člen Rady Ústeckého kraje (oblast majetku a investic)

• Mgr. Zdenka Vachková, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje (předsedkyně výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost); náhradník Ing. Jan Růžička, člen Rady Ústeckého kraje 
(oblast finanční)

• Bc. Petra Hrstková, ředitelka regionální kanceláře pro Ústecký kraj - Agentura pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest; náhradník Ing. Nikola Malá, regionální projektová 
manažerka regionální kanceláře pro Ústecký kraj - Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest

• Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace Krajského 
úřadu Ústeckého kraje; náhradník Ing. Václav Papřok, vedoucí oddělení finančního řízení a 
kontroly odboru podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje

• Ing. Martin Mata, MBA, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje; náhradník Jan Wedlich, 
manažer inkubátoru Startup Go Inovačního centra Ústeckého kraje

• Ing. Martin Vošta, Předseda představenstva Okresní hospodářské komory Děčín; náhradník 
Mgr. Pavlína Kalitová, člen představenstva Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

• Ing. Petra Kerliková, vedoucí oddělení trhu práce Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště v 
Ústí nad Labem; náhradník Ing. Hana Pečerová, SÚPM-SVČ, regionální mobilita Úřadu 
práce ČR – Kontaktní pracoviště v Ústí
nad Labem

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 15. května 2022

Usnesení č. 089/42R/2022
14.9 „Zrušení usnesení Rady Ústeckého kraje č. Usnesení č. 038/36R/2022 ze dne 26. 1. 
2022 a vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění 
odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh 
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Transformačního centra Ústeckého kraje“ zadávané formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) zrušuje

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 038/36R/2022 ze dne 26. 1. 2022.

B) bere na vědomí

1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění 
odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Transformačního 
centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění 
odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Transformačního 
centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na služby s názvem „Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace 
architektonické soutěže o návrh Transformačního centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu.
4. Text protokolu o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 2 na plnění 
veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace 
architektonické soutěže o návrh Transformačního centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu.
5. Stanovisko advokátní kanceláře Iora legal dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
6. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby s názvem 
„Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh 
Transformačního centra Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
7. Opravený text smlouvy k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění odborné přípravy, 
administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Transformačního centra Ústeckého 
kraje“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
8. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu.
9. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení dle 
přílohy č. 9 předloženého materiálu.

C) rozhoduje

1. o novém posouzení nabídky dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, které provedla sama 
Rada Ústeckého kraje jako zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění odborné 
přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Transformačního centra 
Ústeckého kraje“
2. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele MOBA studio s.r.o., 
Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 61459712 a o uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem, který jako jediný podal nabídku, a to za těchto podmínek:
- cena v Kč bez DPH: 6 718 000,-
 - cena v Kč vč. DPH: 8 128 780,-

D) ukládá

1. Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru PIT, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této 
veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s 
vybraným dodavatelem a předložit jí k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 17. 6. 2022
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem.
Termín: 30. 6. 2022
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Usnesení č. 090/42R/2022
15.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 4/2022/RÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

          provádí

dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 88 444 
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 26 508 683 tis. Kč podle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.

Usnesení č. 091/42R/2022
15.2 Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 
2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. schválit
a) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 ve 
výši 528 554 tis. Kč na financování akcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b) příděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2022 následovně:
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje – zvýšení o 40 000 tis. Kč na celkový objem 
50 000 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 11 225 tis. Kč na celkový objem 99 880 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - zvýšení o 46 450 tis. Kč na celkový objem 230 
020 tis. Kč.

2. provést
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 o 528 554 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 
ve výši 27 037 237 tis. Kč za podmínky schválení bodu A) tohoto usnesení:

financování:
prostředky minulých let - zvýšení o částku 528 554 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření 
Ústeckého kraje z roku 2021,

běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 180 700 tis. Kč,
odbor informatiky a organizačních věcí – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 
zvýšení o částku 40 000 tis. Kč,
odbor majetkový – zvýšení o částku 10 000 tis. Kč,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 84 000 tis. Kč,
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 3 000 tis. Kč,
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 42 737 tis. Kč,
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 21 213 tis. Kč,
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 45 000 tis. Kč,
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 250 tis. Kč,
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odbor investiční – zvýšení o částku 600 tis. Kč,
odbor podpory podnikání, inovací a transformace - zvýšení o částku 38 675 tis Kč, z toho 
Fond Ústeckého kraje zvýšení o částku 11 225 tis. Kč a Regionální podpůrný fond Ústeckého 
kraje o částku 24 450 tis. Kč,

kapitálové výdaje:
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 600 tis. Kč,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 13 379 tis. Kč,
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 1 700 tis. Kč,
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 24 700 tis. Kč,
odbor podpory podnikání, inovací a transformace – Regionální podpůrný fond Ústeckého 
kraje zvýšení o částku 22 000 tis. Kč.

3. rozhodnout
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje následovně:

a) zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 pro Zdravotnickou záchrannou službu 
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 19 393 tis. Kč na celkový objem 479 911 tis. Kč 
na pokrytí zvýšených mzdových nákladů v důsledku legislativní změny,

b) stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2022 pro Konzervatoř, Teplice, 
Českobratrská 15, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 105 tis. Kč, na nákup koncertního 
klavírního křídla s vyúčtováním do 30. 6. 2023,

c) zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2022 pro
Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 14 460 tis. Kč 
na celkový objem 444 010 tis. Kč.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací za podmínky 
schválení bodu A) tohoto usnesení, následovně:

1. zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizaci o 1 820 tis. Kč na celkový objem 59 120 tis. Kč na pokrytí 
zvýšených mzdových nákladů v důsledku legislativní změny,

2. stanovení příspěvku na velkou údržbu (UZ00054) pro rok 2022 pro příspěvkové 
organizace:
a) Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková 
organizace ve výši 3 000 tis. Kč na odvodnění a opravu nádvoří SPŠ s vyúčtováním do 30. 6. 
2023,

b) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 3 000 
tis. Kč na přemístění pobočky knihovny z Kamenného Vrchu do samostatného pavilonu 
objektu Základní školy praktické, příspěvkové organizace na Střekově – Karla IV 34/12, Ústí 
nad Labem s vyúčtováním do 31. 12. 2023,

c) Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace ve výši 2 500 tis. Kč - 
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Domov důchodců Čížkovice, oprava areálového oplocení a oprava zdobných prvků s 
vyúčtováním do 31. 12. 2022,

3. stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2022 na:
• vybudování/modernizaci a rozšíření elektronické požární signalizace pro příspěvkové 
organizace:
a) Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace ve výši 3 892 tis. Kč – 
středisko Háj u Duchcova a středisko Nová Ves s vyúčtováním do 31. 12. 2022,

b) Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace ve výši 2 292 tis. Kč – 
středisko DpS a DOZP Mašťov s vyúčtováním do 31. 12. 2022,

c) Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 
zvýšení o 2 056 tis. Kč na celkový objem 9 113 tis. Kč – objekt Dubí, Ruská 37 s 
vyúčtováním do 31. 12. 2022,

d) Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace zvýšení o 1 380 tis. Kč na 
celkový objem 2 035 tis. Kč – objekt Meziboří, Javorová 102 a Okružní 104 s vyúčtováním 
do 31. 12. 2022,

e) Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace ve výši 380 tis. Kč – 
středisko DPS Krásná Lípa s vyúčtováním do 31. 12. 2022,

• další akce pro příspěvkové organizace:
f) Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace ve 
výši 3 105 tis. Kč na modernizace výtahů dle směrnice EU s vyúčtováním do 30. 6. 2023,

g) Gymnázium Děčín, příspěvková organizace ve výši 1 809 tis. Kč, na půdní klimatizaci s 
vyúčtováním do 30. 6. 2023,

h) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, 
příspěvková organizace ve výši 1 800 tis. Kč na výstavbu výtahu pro objekt v ulici Čsl. 
Armády 681/10 Děčín 1 s vyúčtováním do 30. 6. 2023,

i) Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, 
příspěvková organizace ve výši 1 560 tis. Kč na půdní vestavbu – rozšíření stávajícího bytu s 
vyúčtováním do 30. 6. 2023,

j) Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace ve výši 1 200 tis. 
Kč na pořízení transportního vozu včetně adaptace pro převoz uměleckých děl s vyúčtováním 
do 31. 12. 2023,

k) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 500 tis. 
Kč na zřízení pobočky na Střekově - zakázková výroba zápůjčního pultu, vybavení 
zápůjčního systému RFID technologií s vyúčtováním do 31. 12. 2023,

l) Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace ve výši 5 000 tis. Kč na 
nástavbu spojovacího krčku objektu Meziboří 104 s vyúčtováním do 30. 6. 2023,

m) Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace s vyúčtováním do 31. 12. 
2022:
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i. Domov důchodců Libochovice, vybudování jídelního výtahu ve výši 3 500 tis. Kč
ii. Domov U Trati Litoměřice, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení střechy ve výši 3 
200 tis. Kč,

n) Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace ve výši 3 000 tis. Kč 
na vybudování parkoviště u Domova sociálních služeb Háj u Duchcova s vyúčtováním do 31. 
12. 2022,

4. zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2022 pro 
příspěvkové organizace:
a) Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace o 2 000 tis. Kč na celkový objem 
78 340 tis. Kč,
b) Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizaci o 1 338 tis. Kč na celkový 
objem 38 410 tis. Kč.

C) ukládá

1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví,
zajistit veškeré potřebné úkony k realizaci části A3) a B) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2022

2. statutárním orgánům příspěvkových organizací Ústeckého kraje předložit vyúčtování 
příspěvku zřizovatele v termínu uvedeném v části A3) bod b, a části B) bod 2 a 3 tohoto 
usnesení,
Termín: 31. 12. 2023

3. Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast finanční, předložit část A) 
tohoto usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 25. 4. 2022.

Usnesení č. 092/42R/2022
15.3 Přehled pohledávek Ústeckého kraje vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje 
k 31. 12. 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti Ústeckého kraje k 31. 12. 2021.

1
Usnesení č. 093/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (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 je oddělen z p.č. 2448/1 o výměře 1442 m2 geometrickým plánem č. 
6846-103/2021),
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obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 2069 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj

2
Usnesení č. 094/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (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

3
Usnesení č. 095/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 602/2 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (oddělen z pozemku p.č. 602 o výměře 10277 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku č. 654-2/2022 ze dne 2. 2. 2022)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice, zapsané na LV č. 234 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.

4
Usnesení č. 096/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 345/1 o výměře max. 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha
obec Povrly, k.ú. Neštědice, zapsané na LV č. 496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.

5
Usnesení č. 097/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p. č. 1292/1 o výměře max. 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 448 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj.
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6
Usnesení č. 098/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 
24729035, a to:
- pozemek: p.č. 3151/8 o výměře 46 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na 
pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb., LV 5912,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1768 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 35.470,- Kč (dle ZP č. 
190-190/2021 ze dne 17. 12. 2021) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 
příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a 
Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Na Průhoně 4800, 
430 03 Chomutov, IČO: 41324641.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

7
Usnesení č. 099/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vyhradit si dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodování o převodu movitého majetku, a to:
- sklad. montovaná plechová hala „A“ na pozemku p. č. 1017/111 v k. ú. Bukov
- sklad. montovaná plechová hala „B“ na pozemku p. č. 1017/111 v k. ú. Bukov

2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) souboru nemovitých a movitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: p. č. 1017/111 o výměře 2927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha
- pozemek: p. č. 1017/98 o výměře 56 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěná na pozemku p. č. 1017/98
obec Ústí nad Labem, k. ú. Bukov, zapsaných na LV č. 1503 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj
- sklad. montovaná plechová hala „A“ na pozemku p. č. 1017/111 v k. ú. Bukov
- sklad. montovaná plechová hala „B“ na pozemku p. č. 1017/111 v k. ú. Bukov
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí 
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specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých a movitých věcí dle znaleckého posudku č. 
5676-166/21 znalce Mgr. Oty Zemana ke
dni 8. 11. 2021: 783.030,- Kč
2. Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10 % NP
5. Práva třetích osob: věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí, nájemní smlouva na 
garáž uzavřená s ***************** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
a vyjmutí uvedených nemovitých a movitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČO: 
00082201.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

8
Usnesení č. 100/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.

2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
státnímu podniku Povodí Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO: 
70889988, a to:
- pozemek: p. č. 3625/14 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3625/1 o výměře 4325 m2 dle geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1139-195/2021 ze dne 16. 8. 2021)

- pozemek: p. č. 3625/15 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p. č. 3625/16 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p. č. 3625/17 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p. č. 3625/18 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 3625/2 o výměře 3465 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1139-195/2021 ze dne 16. 8. 2021)

- pozemek: p. č. 3625/19 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p. č. 3625/20 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
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(pozemky byly odděleny z p. p. č. 3625/3 o výměře 489 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1139-195/2021 ze dne 16. 8. 2021)

- pozemek: p. č. 3625/21 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3625/7 o výměře 144 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1139-195/2021 ze dne 16. 8. 2021)
obec Staré Křečany, k. ú. Staré Křečany, zapsaných na LV č. 376 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj,

za kupní cenu 6.105 Kč (dle ZP č. 5918-35-1/20 ze dne 30. 9. 2020 a č. 5900-17-2/20 ze dne 
14. 4. 2020 – 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: 41703, IČO: 00080837.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

9
Usnesení č. 101/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.

2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
státnímu podniku Povodí Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO: 
70889988, a to:
- pozemek: p. č. 5379/21 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p. č. 5379/22 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p. č. 5379/23 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 5379/1 o výměře 8460 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku č. 1780-2021027/2021 ze dne 23. 6. 2021)
obec Mikulášovice, k. ú. Mikulášovice, zapsaných na LV č. 863 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj,

za kupní cenu 1.120 Kč (dle ZP č. 5900-17-3/20 ze dne 16. 4. 2020 – 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: 41703, 
IČO: 00080837.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 25. 4. 2022

10
Usnesení č. 102/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.

2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
***********************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 1947 o výměře 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsané na LV č. 1039 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj

za kupní cenu 51.025 Kč (dle Znaleckého posudku č. 2405-048-2021 ze dne 10. 9. 2021 plus 
ostatní náklady ve výši 3.025 Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z 
hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, 
stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Děčín I, Čs. armády 10, IČO: 47274689.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

11
Usnesení č. 103/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (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 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 Chomutov pro Ústecký kraj.

12
Usnesení č. 104/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Roudnice 
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nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 00264334 a to:
- pozemek: p.č. 3208/1 o výměře 3514 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.č. 3209 o výměře 11774 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.

13
Usnesení č. 105/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (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.

14
Usnesení č. 106/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého 
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 313/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha,
obec Dubí, k.ú. Cínovec, 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.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
94/21/4120 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. 313/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha,
obec Dubí, k.ú. Cínovec, 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.

B) ukládá
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Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

15
Usnesení č. 107/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého 
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 932/2 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace (bude oddělen z p.č. 932 o výměře 306 m2 geometrickým plánem č. 
152,296-7225/2021 ze dne 4. 11. 2021),
obec Hrob, k.ú. Mlýny, 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.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
2/22/4120 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. 932/2 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace (bude oddělen z p.č. 932 o výměře 306 m2 geometrickým plánem č. 
152,296-7225/2021 ze dne 4. 11. 2021),
obec Hrob, k.ú. Mlýny, 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.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

16
Usnesení č. 108/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) 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 
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390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 272/1 o výměře 3482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
- pozemek: p.č. 2470 o výměře 11438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených 
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. 5940/2021 a doložky dle přílohy č. 2.6 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. 272/1 o výměře 3482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
- pozemek: p.č. 2470 o výměře 11438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

17
Usnesení č. 109/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
Severočeských dolů, a.s., IČ: 49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 
430 01, a to:
- pozemek: p.č. 410/2 o výměře 212 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Světec, k.ú. Chotovenka, zapsaný na LV č. 484 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Teplice,
- pozemek: p.č. 286/24 o výměře 3408 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
- pozemek: p.č. 1077/113 o výměře 11038 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Hrobčice, k.ú. Radovesice u Bíliny, zapsaných na LV č. 466 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice,
- pozemek: p.č. 3214/3 o výměře 3889 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
- pozemek: p.č. 3225/1 o výměře 135 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
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silnice,
- pozemek: p.č. 3225/2 o výměře 17 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaných na LV č. 3079 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Teplice,
- pozemek: p.č. 15/38 o výměře 13153 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Hrobčice, k.ú. Dřínek, zapsaný na LV č. 468 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Teplice a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření 
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

18
Usnesení č. 110/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
Severočeských dolů, a.s., IČ: 49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 
430 01, a to:
- pozemek: p.č. 1077/134 o výměře 29947 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 1200/9 o výměře 30 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Hrobčice, k.ú. Radovesice u Bíliny, zapsaných na LV č. 466 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice,
- pozemek: p.č. 799/2 o výměře 2084 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
- pozemek: p.č. 799/30 o výměře 2169 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
- pozemek: p.č. 2281/9 o výměře 12 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Kostomlaty pod Milešovkou, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou, zapsaných na LV č. 487 
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice a předání uvedených 
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

19
Usnesení č. 111/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o 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 
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 
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organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837. Směna bude 
provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

20
Usnesení č. 112/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
statutárního města Most, IČ: 00266094, se sídlem Radniční 1/2, Most, PSČ 434 01, a to:
- pozemek: p.č. 271/3 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
- pozemek: p.č. 271/4 o výměře 357 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 271/5 o výměře 2942 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Most, k.ú. Most I, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 200.040,--Kč (60,--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.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

21
Usnesení č. 113/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 061/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
***************************************************************************
*******, a to:
- pozemek: p.č. 1707/3 o výměře 158 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 1707/2 o výměře 
1827 m2 geometrickým plánem č. 302-27/2020 ze dne 11. 3. 2020),
obec Kámen, k.ú. Kámen, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 11.060,--Kč (70,--Kč/m2 dle ZP č. 
5670-160/21 ze dne 22. 11. 2021, viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k 
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
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organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

22
Usnesení č. 114/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
města Litoměřice, se sídlem: Mírové náměstí, 41201 Litoměřice, IČO: 00263958, a to:
- pozemek: p.č. 72/4 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 73/4 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 119/6 o výměře 161 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 124/4 o výměře 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 132/4 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 782/7 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 782/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/40 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/41 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/43 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 827/44 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/45 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(zatížen věcným břemenem a předkupním právem pro Ústecký kraj dle aktuálního výpisu z 
katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 827/46 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(zatížen věcným břemenem a předkupním právem pro Ústecký kraj dle aktuálního výpisu z 
katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 827/47 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(zatížen věcným břemenem a předkupním právem pro Ústecký kraj dle aktuálního výpisu z 
katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 827/48 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(zatížen věcným břemenem a předkupním právem pro Ústecký kraj dle aktuálního výpisu z 
katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1268/23 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1268/28 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
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- pozemek: p.č. 1268/29 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1268/30 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1313/120 o výměře 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1321/31 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1354/6 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1683/4 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1838/5 o výměře 203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1838/6 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 2573/12 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 2573/13 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 2573/14 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 2714/28 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 2719/49 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 2839/5 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 2839/6 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 2839/7 o výměře 842 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 2839/8 o výměře 188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 4088/4 o výměře 340 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Litoměřice za kupní cenu 280.800,00 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.

C) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A), B) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

23
Usnesení č. 115/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
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předpisů, o pronájmu nemovitých věcí Ústeckým krajem od Správy železnic, státní 
organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, a to:
- pozemek: část p.č. 147/2 o výměře 480 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
dráha
obec Staňkovice, k. ú. Selibice, zapsané na LV č. 101 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro ČR – Správu železnic, s.o.
- pozemek: část p.č. 685/1 o výměře 1442 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
dráha
obec Staňkovice, k. ú. Tvršice, zapsané na LV č. 101 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro ČR – Správu železnic, s.o.

na dobu neurčitou od 1. 5. 2022 za účelem realizace investiční akce „Rekonstrukce mostu 
ev.č. 2501 - 2 Tvršice“, za cenu 24 Kč/m2/rok, tzn. 46.128 Kč/rok, za podmínek uvedených 
ve smlouvě o nájmu dle přílohy č. 1.2 tohoto usnesení.

24
Usnesení č. 116/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o pronájmu nemovité věci Ústeckým krajem od Správy železnic, státní organizace, 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, a to:
- pozemek: část p.č. 685/1 o výměře 583 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
dráha
obec Staňkovice, k.ú. Tvršice, zapsané na LV č. 101 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro ČR – Správu železnic, s.o.

na dobu neurčitou od 1. 5. 2022 za účelem realizace investiční akce „Rekonstrukce mostu 
ev.č. 2501 - 2 Tvršice“, za cenu 24 Kč/m2/rok, tzn. 13.992 Kč/rok, za podmínek uvedených 
ve smlouvě o nájmu dle přílohy č. 1.4 tohoto usnesení.

25
Usnesení č. 117/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, státní podnik, se 
sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, a to:
- pozemek: část p. č. 2898/1 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 3597 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
- pozemek: část p. č. 43/26 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Vědomice, k. ú. Vědomice, zapsaný na LV č. 60 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Českou republiku, právo hospodaření vykonává Povodí 
Labe, státní podnik, na dobu určitou, a to od účinnosti smlouvy do dne, kdy nájemce 
protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let, za 
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účelem realizace stavby „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031 a 
031A v Roudnici nad Labem“ za cenu 1.640,- Kč/rok, viz důvodová zpráva.

26
Usnesení č. 118/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o pronájmu nemovité věci ve vlastnictví ČR – Správa železnic, státní organizace, se 
sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, a to:
- pozemek: p. č. 4682/2 o výměře 1632 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaný na LV č. 1396 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Českou republiku, právo hospodaření vykonává 
Správa železnic, státní organizace, na dobu neurčitou, a to od účinnosti smlouvy, do zápisu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, za cenu 2.000,- Kč/rok, viz důvodová zpráva.

27
Usnesení č. 119/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o výpůjčce nemovité věci od 
*****************************************************, a to:
- pozemek: část p. č. 284/1 o výměře 13 m2, druh pozemku: orná půda
obec Vrutice, k. ú. Svařenice, zapsané na LV č. 203 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ********************* na dobu určitou do 31. 12. 
2030, a to ode dne protokolárního předání předmětu výpůjčky, pro stavbu „Rekonstrukce 
silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - HO Ústí nad Labem“.

28
Usnesení č. 120/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o výpůjčce nemovitých věcí od obce Polepy, se sídlem: č. p. 112, 41147 Polepy, 
IČO: 00264202, a to:
- pozemek: p. č. 1021/3 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 581/3 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Polepy, k. ú. Polepy, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Polepy
- pozemek: p. č. 1454/2 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Vrutice, k. ú. Vrutice, zapsaný na LV č. 532 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
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Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Polepy, na dobu určitou do 31. 12. 2030, a to ode 
dne protokolárního předání předmětu výpůjčky, pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/261 
Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - HO Ústí nad Labem“.

29
Usnesení č. 121/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o výpůjčce nemovité věci od 
*************************************************, a to:
- pozemek: část p. č. 643 o výměře 2 m2, druh pozemku: orná půda
obec Vrutice, k. ú. Vrutice, zapsané na LV č. 524 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro **************** na dobu určitou do 31. 12. 2030, a 
to ode dne protokolárního předání předmětu výpůjčky, pro stavbu „Rekonstrukce silnice 
II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - HO Ústí nad Labem“.

30
Usnesení č. 122/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o výpůjčce nemovité věci od státního podniku Lesy České republiky, státní podnik, 
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO: 
42196451, a to:
- pozemek: p. č. 483/1 o výměře 105 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené
obec Křešice, k. ú. Třeboutice, zapsané na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Lesy ČR, státní podnik, na dobu určitou do 31. 12. 
2030, a to ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce, pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/261 
Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - HO Ústí nad Labem“.

31
Usnesení č. 123/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, za podmínky, že 
zůstatková cena vyřazovaného majetku bude uhrazena z provozních prostředků příspěvkové 
organizace a nenaruší to její rozpočet, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kotle litinové ÚT C 080 2015 2000 72 000,- 40 580,-
- PK Dakon GL EKO
Výrobní číslo: 2749, 2750 Inv. č. převod KÚ 8-3-484-111/1

z vlastnictví příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, se 
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sídlem Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČ: 00360716.

32
Usnesení č. 124/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Projektor Mitsubishi 028/VT-188 2010 2010 29 700,- 0,-
XD-2210 ST
Výrobní číslo: 9002738
Projektor Mitsubishi 028/VT-220 2010 2010 24 750,- 0,-
XD-2210 ST
Výrobní číslo: 9003243

z vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, příspěvková 
organizace, se sídlem Svojsíkova 1, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773673.

33
Usnesení č. 125/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Zabezpečovací router,
HW MiniBox firewall II. 2615 2015 - 22 798,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Digitální fotoaparát – sony,
Cyber Shot DSC-F707 ZP 58 2002 - 54 070,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, 
se sídlem Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571

34
Usnesení č. 126/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením nemovitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
2657-2 most St. Křečany 1050000160 2009 2009 78 482,- 31 369,20
Výrobní číslo: 2657-2
22536-1 most
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v k.ú. Dubčany u Liběšic 4050000108 2009 2009 69 365,- 27 931,-
Výrobní číslo: 22536-1
2465-1 most v k.ú. Koštice 4050000147 2009 2009 128 485,- 51 721,-
Výrobní číslo: 2465-1

z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837

35
Usnesení č. 127/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, za podmínky, že 
zůstatková cena vyřazovaného majetku bude uhrazena z provozních prostředků příspěvkové 
organizace a nenaruší to její rozpočet, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Zařízení na mytí směrových sloupků 2000000594 1979 1979 77 000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Teplovzdušný agregát 2000000880 1997 1997 31 030,70 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Pěch 1motorový BS 45-Y 2000000827 1993 1993 95 112,21 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírovací stroj DEVELOP ineo163 1500000070 2008 2008 53 869,50 113,50
Výrobní číslo: WY0012923
Telefonní ústředna Panasonic
- KX-TDA30CE 4500000040 2011 2011 62 629,90 10 469,90
Výrobní číslo: nezjištěno
Automat nápojový na sodu 40351 2005 2005 37 485,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Trunkový převaděč s příslušenstvím 7500000027 2004 2004 4 404 000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Tranková infrastruktura Milešovka 7500000023 2004 2004 8 071 227,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Mikrovlnné propojení Radeč-Džbán 7500000024 2004 2004 1 732 198,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Mikrovlnné propojení Radeč-Plzeň 7500000025 2004 2004 1 498 740,80 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Mikrovlnné propojení Džbán-Milešovka 7500000026 2004 2004 1 966 998,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Digitální záznamové zařízení 7500000028 2004 2004 346 480,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837

36
Usnesení č. 128/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání
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          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, za podmínky, že 
zůstatková cena vyřazovaného majetku bude uhrazena z provozních prostředků příspěvkové 
organizace a nenaruší to její rozpočet, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Zkušební stolice 3053890545 1972 1972 29 444,- 0,-
Výrobní číslo: 672
Zvedák hydraulický 3064690309 1970 1970 23 497,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Stranový pluh 1000533791 2010 2010 149 543,56 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Nástavba sypače PIETSCH 3064451135 1995 1995 1 620 403,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Nástavba sypače SVCH 3045331023 1993 1993 894 077,80 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Radlice SRDS 3500 K 9935 3045330985 1993 1993 29 200,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Radlice SRDS 3500 3045331015 1993 1993 24 210,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Radlice SRDS 3500 3045330977 1993 1993 32 100,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Nástavba sypače INERT 3600000628 2007 1993 250 000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Nástavba sypače SYKO 6M 6400000066 2007 2007 652 248,80 78 867,80
Výrobní číslo: 681/480/05
Vibrační deska 3045331213 2000 2000 56 152,90 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Benkalor – čidlo teplotní PT 100 61910017 2010 2010 24 812,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Benkalor – počítadlo PDC 400 61910019 2010 2010 37 638,40 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Elektrické ovládací zařízení k myčce 7000000831 1998 1998 46 116,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837

37
Usnesení č. 129/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Výdejní pult 100940 1995 1992 25 785,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, příspěvková 
organizace, se sídlem Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice, IČ: 62769651.
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38
Usnesení č. 130/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Plyn.sporák s troubou CGE-741-GN-S 2023 2006 2006 93.960,02 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, 403 36 Tisá, 
IČ: 44555237.

39
Usnesení č. 131/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Fritéza FE 0511 2007 2007 29.400,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Pračka průmyslová 248 2002 2002 113.400,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z účetní evidence příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, Okružní 104, 
435 13 Meziboří, IČ: 49872516

40
Usnesení č. 132/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Dataprojektor Optoma MP670 DM 2995 2011 2011 26.232,- 0,-
Výrobní číslo: PDS9900217031
PC NONAME DM 2735 2008 2008 20.344,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Ústí nad labem, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44556969.
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B) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
ACER ASPIRE Z5771 DM 3152 2012 2012 22.500,- 0,-
Výrobní číslo: DOSL4EC0012170031C6300
Notebook DELL Inspiron DM 3158 2012 2012 28.497,60 0,-
Výrobní číslo: 5F4VFT1
ACER ASPIRE Z5771 DM 3151 2012 2012 22.500,- 0,-
Výrobní číslo: DOSL4EC001217003266300
ACER ASPIRE Z5771 DM 3145 2012 2012 22.500,- 0,-
Výrobní číslo: DOSL4EC001217003176300

z účetní evidence příspěvkové organizace Obchodní akademie a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Ústí nad labem, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44556969.

41
Usnesení č. 133/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Stroj nerezový mycí DUZSH0003U7H 2007 2007 39.950,- 0,-
Výrobní číslo: 10339
Lůžko Terno,hrazda,rukojeť,matrace DUZSH0001DV6 2008 2008 29.383,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - 
Teplice, Na Výšině 494, 417 01 Dubí, IČ: 63787849

42
Usnesení č. 134/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Softwarový balíček 1927 2012 2012 30.000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Speciální základní škola a Praktická škola, Česká 
Kamenice, Jakubské nám. 113, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 63155931.
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43
Usnesení č. 135/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Vodní vysavač Rainbow/Aquamate 450023 1994 1994 70.400,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, 
Ústí nad Labem, Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00082627.

44
Usnesení č. 136/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) nesouhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Hydraulický zvedák 30002129 1983 1983 36.348,- 0,-
Výrobní číslo: 12175
Zkušebna tlumičů OA 30002951 1024 1989 55.901,- 0,-
Výrobní číslo: 1024
Hydraulický zvedák 30002127 1983 1983 36.348,- 0,-
Výrobní číslo: 12319
Bodová svářečka 30002364 1983 1983 65.534,- 0,-
Výrobní číslo: 256050
Nůžky tabulové strojní 30002092 1983 1983 117.576,- 0,-
Výrobní číslo: N59-527
Ohýbačka plechu hydraulická 30000376 1971 1971 47.722,- 0,-
Výrobní číslo: 0210348
.Nůžky tabulové 30000740 1975 1975 155.615,- 0,-
Výrobní číslo: N37/282

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace, Dělnická 21, 434 01 Most, IČ: 00125423

B) rozhoduje

o realizaci prodeje movitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, příspěvkovou 
organizací
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most, IČ: 
00125423
prostřednictvím veřejné aukce, bazaru, internetového prodeje, nebo jinak a následném 
vyřazení
movitého majetku z účetní evidence.
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45
Usnesení č. 137/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) nesouhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
OA Škoda Fabia combi 3108/2 2003 2003 197.700,- 0,-
Výrobní číslo: TMBJB16Y233631398/2003
SPZ: 1U6 3242, počet ujetých km: 288 533, objem motoru 1.397 cm3
OA Peugeot Boxer 54/1 2005 2002 789.240,90 0,-
Výrobní číslo: VF3ZBRMNC17065641
SPZ: 1U4 6224, počet ujetých km: 201 101, objem motoru 2.179 cm3

z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, Českolipská 123, 405 02 Děčín XXVII, IČ: 47274654.

B) rozhoduje

o realizaci prodeje movitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, příspěvkovou 
organizací
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda,
Českolipská 123, 405 02 Děčín XXVII, IČ: 47274654 prostřednictvím veřejné aukce, bazaru,
internetového prodeje, nebo jinak a následném vyřazení movitého majetku z účetní evidence.

46
Usnesení č. 138/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kopírka MINOLTA Di 1611 00001910 2004 2004 38.354,90 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava 00002091 2008 2008 22.905,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava 00001930 2005 2005 25.486,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava 00001983 2007 2007 27.990,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava 00001986 2007 2007 27.990,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava 00001988 2007 2007 27.990,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava 00002052 2011 2011 26.011,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
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PC sestava 00002186 2009 2009 30.294,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna, Winstona Churchilla 
1974/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00083186.

47
Usnesení č. 139/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kuželník dráhový I 135 1996 1996 56.474,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Zvedák elektrický Chorus I 189 2002 2000 166.049,- 0,-
Výrobní číslo: GB5002908314010
Zvedák hydraulický Arjo I 107 1994 1994 78.555,- 0,-
Výrobní číslo: SE1193069794018
Lehátko sprchovací I 237 2004 2000 59.665,90 0,-
Výrobní číslo: 91452207
Zvedák el.pojízdný Opera Combi I 175 2002 2000 248.000,- 0,-
Výrobní číslo: GB3901881035007

z vlastnictví příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé 
Snědovice, Snědovice 1, 411 74 Snědovice, IČ: 70948062

48
Usnesení č. 140/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kopírka NASHUATEC NO 1600L 30393 2002 2002 35.581,- 0,-
Výrobní číslo: 6867060071
Monitor V-Touch MT LCD 19 30373 2006 2006 21.156,- 0,-
Výrobní číslo: S64400733NB
ONFINITY CM2 stolní interaktiv.syst. 30396 2006 2006 24.291,50 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno

z vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Střední škola, Jana Palacha 1534, 434 
01 Most, IČ: 63125382.
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49
Usnesení č. 141/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Sušicí a lakovací kabina OMNIA C2921101 1997 1997 707 000,- 0,-

z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní 
Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 
18383696

2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Sušicí a lakovací kabina OMNIA C2921101 1997 1997 707 000,- 0,-

za dohodnutou kupní cenu ve výši 132 000,- Kč bez DPH, firmě JAVEKO CZ s.r.o., 
Minkovická 91, 463 12 Šimonovice, IČ: 22793534. Cena prodaného majetku bude součástí 
tvorby fondu investic.

50
Usnesení č. 142/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, za podmínky, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Osobní vůz Renault KANGOO 24 2010 2005 397 760,- 0,-
SPZ 2U7 71 14, stav tachometru: 124 893 km
Výrobní číslo: VIN: VF1KCR7BF33628895

z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, příspěvková 
organizace, se sídlem Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 69 651

2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Osobní vůz Renault KANGOO 24 2010 2005 397 760,- 0,-
SPZ 2U7 71 14, stav tachometru: 124 893 km
Výrobní číslo: VIN: VF1KCR7BF33628895

za dohodnutou kupní cenu ve výši 12 000,- Kč bez DPH, fyzické osobě 
********************************************************. Cena prodaného 
majetku bude součástí tvorby fondu investic.

51
Usnesení č. 143/42R/2022
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16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů
1. s vyřazením movitého majetku z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837 
a s jeho prodejem formou veřejné aukce kupujícímu s nejvyšší cenovou nabídkou, formou 
internetového prodeje, prodejem prostřednictvím bazaru, nebo jinak.

Název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
výsprávková souprava 2000 3045331103 1994 1994 353 502,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
podvozek Liaz 4U9 6592 3600000018 2004 1990 1 376 022,78 11 883,-
Výrobní číslo: L2FB0133/1990

2. s fyzickou likvidací a následném vyřazení movitého majetku z vlastnictví, za podmínky, že 
zůstatková cena vyřazovaného majetku bude uhrazena z provozních prostředků a nenaruší 
rozpočet příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837 a to v případě, že se níže 
uvedený movitý majetek nepodaří prodat.

Název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
výsprávková souprava 2000 3045331103 1994 1994 353 502,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
podvozek Liaz 4U9 6592 3600000018 2004 1990 1 376 022,78 11 883,-
Výrobní číslo: L2FB0133/1990

52
Usnesení č. 144/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů
1. s vyřazením movitého majetku z vlastnictví příspěvkové organizace Oblastní muzeum v 
Chomutově, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 
00360571 a s jeho prodejem formou veřejné aukce kupujícímu s nejvyšší cenovou nabídkou, 
formou internetového prodeje, prodejem prostřednictvím bazaru, nebo jinak.

Název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Digitální fotoaparát NIKON D 90
s příslušenstvím ZPR0064 2013 - 54 070,- 3 742,-
Výrobní číslo: fotoaparát – 6951285
Výrobní číslo: objektiv – 42504907

2. s fyzickou likvidací a následném vyřazení movitého majetku z vlastnictví, za podmínky, že 
zůstatková cena vyřazovaného majetku bude uhrazena z provozních prostředků a nenaruší 
rozpočet příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, se 
sídlem Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571, v případě, že se níže uvedený movitý 
majetek nepodaří prodat.
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Název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Digitální fotoaparát NIKON D 90
s příslušenstvím ZPR0064 2013 - 54 070,- 3 742,-
Výrobní číslo: fotoaparát – 6951285
Výrobní číslo: objektiv – 42504907

53
Usnesení č. 145/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:

1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
OA Škoda Pickup 317 2003 1999 39.000,- 0,-
Výrobní číslo: TMBEFF673X5061489
SPZ: 12U0 8264, počet ujetých km: 161 605, objem motoru 1.289 cm3

z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, Českolipská 123, 405 02 Děčín XXVII, IČ: 47274654.

2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
OA Škoda Pickup 317 2003 1999 39.000,- 0,-
Výrobní číslo: TMBEFF673X5061489
SPZ: 12U0 8264, počet ujetých km: 161 605, objem motoru 1.289 cm3

za celkovou nabídkovou cenu ve výši 6.776,- Kč včetně DPH, 
***************************************************************************.

B) souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:

1. s vyřazením movitého majetku, a to:

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Nákl.automobil AVIA 108 2004 1976 97.798,- 0,-
Výrobní číslo: 787600153/1976
SPZ: 1U1 4663, počet ujetých km: nelze určit – nefunkční tachometr, objem motoru 3.319 
cm3

z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, Českolipská 123, 405 02 Děčín XXVII, IČ: 47274654.

2. s prodejem movitého majetku, a to:
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název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Nákl.automobil AVIA 108 2004 1976 97.798,- 0,-
Výrobní číslo: 787600153/1976
SPZ: 1U1 4663, počet ujetých km: nelze určit – nefunkční tachometr, objem motoru 3.319 
cm3

za celkovou nabídkovou cenu ve výši 12.100,- Kč včetně DPH, 
***************************************************************************
*******.

54
Usnesení č. 146/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Kotel závěsný plynový BAXI 022-175 2015 2015 120 355,70 82 705,70
Výrobní číslo: 152332012
Kotel závěsný plynový BAXI 022-176 2015 2015 120 355,70 82 705,70
Výrobní číslo: 152735373
Zásobníkový ohřívač vody zn. 028-1302 2013 2013 31 907,70 0,-
Dražice OKC 4001
Výrobní číslo: 12603878
Expanzní nádoba MB 1501 028-1301 2013 2013 4 719,- 0,-
Výrobní číslo: 15P 05079164

z vlastnictví příspěvkové organizace Konzervatoř, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem 
Českobratrská 15, 415 01 Teplice, IČ: 61515779.

2. s předáním movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Kotel závěsný plynový BAXI 022-175 2015 2015 120 355,70 82 705,70
Výrobní číslo: 152332012
Kotel závěsný plynový BAXI 022-176 2015 2015 120 355,70 82 705,70
Výrobní číslo: 152735373
Zásobníkový ohřívač vody zn. 028-1302 2013 2013 31 907,70 0,-
Dražice OKC 4001
Výrobní číslo: 12603878
Expanzní nádoba MB 1501 028-1301 2013 2013 4 719,- 0,-
Výrobní číslo: 15P 05079164

do vlastnictví příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková 
organizace, Čsl. Mládeže 5/9, Děčín IV-Podmokly, 405 02, IČ: 00673781.

55
Usnesení č. 147/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zřízení služebnosti stezky a cesty k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 517/9 o výměře 158 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 517/1 o výměře 1377 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 3635-74/2019 
ze dne 29. 10. 2019)
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Rumburk.

Povinný (vlastník pozemku): město Rumburk, se sídlem: tř. 9. května 1366/48, 40801 
Rumburk, IČO: 00261602.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem, IČO: 
70892156.

Služebnost stezky a cesty se zřizuje v rozsahu 87,73 m2 ve prospěch pozemku p. č. 508, k. ú. 
Rumburk dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného 
břemene k části pozemku č. 3635-74/2019 ze dne 29. 10. 2019, a to bezúplatně.
Pozemek p. č. 508 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, 
Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace, IČO: 65082184.

56
Usnesení č. 148/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zřízení budoucí služebnosti k nemovitým věcem, a to:
- pozemku: p.č. 7 o výměře 1334 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemku: p.č. 29/5 o výměře 397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemku: p.č. 29/6 o výměře 227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemku: p.č. 30/8 o výměře 3346 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 790/2 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 792/10 o výměře 1259 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 792/11 o výměře 352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 792/12 o výměře 420 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 796/2 o výměře 329 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 798/49 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 798/50 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
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- pozemku: p.č. 812/11 o výměře 681 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 814/8 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 814/9 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemku: p.č. 814/10 o výměře 712 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 814/11 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 814/12 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 814/13 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 820/2 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 820/3 o výměře 258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 820/7 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemku: p.č. 821 o výměře 1571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemku: p.č. 822/15 o výměře 727 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 822/22 o výměře 420 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 822/24 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 906/1 o výměře 473 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 906/3 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 906/6 o výměře 699 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemku: p.č. 906/7 o výměře 285 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaným na LV č. 1034 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
- pozemku: p.č. 6/11 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemku: p.č. 6/12 o výměře 258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemku: p.č. 1297/9 o výměře 698 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Děčín, k. ú. Boletice nad Labem, zapsaným na LV č. 1773 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.

Budoucí povinný (vlastník pozemků): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 
02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156.
Budoucí oprávněný: JAW.cz s.r.o., se sídlem: U Zimoviště 3089/6, Horní Počernice, 19300 
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Praha 9, IČO: 28704011.

Služebnost umístění a provozování podzemního komunikačního vedení sítí elektronických 
komunikací veřejné komunikační sítě, podzemního vedení optických kabelů a chrániček pro 
optické kabely bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí 
oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu a dle Ceníku 
pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 
153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
Pozemky jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková 
organizace, Ústí nad Labem-Střekov, Střekov, Tolstého 1232/37, IČO: 00829048.

57
Usnesení č. 149/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2053/2021/CV) k pozemku p.č. 532, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: není, obec Perštejn, 
k.ú. Perštejn, zapsanému na LV č. 852 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22310 a pozemku
p.č. 923, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,obec 
Perštejn, k.ú. Černýš, zapsanému na LV č. 792 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1988 nacházející se na služebném 
pozemku ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - 
Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, 
udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 888-070/2021 ze dne 10.10.2020 a geometrického plánu č. 737-069/2021 ze dne 
14.10.2021. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5.493,40,- Kč včetně 
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 6.10.2021.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

58
Usnesení č. 150/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4007/2022/LN) k pozemku
p.č. 483/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec 
Vinařice, k.ú. Divice, zapsanému na LV č. 266 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22940 nacházející se na služebném pozemku 
ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 
PSČ 415 50, IČ 49099469.
Obsahem věcného břemene bude povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, 
udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
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provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 235-228/2019 ze dne 6.12.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v 
částce 15.960,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 23.7.2010.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

59
Usnesení č. 151/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          ruší

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 145/30R/2021 ze dne 10. 11. 2021.

60
Usnesení č. 152/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb. k nemovitým věcem, a to:
- pozemek: p.č. 2600/1 o výměře 698 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 2600/4 o výměře 1146 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 2608/7 o výměře 494 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 3728 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou dominikánskou provincii, se 
sídlem Husova 234/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 00408379.

61
Usnesení č. 153/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o prodloužení termínu statutárnímu městu Děčín, IČO: 00261238, čl. II odst. 2 
Darovací smlouvy č. 19/SML3327/DSN/MAJ ze dne 21. 11. 2019, na zprovoznění budovy č. 
p. 667 umístěné na pozemku p. č. 1923 v katastrálním území Děčín pro sociální účely 
„azylový dům a dům pro krizové bydlení“, a to do 31. 12. 2025.

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

62
Usnesení č. 154/42R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 121/33R/2021 ze dne 15.12.2021 v části, a to tak, že se ruší 
text:

do vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny, 
se sídlem Poděbradova 2653, 440 01 Louny, IČ: 00080837.

a nahrazuje se textem:

do vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz 
Litoměřice, se sídlem Nádražní 2048, 412 33 Litoměřice, IČ: 00080837.

Usnesení č. 155/42R/2022
16.2 Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje, 
Krajská majetková, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu 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. 94 ke 
zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 156/42R/2022
16.3 Přehled pohledávek Krajské majetkové, příspěvkové organizace po splatnosti na 1 
rok k 31. 12. 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předložený přehled pohledávek po splatnosti nad 1 rok k 31. 12. 2021 příspěvkové organizace 
Krajská majetková, příspěvková organizace, IČO: 00829048, se sídlem: Tolstého 1232/37, 
Ústí nad Labem, PSČ: 400 03, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 157/42R/2022
16.4 Krajská majetková, příspěvková organizace – zvýšení příspěvku na provoz na 
platy/mzdy

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2022 pro 

148



Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37, o 745 tis. 
Kč z centrální rezervy Ústeckého kraje na celkovou částku 45 869 tis. Kč, z toho částka 556 
tis. Kč představuje zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši 
na celkový objem 11 253 tis. Kč a 189 tis. Kč na povinné mzdové odvody. Toto navýšení 
odpovídá nákladům spojeným s obsazením 2 pracovních míst na statku Kadaň – Jezerka do 
konce roku 2022.

B) schvaluje

úpravu rozpočtu na rok 2022 na celkový objem ve výši 76 392 tis. Kč pro Krajskou 
majetkovou, příspěvkovou organizaci, Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37, z důvodu zvýšení 
příspěvku na provoz.

C) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné 
úkony vedoucí k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2022

Usnesení č. 158/42R/2022
17.1 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými 
příspěvkovými organizacemi a přenos kompetencí

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. text Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými 
příspěvkovými organizacemi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Vypořádání připomínek – nevyhovění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) schvaluje

text Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými 
příspěvkovými organizacemi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
Termín: 15. 4. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zajistit zveřejnění Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi na webu 
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2022
3. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, připravit text Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi pro 
vydání formou směrnice ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje a předat jej k dalšímu 
zpracování na odbor kancelář ředitele.
Termín: 15. 4. 2022
4. JUDr. Jiřímu Holubovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydat Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými 
organizacemi formou vnitřního předpisu – směrnice, a zabezpečit dodržování těchto pravidel 
Krajským úřadem i jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
Termín: 30. 4. 2022
5. JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně – právního, s ohledem na přijatá 
usnesení, připravit svěření hejtmanovi k podpisu a zároveň zabezpečit jejich distribuci a 
uložení
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Termín: 22. 4. 2022
5. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, vyhotovit a podepsat svěření dle bodu 
E) tohoto usnesení všem vedoucím odborů.
Termín: 30. 4. 2022

D) rozhoduje

o aplikaci dosavadních usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/54R/2018, písm. D), ze dne 10. 
12. 2018, o přenosu kompetencí ve věci nákupu věcí, služeb a stavebních prací na zadávání 
veřejných zakázek Ústeckým krajem (nákup věcí, služeb a stavebních prací) zahájené přede 
dnem 30. 4. 2022 a do tohoto dne neskončené s tím, že na zadávání veřejných zakázek 
zahájené po tomto datu tato usnesení nelze použít.

E) svěřuje

1. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucím odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje rozhodování o nákupu věcí, 
služeb a stavebních prací ve věcech spadajících do jejich působnosti, do částky, která 
nepřevyšuje 500.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, včetně právního jednání, za 
podmínek existence finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce odboru, dodržení 
schváleného rozpočtu kraje a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou nákupů věcí, služeb a stavebních prací, o nichž je 
rozhodování svěřeno či vyhrazeno hejtmanovi, Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje, s 
účinností od 1. 5. 2022.

2. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucím odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje, vyjma vedoucího odboru 
legislativně-právního, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí a vedoucího 
odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, po předchozím souhlasu člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, 
rozhodování o nákupu věcí a služeb ve věcech spadajících do jejich působnosti, od částky 
vyšší než 500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez DPH, za 
jednotlivý případ, a rozhodování o nákupu stavebních prací ve věcech spadajících do jejich 
působnosti, od částky vyšší než 500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 
6.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, včetně právního jednání, za podmínek 
existence finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce odboru, dodržení 
schváleného rozpočtu kraje a dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou nákupů věcí, služeb a stavebních prací, o nichž je 
rozhodování svěřeno či vyhrazeno hejtmanovi, Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje, s 
účinností od 1. 5. 2022

3. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucímu odboru legislativně-právního a vedoucímu odboru informatiky a 
organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, po předchozím souhlasu hejtmana, 
rozhodování o nákupu věcí a služeb ve věcech spadajících do jejich působnosti, od částky 
vyšší než 500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez DPH, za 
jednotlivý případ, a rozhodování o nákupu stavebních prací ve věcech spadajících do jejich 
působnosti, od částky vyšší než 500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 
6.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, včetně právního jednání, za podmínek 
existence finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce odboru, dodržení 
schváleného rozpočtu kraje a dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou nákupů věcí, služeb a stavebních prací, o nichž je 
rozhodování svěřeno či vyhrazeno hejtmanovi, Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje, s 
účinností od 1. 5. 2022.
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4. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucímu odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, po 
předchozím souhlasu hejtmana, rozhodování o nákupu věcí a služeb ve věcech spadajících do 
jeho působnosti, od částky vyšší než 500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 
2.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, vyjma rozhodování o nákupu věcí a služeb 
týkajících se pořízení osobních a dodávkových automobilů, jejich oprav a údržby od částky 
vyšší než 1.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, a rozhodování o nákupu stavebních 
prací ve věcech spadajících do jeho působnosti, od částky vyšší než 500.000,-- Kč bez DPH 
do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, včetně právního 
jednání, za podmínek existence finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce 
odboru, dodržení schváleného rozpočtu kraje a dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou nákupů věcí, služeb a 
stavebních prací, o nichž je rozhodování svěřeno či vyhrazeno hejtmanovi, Radě nebo 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje, s účinností od 1. 5. 2022.

5. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje, po předchozím souhlasu člena Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (vyjma případů 
spadajících do působnosti odboru kancelář ředitele, odboru legislativně-právního a odboru 
informatiky a organizačních věcí, kdy bude třeba předchozí souhlas člena Zastupitelstva 
Ústeckého kraje pro oblast financí), rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních prací od 
částky vyšší než 100.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 1.000.000,-- Kč bez 
DPH, za jednotlivý případ, pokud se jedná o přímé zadání veřejné zakázky v případech, které 
jinak splňují podmínky JŘBU (§ 63 a násl. ZZVZ), a nebo v jiných výjimečných a 
odůvodněných případech, za podmínek dodržení schváleného rozpočtu kraje a zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 
nákupů věcí, služeb a stavebních prací, o nichž je rozhodování vyhrazeno Radě nebo 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje, s účinností od 1. 5. 2022. Rozhodování o nákupech věcí, 
služeb a stavebních prací od částky vyšší než 1.000.000,-- Kč bez DPH v daných případech 
přímého zadání náleží Radě Ústeckého kraje, ev. na základě výhrady Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje.

6. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o vyloučení účastníků zadávacího řízení 
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), rozhodování o zrušení předchozího vyloučení 
účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, rozhodování o vyloučení účastníků 
zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení, včetně 
zaslání výzvy pro nevyloučené účastníky zadávacího řízení k podání nabídek podle § 58 odst. 
3 ZZVZ, rozhodování 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, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, 
rozhodování 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, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodování 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, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k doručení předběžných nabídek podle § 72 odst. 4 ZZVZ, s 
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účinností od 1. 5. 2022 .

F) potvrzuje

platnost přenosu kompetencí spočívajícího v rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních 
prací dle usnesení rady kraje č. … (část usnesení E1 až E4) i pro zástupce vedoucích odborů 
ustanovených v souladu s organizačním řádem krajského úřadu, kteří zastupují vedoucí 
odboru v době jejich nepřítomnosti, která je definována taktéž organizačním řádem krajského 
úřadu, a pro zaměstnance, kteří jsou pověřeni ředitelem krajského úřadu dočasně vedením 
odboru do doby jmenování nového vedoucího odboru tehdy, je-li funkce vedoucího odboru 
neobsazena, včetně určených zástupců ředitelem pověřených osob.

Usnesení č. 159/42R/2022
17.2 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - III/2022

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

Investiční záměry na akce:
1) DD a ŠJ Most - oprava zahrady a prostranství před dětským domovem ve výši 7.000 tis. Kč 
bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
2) SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - sanace základového zdiva, zateplení a 
dokončení výměny oken a dveří budov OA, (Černovická 26) ve výši 24 252 tis. Kč bez DPH 
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
3) Oblastní muzeum v Děčín - expozice a vybavení vnitřních prostor muzea Varnsdorf ve výši 
22.000 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.
4) Silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna, rekonstrukce opěrných zdí ve výši 25 506 tis. Kč 
bez DPH dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.

B) bere na vědomí

Investiční záměr na akci "SPŠS a SOŠ Ústí nad Labem – novostavba budova C" ve výši 
351.000 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

C) doporučuje

ZÚK schválit investiční záměr na akci "SPŠS a SOŠ Ústí nad Labem – novostavba budova C" 
ve výši 351.000 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

Usnesení č. 160/42R/2022
17.3 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce mostu ev.č. 26120-2 Radouň“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce mostu ev.č. 26120-2 Radouň“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce mostu ev.č. 26120-2 Radouň“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 26120-2 Radouň“ dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce mostu ev.č. 26120-2 Radouň“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu
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B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele INSKY spol. s r.o., Nový svět 
100, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 00671533 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, 
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a 
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo 
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
Celková nabídková cena bez DPH: 9.778.346,87 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH: 11.831.799,71 Kč
Termín realizace v týdnech od předání staveniště: 27 týdnů

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 31. 5. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 15. 5. 2022

Usnesení č. 161/42R/2022
17.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domovy 
sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova - 
oprava ploché střechy č. 2“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domovy 
sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova - oprava 
ploché střechy č. 2“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. 
a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“)a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
- termín realizace v týdnech od předání staveniště- váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci 
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
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- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Minimálně jedna z uvedených zakázek musí být na 
opravu či rekonstrukci objektu, jehož součástí byla rekonstrukce nebo oprava ploché střechy. 
Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 1 800 000 
Kč bez DPH. (Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení 
skutečně dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra, 
technika nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby - rozsah 
oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00, TP00, SP00), vydaného ČKAIT 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, že se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona).
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 2. 5. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 15. 7. 2022
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D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 162/42R/2022
17.5 Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Centrum sociální 
pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken a reko obvod. pláště (vč. zateplení) 
všech pavilonů“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) zrušuje

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 057/40R/2022 ze dne 23. 03. 2022

B) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Centrum 
sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken a reko obvod. pláště (vč. 
zateplení) všech pavilonů“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu podle ustanovení 
§ 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
• termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci 
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost:
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
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technická kvalifikace:
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
stavebních prací min. 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením 
zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na novostavbu, 
rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a 
dokončení těchto zakázek.
Minimálně jedna z předložených zakázek musí obsahovat rekonstrukci nebo opravu 
obvodového pláště objektu včetně zateplení obvodových stěn a výměnu oken.
a
Minimálně jedna z předložených zakázek musí obsahovat rekonstrukci nebo opravu vnitřní 
kanalizace.
Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 18 mil. 
Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.);
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika, 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby-rozsah 
oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00, TP00, SP00), vydaného ČKAIT 
podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
Osoba doloží:
• osvědčení autorizované osoby vydané ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném 
znění (nebo osoby usazené nebo hostující) v požadovaném oboru
• životopis s uvedením:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe v oboru,
- seznam min. 3 stavebních prací spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci nebo opravě 
pozemních staveb s uvedením jejího finančního rozsahu a doby poskytnutí a pozice, kterou na 
nich zastával
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona. Tato osoba bude současně uvedena i v textu smlouvy.).
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona, 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 360 000 Kč (slovy: třistašedesáttisíc korun českých).
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500592022, specifický symbol: IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
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Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistoty vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je 
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení
§ 41 odst. 6 zákona.

C) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

D) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 05. 2022

2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, 
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti 
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 15. 09. 2022

E) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

F) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 163/42R/2022
17.6 Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ Teplice – oprava 
střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického 4)“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje
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1. podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o zrušení veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „ZUŠ Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického 4)“, jelikož po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.
2. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ Teplice – 
oprava střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického 4) - II“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
3. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště- váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci 
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.

4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek.
Minimálně jedna z předložených zakázek musí být na rekonstrukci či opravu budovy, jejíž 
součástí byly opravy opěrných zdí anglických dvorků (hodnota stavebních prací musí být 
minimálně 8,5 mil. Kč bez DPH) nebo na rekonstrukci či opravu opěrných zdí anglických 
dvorků (hodnota stavebních prací musí být minimálně 2 mil. Kč bez DPH).
Minimálně jedna z předložených zakázek musí být na rekonstrukci nebo opravu budovy, jejíž 
součástí byla rekonstrukce nebo oprava střechy (hodnota stavebních prací musí být minimálně 
8,5 mil. Kč bez DPH) nebo na rekonstrukci nebo opravu střechy (hodnota stavebních prací 
musí být minimálně 2 mil. Kč bez DPH).

(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením: - osvědčení autorizovaného technika, 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby - rozsah 
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oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00, TP00, SP00), vydaného ČKAIT 
podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
- profesního životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe v oboru,
- seznam min. 3 realizovaných stavebních prací se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo 
opravu pozemních staveb s uvedením jejich finančního rozsahu a doby poskytnutí a pozice, 
kterou na nich zastával.

(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona).

5. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
6. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 172 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500612022, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.;

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
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přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit další nezbytné úkony této 
veřejné zakázky související se zrušením zadávacího řízení.
Termín: 31. 5. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2022
3. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 2022

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 164/42R/2022
17.7 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ 
obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n. L. – výměna vnitřních instalací, Keplerova 7“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ obchodu, 
řemesel, služeb a ZŠ Ústí n. L. – výměna vnitřních instalací, Keplerova 7“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně však 40 týdnů) - váha 10 %
 délka poskytované záruky v měsících, nejméně 60 měsíců, nejvýše však 120 měsíců - váha 
10 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny. V případě, že dojde ke shodě i ve výši 
nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat 
nejkratší termín realizace v týdnech od předání staveniště.
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V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, rozhodne o pořadí účastníků na 1. – 
2. místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní 
předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektů 
pozemního stavitelství – občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství, sport, 
administrativu, zdravotnictví nebo kulturu. Finanční objem stavebních prací u každé z 
uvedených zakázek musí být minimálně 16 milionů Kč bez DPH
- přičemž u minimálně 2 z výše uvedených realizovaných zakázek musí být součástí buď 
kompletní nebo částečná výměna vnitřních instalací (elektroinstalace, slaboproud, ZTI a UT)
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu členů realizačního týmu skládajícího se z:
• vedoucí realizačního týmu – pozice stavbyvedoucího – autorizovaný inženýr, technik nebo 
stavitel (nebo osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby (rozsah oboru IP00, 
TP00, SP00), minimální praxe 10 let v oboru pozemních staveb, z toho minimálně 5 let na 
pozici stavbyvedoucího;
• člena realizačního týmu – pozice zástupce stavbyvedoucího – autorizovaný inženýr, technik 
nebo stavitel (nebo osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby (rozsah oboru 
IP00, TP00, SP00), minimální praxe 5 let v oboru pozemních staveb, z toho minimálně 2 roky 
na pozici stavbyvedoucího;
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli.
(Je třeba vždy u všech členů týmu výslovně uvést, že jde o osoby odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího 
řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance 
této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 zákona; tyto 
osoby budou současně uvedeny i v textu smlouvy).
Jedna osoba nemůže plnit obě funkce.
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 158 
odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů) odpovědných za realizaci příslušných stavebních prací, a to doložením:
• vedoucí realizačního týmu – pozice stavbyvedoucího:
- osvědčení autorizovaného inženýra, technika nebo stavitele v oboru pozemní stavby, 
vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v 
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platném znění
- životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe, z toho minimálně 10 let praxe v oboru pozemních staveb, z toho minimálně 
5 let na pozici stavbyvedoucího,
- seznam min. 2 realizovaných stavebních prací se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo 
opravu objektu nebo souboru objektů občanské vybavenosti charakteru budov např. pro 
školství, sport, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu, na kterých zastával pozici hlavního 
stavbyvedoucího, stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;
• člena realizačního týmu – pozice zástupce stavbyvedoucího:
- osvědčení autorizovaného inženýra, technika nebo stavitele v oboru pozemní stavby, 
vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v 
platném znění
- životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe, z toho minimálně 5 let praxe v oboru pozemních staveb, z toho minimálně 2 
roky na pozici stavbyvedoucího,
- seznam min. 2 realizovaných stavebních prací se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo 
opravu objektu nebo souboru objektů občanské vybavenosti charakteru budov např. pro 
školství, sport, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu, na kterých zastával pozici hlavního 
stavbyvedoucího, stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 330.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500552022, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
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zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.;

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 04. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 06. 2022

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 165/42R/2022
17.8 Analýza rizik při zadávání veřejných zakázek zjištěná firmou DATLAB

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

analýzu veřejných dat o nákupech Ústeckého kraje za období 1/2018 - 6/2021 zpracovanou 
společností DATLAB s.r.o. dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a Závěry k výsledkům analýzy 
rizik dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

Usnesení č. 166/42R/2022
18.1 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na 
období let 2022 až 2025 – výběrová komise pro hodnocení projektů 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

v souladu s čl. 7 odst. 2. písm. a) Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských 
oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 takto:
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nepožaduje zvolit novou výběrovou komisi.

Usnesení č. 167/42R/2022
18.2 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 – 
výběrová komise pro hodnocení projektů

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

v souladu s Čl. 7 odst. 2. písm. a) Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na 
období let 2022 až 2025 takto: nepožaduje zvolit novou výběrovou komisi.

Usnesení č. 168/42R/2022
18.3 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na 
období let 2014 až 2020 – zamítnutí schválené dotace 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o zrušení schválené dotace u žadatele Pavel Jaššo, Rtyně nad Bílinou 9, 417 62 Rtyně nad 
Bílinou ve výši 10 280 Kč, na projekt „Medomet“ schválené usnesením dle přílohy č. 2 
tohoto materiálu. Ke zrušení dotace dochází z důvodu chybného schválení projektu.

B) ukládá

Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, 
zemědělství a rozvoje venkova informovat pana Pavla Jašša, Rtyně nad Bílinou 9, 417 62 
Rtyně nad Bílinou, o přijetí usnesení dle bodu A).

Termín: 30. 4. 2022

Usnesení č. 169/42R/2022
19.1 Projekty kreativních center do Národního plánu obnov

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

1. předložení žádostí o poskytnutí dotace do Národního plánu obnovy, Komponenta 4.5 
Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, Iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a 
kreativních center, na realizaci projektů:
a) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. – rekonstrukce vily Na Schodech 
na kulturní a kreativní centrum
b) Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., pobočka Varnsdorf – Kulturní a kreativní centrum

2. zajištění předfinancování projektů:

a) „Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. – rekonstrukce vily Na Schodech 
na kulturní a kreativní centrum“ v plné výši celkových výdajů 81 042 170,00 Kč vč. DPH a 
zajištění spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši 20 260 
542,50 Kč vč. DPH (povinné spolufinancování + nezpůsobilé výdaje projektu).

b) „Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., pobočka Varnsdorf – Kulturní a kreativní centrum“ v 
plné výši celkových výdajů 125 257 990,00 Kč vč. DPH a zajištění spolufinancování projektu 
ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši 31 314 497,50 Kč vč. DPH (povinné 
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spolufinancování + nezpůsobilé výdaje projektu).

B) ukládá

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, zabezpečit předložení žádostí o poskytnutí dotace dle bodu A) tohoto usnesení a v 
případě poskytnutí podpory provést další nezbytné úkony v rozsahu plné moci dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.
termín: 30.9.2022

Usnesení č. 170/42R/2022
19.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 – návrh dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s návrhem na poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace obcím na realizaci projektů v rámci 
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

C) ukládá

Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 171/42R/2022
19.3 Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2022

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

doporučující stanovisko Komise pro regionální rozvoj, cestovní ruch a lázeňství Rady 
Ústeckého kraje k předloženému návrhu dotačního programu Podpora komunitního života na 
venkově pro rok 2022.

B) souhlasí

s návrhem Zásad programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022 a 
vyhlášením výzvy k podávání projektů.

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Zásady programu Podpora komunitního života na 
venkově pro rok 2022 a vyhlásit výzvu k podávání projektů dle příloh 1–2 tohoto usnesení.

D) ukládá

Ing. Michalu Kučerovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu C) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 172/42R/2022
19.4 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. – návratná finanční výpomoc

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o:

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3.000.000 Kč a termínem splatnosti do 31. 
12. 2022 Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524 dle žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení.

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za účelem 
krátkodobého podpůrného nástroje do doby nabytí akcií a zahájení vertikální spolupráce s 
Krajským úřadem Ústeckého kraje ve druhé polovině roku 2023.

B) ukládá

Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 173/42R/2022
19.5 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje navrhnout dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Zbyňka Pěnku, zástupcem 
Ústeckého kraje v představenstvu Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se 
sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524;

B) ukládá

Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2022

Usnesení č. 174/42R/2022
21.1 Komise Rady Ústeckého kraje - personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) odvolává

dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Bc. Elvíru Hahnovou, z funkce členky Komise pro regionální rozvoj, 
cestovní ruch a lázeňství Rady Ústeckého kraje ke dni 6.4.2022.

B) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,
Patricii Šejnohovou, členkou Komise pro regionální rozvoj, cestovní ruch a lázeňství Rady 
Ústeckého kraje s účinností od 7.4.2022.

Usnesení č. 175/42R/2022
22.1 Příprava 14. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 
2024

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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informaci o přípravě 14. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 
- 2024 dne 25. 4. 2022 od 10.00 hodin

B) schvaluje

1. upravený návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním 
období 2020 - 2024 dne 25. 4. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 14. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním 
období 2020 - 2024 dne 25. 4. 2022 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

Seznam příloh:

bod 4.3. Priloha 1.pdf k usnesení č. 007/42R/2022 Program 2022

bod 4.3. Priloha 2.pdf k usnesení č. 007/42R/2022 Vzor smlouvy Program 2022

bod 4.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 012/42R/2022 Seznam příspěvkových organizací 
ÚK určených k poskytování volných 
ubytovacích kapacit k nouzového 
ubytování 

bod 4.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 012/42R/2022 Podmínky pro poskytování volných 
ubytovacích kapacit umožňujících 
bezúplatné ubytování osob v 
dočasném nouzovém ubytování 
příspěvkovými organizacemi ÚK

bod 4.8 priloha 3.pdf k usnesení č. 012/42R/2022 Účelový neinvestiční příspěvek pro 
rok 2022 pro příspěvkové organizace 
Ústeckého kraje na náklady 
související se zajištěním dočasného 
nouzového ubytování

bod 4.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 013/42R/2022 MEMORANDUM O 
POROZUMĚNÍ při transformaci 
Ústeckého kraje

bod 5.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Změna Pravidel pro tvorbu a 
provádění zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje

bod 5.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Vzor dodatku zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace a 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace [viz příloha č. 1a) 
Pravidel pro tvorbu a provádění změn 
zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje]

bod 5.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Vzor dodatku zřizovacích listin 
příspěvkových organizací, které jsou 
Základními uměleckými školami [viz 
příloha č. 1b) Pravidel pro tvorbu a 
provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje]
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bod 5.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Vzor dodatku zřizovacích listin 
příspěvkových organizací, které jsou 
muzeem nebo galerií ve smyslu 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů [viz příloha 
č. 1c) Pravidel pro tvorbu a provádění 
změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje]

bod 5.2 priloha 6.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Vzor dodatku zřizovacích listin 
ostatních příspěvkových organizací 
[viz příloha č. 1d) Pravidel pro tvorbu 
a provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje]

bod 5.2 priloha 7.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Dodatek č. 95 ke zřizovací listině č.j. 
213/2002 Krajská majetková, 
příspěvková organizace

bod 5.2 priloha 8.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Dodatek č. 14 ke zřizovací listině č.j. 
249/2013 SPZ Triangle, příspěvková 
organizace

bod 5.2 priloha 9.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 
106470/2017/KUUK Dopravní 
společnost Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace

bod 5.2 priloha 10.pdf k usnesení č. 015/42R/2022 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 
KUUK/088755/2020 Datové centrum 
Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace

bod 6.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 017/42R/2022 Plánovací smlouva a smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení věcných 
břemen

bod 7.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 022/42R/2022 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 
20/SML5752/04/SoPD/ZPZ

bod 7.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 023/42R/2022 Nový soupis projektů navržených k 
podpoře

bod 7.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 024/42R/2022 Výzva k podání žádostí o dotaci z 
Programu pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji 
na období let 2017 až 2025

Bod 7.7 priloha 1 .pdf k usnesení č. 025/42R/2022 Výzva k podání žádostí o dotaci z 
Programu na podporu vodního 
hospodářství v Ústeckém kraji na 
období 2018 – 2025

bod 7.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 026/42R/2022 návrh Dodatku č. 7 k Dohodě o 
spolupráci 

bod 7.13 priloha 2.pdf k usnesení č. 028/42R/2022 Návrh veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace městu Šluknov 

bod 7.14 priloha 1.pdf k usnesení č. 029/42R/2022 Memorandum o spolupráci

Bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/42R/2022 Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č. j. 
226/2002
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Bod 8.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 035/42R/2022 Emailová komunikace ze dne 14. 3. 
2022, včetně tabulky rozdělení 
alokace dle směrného čísla 

Bod 8.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 035/42R/2022 Přehled podpořených subjektů, 
včetně výše dotace (varianta I.) 

Bod 8.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 035/42R/2022 Přehled nepodpořených subjektů

Bod 8.5 priloha 5.pdf k usnesení č. 035/42R/2022 Metodika Ústeckého kraje pro 
poskytování finanční podpory 
poskytovatelům sociálních služeb v 
rámci programu Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2022, včetně 
Přehledu uznatelných a 
neuznatelných nákladů

Bod 8.5 priloha 6.pdf k usnesení č. 035/42R/2022 Tabulka Redukčních koeficientů dle 
druhů služeb (varianta I.)

Bod 8.6. priloha 1.pdf k usnesení č. 036/42R/2022 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace Spirála Ústecký 
kraj, z. s.

bod 8.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 038/42R/2022 Ústecký krajský plán vyrovnání 
příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2021–2025 – 
plnění za rok 2021

bod 8.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 038/42R/2022 Souhrnné stanovisko NRZP 

bod 8.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 039/42R/2022 Zpráva o plnění Koncepce rodinné 
politiky Ústeckého kraje 2019-2022 
za rok 2021

bod 9.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 042/42R/2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace 

bod 9.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 043/42R/2022 Souhrnný přehled hodnocení 
podaných žádostí v rámci 1. výzvy 
programu „Podpora rozvoje 
infrastruktury cestovního ruchu v 
Ústeckém kraji 2021“

bod 10.6 priloha c. 2.pdf k usnesení č. 050/42R/2022 Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č. j. 
121/2001 příspěvkové organizace 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace, 
Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad 
Labem 

Bod 10.7 priloha c. 5.pdf k usnesení č. 051/42R/2022 Závěrečná zpráva o činnosti Ústavu 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i. v roce 
2021 financované z institucionální 
podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace

bod 11.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 054/42R/2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace (vyrovnávací platby) na 
provoz Protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné služby 
– NÁVRH (bez povinných příloh)

bod 11.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 057/42R/2022 Návrh dodatku č. 
18/SML5079-1/SOPD/ZD
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bod 11.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 058/42R/2022 Dodatek č. 34 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kojenecké 
ústavy Ústeckého kraje

bod 12.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 063/42R/2022 Seznam příspěvkových organizací - 
finanční příspěvek DofE 

bod 12.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 065/42R/2022 Výzva pro podávání žádostí o 
poskytnutí neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na aktivity v oblasti 
primární prevence rizikového 
chování a podpory duševního zdraví 
ve školách a školských zařízeních pro 
rok 2022 (Č. j.: 
MSMT-26599/2021-4)

bod 12.14 priloha 1.pdf k usnesení č. 072/42R/2022 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací

bod 13.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 074/42R/2022 Smlouva č. 48S/2022 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2022 - včetně 
příloh

bod 13.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 074/42R/2022 Seznam akcí, které budou 
realizovány z fin. prostředků z 
rozpočtu SFDI na silnicích II. a III. 
třídy v ÚK v roce 2022, včetně akcí 
realizovaných se spoluúčastí ÚK ve 
výši 15% 

bod 13.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 074/42R/2022 Pověření k uzavření smlouvy se 
Státním fondem dopravní 
infrastruktury na poskytnutí 
finančních prostředků

bod 13.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 079/42R/2022 Dodatek č. 78 ke zřizovací listině č.j. 
130/2001

Bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 081/42R/2022 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 
21/SML3220/SoPD/PIT

Bod 14.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 081/42R/2022 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 
21/SML2405/SoPD/SPRP

bod 14.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 083/42R/2022 Vodíková strategie Ústeckého kraje

Bod 14.4 Priloha 4.pdf k usnesení č. 084/42R/2022 Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o 
Partnerství s finančním příspěvkem č. 
20/SML1490/02-PaS/SPRP

Bod 14.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 086/42R/2022 1. Výzva Ministerstva životního 
prostředí k podávání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci 
Programu životního prostředí 2021 – 
2027 (Cíl politiky 2, Priorita 1, 
Specifický cíl 1.2, Opatření 1.2.3) – 
změna č. 1 
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Bod 14.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 086/42R/2022 Dotační program na výměnu kotlů 
pro nízkopříjmové domácnosti 
(kotlíková dotace) – 5. výzva 
Ústeckého kraje k podávání žádostí o 
poskytnutí dotace (včetně příloh)

bod 15.1 Priloha 1.pdf k usnesení č. 090/42R/2022 RO ÚK č.4/2022/RÚK - usnesení

bod 16.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 106/42R/2022 smlouva

bod 16.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 107/42R/2022 smlouva

bod 16.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 108/42R/2022 smlouva

bod 16.1 priloha 1.2.pdf k usnesení č. 115/42R/2022 smlouva

bod 16.1 priloha 1.4.pdf k usnesení č. 116/42R/2022 smlouva

bod 16.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 155/42R/2022 dodatek č. 94

bod 19. 2 priloha 1 .pdf k usnesení č. 170/42R/2022 Program obnovy venkova Ústeckého 
kraje 2022 – návrh dotací

bod 19.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 171/42R/2022 Podpora komunitního života na 
venkově – zásady programu pro rok 
2022

bod 19.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 171/42R/2022 Výzva k podání žádostí o dotaci z 
programu Podpora komunitního 
života na venkově pro rok 2022

bod 19.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 172/42R/2022 Žádost o návratnou finanční 
výpomoc
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Program 2022 

na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“) 

 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. XXX/XXZ/2022 ze dne X. dubna 2022 tento 

Program 2022 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému 

(dále jen „IZS“) dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“), z rozpočtu 

Ústeckého kraje:  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí  

z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 007/13Z/2022 dne 28. února 2022.   
 

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“). 
 

3. Poskytování dotací dle Programu zabezpečuje poskytovatel ze svého rozpočtu. 
 

4. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného 

poskytovatelem v Programu.   
 

5. Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písm. a) a h) Zásad.  
 

6. Dotací pro účely tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu 

poskytovatele právnické osobě na účel stanovený v Programu (dále jen „dotace“). Dotaci  

lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

(dále jen „žádost“). 
 

7. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok. 
 

8. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Rada/Zastupitelstvo Ústeckého kraje  

(dále jen „Rada“ nebo „Zastupitelstvo“).  
 

9. Dotace je účelová a poskytuje se na základě žádosti a následné veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z Programu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem  

a příjemcem dotace (dále jen „příjemce“ nebo také „žadatel“).   

 

bod 4.3. Priloha 1.pdf k usnesení č. 007/42R/2022
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10. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy  

o fungování Evropské unie.  

 

Článek 2 

Účel dotace a důvod podpory 

 

1. Důvodem podpory stanoveného účelu je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení 

složek IZS. Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci 

těchto Tematických zadání: 
 

A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále 

jen „CAS“) v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Účelové 

investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení CAS“ v této oblasti podpory:  
 

- Nákup nové CAS. 
 

B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Účelové 

investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení nového dopravního automobilu nebo Stavba 

nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ v těchto oblastech podpory: 

a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic. 

b) Nákup nového dopravního automobilu.  
 

 

Vyčleněné finanční prostředky, poskytnuté formou dotace z krajského rozpočtu  

dle tematických zadání uvedených v bodech A a B, jsou příspěvkem kraje k objemu alokovaných 

dotačních prostředků ze státního rozpočtu pro obce Ústeckého kraje, poskytované formou dotací 

MV GŘ HZS ČR na předmětný účel v rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky 

SDH obcí.  

Poskytnutí dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na daný účel nezakládá nárok  

na poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele. Pokud žadatel v rámci těchto tematických zadání 

neobdrží dotaci z rozpočtu kraje na danou akci/projekt, musí zajistit spolufinancování akce, nad 

rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR, z vlastních nebo jiných zdrojů.     

Podmínky krajské podpory výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a 

nákupu nového dopravního automobilu: 

1 

Poskytnutí krajské dotace je vázáno na obdržení dotace v rámci programu Účelové 

investiční dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR pro rok 2022 na výstavbu nebo 

rekonstrukci požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů. 

2 
Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení 

jednotek SDH obcí 

3 
Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS ČR pro 

daný rok v rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí. 

4 

Nové dopravní automobily, musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou  

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších 

předpisů,  

a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR. 

5 
Stavba požární zbrojnice, která bude financována z dotace, musí být v souladu s 

požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice. 
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C. Tematické zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících  

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona  

č. 239/2000 Sb.“ v těchto oblastech podpory: 
 

a) „Vzdělávací činnost“ - zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární 

bezpečnosti a na její získávání pro aktivní členství a práci.  

b) „Organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených  

na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ - zahrnuje akce určené pro členy, mládež 

i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany, 

hasičstva a ochrany obyvatelstva.  

c)  „Plnění úkolů ochrany obyvatelstva - humanitární pomoc“. 

d) Vybavení ochrannými prostředky na činnost pro děti, mládež a dospělé.  

e) Vybavení ostatních složek IZS věcnými prostředky. 
 

V tomto tematickém zadání nelze čerpat finanční prostředky na zásahové vybavení pro  

jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí! 

 

 D. Tematické zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ v těchto oblastech podpory: 

a) Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana. 

b) Vybavení služeben Městské policie (dále jen „MP“). 

c) Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení. 

d) Spolufinancování nákupu vozidel pro MP.  

e) Forenzní značení jízdních kol, kočárků a kompenzačních pomůcek. 

 

E. Tematické zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními 

ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ v těchto oblastech podpory: 
 

a) Vybavení jednotky – osobními nebo společnými ochrannými prostředky k zásahu (v souladu 

vyhláškou č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany – 

dále jen „vyhláška 69/2014 Sb.“). 

b) Vybavení technickými prostředky. 

c)    Opravy technických prostředků, mimo CAS. 

Minimální rozsah osobních ochranných pracovních prostředků člena 

Druh osobního ochranného prostředku 
Počet pro 

1 hasiče 

pracovní stejnokroj II  

 

blůza 1 

kalhoty 1 

čepice k pracovnímu stejnokroji II 1 

spodní prádlo pro hasiče (podle přílohy č. 9 k vyhlášce 69/2014 Sb.) – 1 

x triko s dlouhými a 1 x s krátkými rukávy 

2 

zásahový oděv I (kalhoty a kabát (podle přílohy č. 5 k vyhlášce 69/2014 

Sb.) – doporučeno u Jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“)  JPO 

II a JPO III nebo zásahový oděv II (kalhoty a blůza- podle přílohy č. 6 

k vyhlášce 69/2014 Sb.) – doporučeno u JPO V a JPO N, jako 

alternativu k tomuto oděvu lze poskytovat pracovní stejnokroj II 

provedený ve variantě A  

1 

přilba pro hasiče (podle přílohy č. 4 k vyhlášce 69/2014 Sb.) 1 

zásahová obuv pro hasiče holeňová (příp. i s prodyšnou membránou *) 1 
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ochranné rukavice pro hasiče - pár ** (tzv. zásahové rukavice) 1 

ochranné rukavice proti mechanickým rizikům - pár  *** (tzv. pracovní 

rukavice) 

1 

 

Pozn.:, *ČSN EN 15090, ** ČSN EN 659+A1,*** ČSN EN 388. 
 

Pro všechny tematické oblasti: 

 

2. Dotaci lze poskytnout ve formě investiční i neinvestiční dotace. Dotaci lze použít na úhradu 

uznatelných nákladů, které nejsou definovány jako neuznatelné dle odstavce 3 tohoto článku  

a vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikly Příjemci dotace v přímé 

souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném období realizace a byly skutečně vynaloženy  

a zachyceny v účetnictví Příjemce dotace na jeho účetních dokladech, jsou identifikovatelné, 

ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady.  

 

3. Neuznatelný náklad je: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 

c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

d) nákup pozemků a budov  

e) ztráty z devizových kurzů, 

   f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení    

        (uniformy apod.), 

g) nájemné s následnou koupí (leasing), 

h) nákup PHM 

        i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

        j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a  

             správě,  

k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek).  

 

 

Článek 3 

Objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel 

 

1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na 

podporu stanoveného účelu je 21 000 000 Kč. 

2. Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání: 

a) „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - 

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení CAS“ ve výši 7 500 000 Kč. 

b) „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Účelové 

investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení nového dopravního automobilu nebo Stavba 

nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ ve výši 5 000 000 Kč. Poskytnutí dotace, rozdělení 

alokovaných finančních prostředků do jednotlivých oblastí podpory v rámci tematických 

zadání doporučí hodnotící komise jmenovaná Radou (dále jen „hodnotící komise“) 

s přihlédnutím k vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím, které vydá MV GŘ HZS ČR 

pro rok 2022 v rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH. 

c) „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve výši  

1 000 000 Kč.  

d) „Podpora obecní nebo městské policie“ ve výši 3 000 000 Kč.  

e) „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky  

a věcnými prostředky požární ochrany“ ve výši 4 500 000 Kč. 
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3. V případě, že požadavky žadatelů o dotaci nedosáhnou stanovené alokace v rámci tematického 

zadání, může doporučit hodnotící komise jmenovaná Radou kraje rozdělení převyšujících 

alokovaných finančních prostředků žadatelům o dotaci v rámci tematických zadání. V případě, 

že požadavky žadatelů přesáhnou alokovanou výši finančních prostředků, je hlavním kritériem 

výše dosažených bodů. Žádosti žadatelů s nejnižším počtem bodů budou vyřazeny. Při rovnosti 

bodů rozhoduje datum podání žádosti na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje. K využití 

zůstatku alokovaného rozpočtu může komise doporučit přidělení dotace žadateli pod stanovenou 

minimální výši dotace (viz Článek 4). 

 

 

 

Článek 4 

Výše a charakter dotace 

 

1. Minimální výše požadované dotace je stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního 

programu MV GŘ HZS ČR - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení CAS“, 

v oblasti podpory:  

       - Nákup nové CAS na 1 000 000 Kč.  

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních 

zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - 

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení nového dopravního automobilu nebo 

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ v oblastech podpory: 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 100 000 Kč. 

b) Nákup nového dopravního automobilu na 100 000 Kč.  

C. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 

Sb.“ ve všech oblastech podpory na 20 000 Kč. 

D. V rámci tematického zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ ve všech oblastech 

podpory na 50 000 Kč.  

E. V rámci tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními 

ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ ve všech oblastech podpory 

na 30 000 Kč.  

2. Maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního 

programu MV GŘ HZS ČR - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení CAS“, 

v oblasti podpory: 

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 500 000 Kč.  

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních 

zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - 

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení nového dopravního automobilu nebo 

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“, v oblastech podpory: 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 500 000 Kč. 

b) Nákup nového dopravního automobilu na 350 000 Kč. 
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C. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 

Sb.“ ve všech oblastech podpory na 150 000 Kč. 

D. V rámci tematického zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ ve všech oblastech 

podpory na 150 000 Kč. 

E. V rámci tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí 

osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany" ve všech 

oblastech podpory pro - JPO II   na  200 000 Kč, 

                                     - JPO III na  150 000 Kč, 

                                     - JPO V  na  100 000 Kč.   

 

3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.  

4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů 

akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.  

5.  Dotace je poskytována i na finanční náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, a to v těchto případech: 

a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“), 

b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl 

v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle 

zákona č. 235/2004 Sb., 

c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti 

s realizací akce/projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; 

v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady akce/projektu 

spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 

6. Dotace není poskytována na finanční náklady akce/projektu  spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem daně 

z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 

7. Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního 

charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem  

a neinvestičním charakterem. Na základě této analýzy žádá o poskytnutí dotace investiční, 

neinvestiční nebo s investičním a neinvestičním podílem. 

8. Budou-li náklady akce/projektu nižší oproti předpokládaným, z nichž byla dotace vypočtena,  

a nebyla by dodržena minimální spoluúčast příjemce ve výši 10% z celkových uznatelných 

nákladů  akce/projektu, příjemce vrátí alikvotní část poskytnuté dotace tak, aby byla dodržena 

minimální spoluúčast příjemce ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů  akce/projektu. 

9. Pokud skutečné celkové náklady akce/projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů 

na realizaci akce/projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních nebo jiných 

zdrojů. 

Článek 5 

Lhůta pro podání žádostí, okruh způsobilých žadatelů,  

způsob podání žádosti, vzor žádosti, povinné přílohy žádosti 
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1. Lhůta pro podání žádostí je stanovena  

od 1. června 2022 od 8:00 hodin  

do 30. června 2022 do 14:00 hodin  

 Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat současně: 
 

 v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://www.kr-

ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744 a to 

nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA, 
 

 v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, 

žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání 

žádostí. 

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci: 

 

A) Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - 

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení CAS. 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého 

kraje na rok 2022 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 

10% z uznatelných nákladů akce/projektu (viz níže). 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení 

§ 29 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (viz níže). 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení 

žadatele na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u ČNB (smlouva), a to v kopii. 

B) Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového 

dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Účelové investiční dotace 

pro jednotky SDH - Pořízení nového dopravního automobilu nebo Stavba nebo 

rekonstrukce požární zbrojnice. 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého 

kraje na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 

10% z uznatelných nákladů akce/projektu (viz níže). 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení 

§ 29 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (viz níže). 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení 

žadatele na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u ČNB (smlouva), a to v kopii. 

C) Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. 

1. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních, 

sportovních a jiných akcí uvést datum konání akce). 

2. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak 

registrační list její ústřední organizace. 

3. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě 
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spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU). 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení 

žadatele na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii. 

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

D) Podpora obecní nebo městské policie  
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Doklad o zřízení obecní policie. 

3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

poskytovatele na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce 

v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu (viz níže). 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení 

žadatele na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u ČNB (smlouva), a to v kopii 

E) Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými 

prostředky a technickými prostředky požární ochrany 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého 

kraje na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 

z uznatelných nákladů akce/projektu (viz níže). 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení 

§ 29 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (viz níže). 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení 

žadatele na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

 

 

Vzor textu usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotace: 

„Zastupitelstvo/Rada obce ……….. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ ………….“ 

z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování 

akce/projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.“ 

 

Vzor textu Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce: 

Já titul, jméno , starosta/primátor obce/města název obce/města čestně prohlašuji, že jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce název s evidenčním číslem 42X XXX je akceschopná dle ustanovení § 29 

zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI: 

 jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh uvedeném v žádosti o dotaci 

 všechny přílohy společně s tištěným výstupem elektronické žádosti musí být pevně spojeny 

 ŽÁDOST ANI POVINNÉ PŘÍLOHY SE NEVKLÁDAJÍ DO 

„EURODESEK/EUROOBALŮ“  

 žadatel předkládá JEN povinné přílohy uvedené v tomto pokynu/formuláři žádosti 

Pokud jsou jako povinné přílohy požadovány kopie dokladů, postačí jejich prostá (neověřená) 

kopie.  

 Žádosti se v písemné podobě včetně všech povinných příloh se zasílají na: 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor informatiky a organizačních věcí – oddělení krizového řízení  

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 Nebo prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje: 
 

t9zbsva 
 

 Osobně se žádosti podávají VÝHRADNĚ na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

 

Bližší informace k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Ústeckého kraje v roce 2022 poskytne pracovník Odboru informatiky a organizačních věcí, jehož 

jméno, příjmení, telefon a e-mail jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.kr-

ustecky.cz/dotace-a-granty.asp?p1=204744 a nebo http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/ na kterých mohou 

být uvedeny pro usnadnění podávání žádostí další doplňující informace.  

Kontaktní osoba:  

Bc. Tomáš Štěpánek, tel.: 475 657 175, e-mail: stepanek.t@kr-ustecky.cz  

Ing. Marcel Kucr, tel.: 475 657 118, e-mail: kucr.m@kr-ustecky.cz  

 

Termínem ukončení realizace projektu v tematické oblasti:  

A, B, C, D, E,  

 je 30. listopadu 2023 

 

 

2. Žadatelem o dotaci může být: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení cisternové 

automobilové stříkačky“, v oblasti podpory:  

-  Nákup nové CAS - obec, která je zřizovatelem vybrané jednotky SDH, a která obdrží 

účelovou dotaci na pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - 

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro 

rok 2022.   
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B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Účelové 

investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení nového dopravního automobilu nebo Stavba 

nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ v oblastech podpory:   

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice - obec, která je zřizovatelem jednotky 

SDH a která obdrží účelovou dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v 

rámci programu MV GŘ HZS ČR - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Stavba 

nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro rok 2022.   

b) Nákup nového dopravního automobilu - obec, která je zřizovatelem jednotky SDH  

a která obdrží účelovou dotaci na pořízení dopravního automobilu v rámci programu MV 

GŘ HZS ČR - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH - Pořízení nového dopravního 

automobilu pro rok 2022. 

C. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na 

poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“  

ve všech oblastech podpory  

i. spolky působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva,  

ii. veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva, 

iii. ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. 

D. V rámci tematického zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ ve všech oblastech 

podpory - obec, která je zřizovatelem Obecní nebo Městské policie. 

E. V rámci tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními 

ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany" ve všech oblastech podpory - 

obec, která je zřizovatelem jednotky SDH. 

3.   Vzory žádostí jsou uvedeny v Přílohách č. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e k tomuto Programu a jsou nedílnou 

součástí tohoto Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele.  

Článek 6 

Kritéria pro hodnocení žádostí a lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

1. Žádosti budou hodnoceny podle kritérií. Každé kritérium bude bodově ohodnoceno a za jeho 

splnění budou přiděleny níže uvedené body, přičemž bodový součet za plnění jednotlivých 

kritérií v rámci tematického zadání je maximálně 120 bodů. Ke spravedlivějšímu přerozdělení 

dotací je zřízen institut zvýhodnění žadatelů, kteří neobdrželi dotaci ve stejné tematické oblasti 

v loňském roce z důvodů nedostatku finančních prostředků poskytovatele. 

 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   A    

 

KRAJSKÁ PODPORA POŘÍZENÍ NOVÉ CAS V RÁMCI 

DOTAČNÍHO PROGRAMU MV GŘ HZS ČR – ÚČELOVÉ 

INVESTIČNÍ DOTACE PRO JEDNOTKY SDH PRO ROK 2022 
Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDH_V1_2022 Pořízení automobilové 

stříkačky 

Krajská podpora nákupu nové 

cisternové automobilové stříkačky 

max. 120 bodů 

V případě nedostatečné 

výše alokovaných 

finančních prostředků v 

Programu se při přípravě 

návrhu přidělení dotace 

žadatelům přihlíží k 

pořadníku MV GŘ HZS 
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ČR pro přiznání dotací 

jednotlivým žadatelům pro 

příslušný rok   

 

BODY CELKEM 

 

 

 

 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   B 

KRAJSKÁ PODPORA VÝSTAVBY NEBO REKONSTRUKCE 

POŽÁRNÍCH ZBROJNIC A NÁKUPU NOVÉHO DOPRAVNÍHO 

AUTOMOBILU V DOTAČNÍHO PROGRAMU MV GŘ HZS ČR – 

ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE PRO JEDNOTKY SDH PRO 

ROK 2022 
Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního 

automobilu 

Krajská podpora nákupu nového dopravního 

automobilu 
 

max. 120 bodů 

V případě nedostatečné 

výše alokovaných 

finančních prostředků v 

Programu se při přípravě 

návrhu přidělení dotace 

žadatelům přihlíží k 

pořadníku MV GŘ HZS 

ČR pro přiznání dotací 

jednotlivým žadatelům 

pro příslušný rok   

Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce 

požární zbrojnice 

Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce 

požárních zbrojnic  
 

max. 120 bodů 

 

BODY CELKEM 
 

 

 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   C 
PODPORA SPOLKŮ A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA POLI POŽÁRNÍ OCHRANY, 

OCHRANY OBYVATELSTVA A OSTATNÍCH SLOŽEK IZS 

DLE ZÁKONA Č. 239/2000 SB. 

 Odborná příprava a připravenost na řešení 

mimořádných událostí 
max. 20 bodů 

 

Reprezentace kraje na celostátních  

a mezinárodních soutěžích 
10 bodů 
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Organizace a pořádání odborných školení, 

výcviku a cvičení  
5 bodů 

 

Organizace odborných postupových soutěží (např. 

soutěž v požárním sportu) 
5 bodů 

 

Preventivně-výchovná činnost 

 
max. 30 bodů 

 

Práce s mládeží, vedení dětských kolektivů 15 bodů   

 

Pořádání ukázek, dětských dnů a jiných 

odborných akcí se zaměřením na propagaci PO  

a ochrany obyvatelstva 

10 bodů   

 

Organizace odborných postupových soutěží pro 

děti a mládež 
5 bodů   

 

Podpora připravenosti kraje na řešení 

mimořádných událostí 
max. 50 bodů 

 

Organizace vzdělávacích akcí pro veřejnost 

(přednášky, práce se seniory, apod.) 
5 bodů  

 

Ochrana obyvatelstva, nouzové zásobování  

a ubytování 
15 bodů  

 

Soustředění a distribuce humanitární pomoci 30 bodů  

 

Dotace v tomto tematickém zadání v roce 2021 20 bodů 

 

Byla žadateli poskytnuta 0 bodů 

 

Nebyla žadateli poskytnuta 20 bodů 

 

 

BODY CELKEM (max. 120) 
 

 

    

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   D 
PODPORA OBECNÍ NEBO MĚSTSKÉ POLICIE 

Odborná příprava a připravenost na řešení 

mimořádných událostí 
max. 100 bodů 

 

Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, 

výzbroj. 
40 bodů 

 

Vybavení služeben Obecní nebo Městské policie 30 bodů 
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Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného 

technické vybavení. 

 

20 bodů 
 

Spolufinancování nákupu vozidel pro Obecní 

nebo Městskou policii (do 150 tis.). 
10 bodů 

 

Dotace v tomto tematickém zadání v roce 2021 20 bodů 
 

Byla žadateli poskytnuta 0 bodů 
 

Nebyla žadateli poskytnuta 20 bodů 
 

 

BODY CELKEM (max. 120) 
 

 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   E 

VYBAVENÍ JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

OBCÍ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY   

A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY 
Oblast Vybavení jednotek Sborů dobrovolných 

hasičů obcí osobními ochrannými a 

technickými prostředky požární ochrany a 

preventivně-výchovná činnost. 

max. 100 bodů 

 

Vybavení hasičů – ochranné pomůcky, výstroj, 

výzbroj. 
40 bodů 

 

Vybavení technickými prostředky. 

 
25 bodů 

 

Odborná příprava a připravenost na řešení 

mimořádných událostí 
25 bodů 

 

Opravy technických prostředků. 

 
10 bodů 

 

Dotace v tomto tematickém zadání v roce 2021 20 bodů 

 

Byla žadateli poskytnuta 0 bodů 

 

Nebyla žadateli poskytnuta 20 bodů 

 

 

BODY CELKEM (max. 120) 
 

 

 

 

 

2. Hodnotící komise je jmenována Radou.  
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3. Bodové hodnocení žádosti provede hodnotící komise. 

4. Za řádně podanou žádost se považuje žádost podaná zároveň elektronicky a písemně v lhůtě 

stanovené v tomto Programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto Programu  

a ve formuláři žádosti.  

5. Odbor informatiky a organizačních věcí – oddělení krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého 

kraje (dále jen „oddělení krizového řízení“) provede formální kontrolu podaných žádostí. Žádosti, 

které nebudou řádně podány nebo nebudou odpovídat Programu, budou vyřazeny z dotačního 

řízení a nebudou předloženy k hodnocení hodnotící komisi.  

6. V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu jejich 

povinných příloh vyzve oddělení krizového řízení žadatele prostřednictvím internetové aplikace 

k doplnění. Žádost musí být doplněna do 5 pracovních dnů od vyzvání. Žádosti, které nebudou  

v termínu řádně doplněny, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

7. Oddělení krizového řízení připraví materiály pro hodnotící komisi (seznam žádostí, které splňují 

formální požadavky).  

8. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele: 

a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce, nebo vůči kterému či 

podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je 

propojen, včetně podniků zahraničních), byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní 

a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, 

b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,   

c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li  

o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu 

žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby, 

d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na 

pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele, 

f) který obdržel v předchozích 3 letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)  

a dle čl. XIII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) platných Zásad pro poskytování dotací a návratných 

finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (popř. tomuto odpovídajícím podmínkám 

Zásad předešlých). 

9. O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada nebo 

Zastupitelstvo na základě návrhu Rady. Pro jednání Rady připravuje podklady oddělení 

krizového řízení na základě výsledků jednání hodnotící komise. 

10. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena do 31. říjen 2022.   

       

 

Článek 7 

Podmínky pro poskytnutí dotace a povinnosti příjemce 
 

1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu s Programem. 
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2.  Jednu akci/projekt dle tohoto Programu: 

 není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) poskytovatele, 

 je možné podporovat ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě povolení 

spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie).  

 

3. Žadatel smí v daném roce podat v každé tematické oblasti A, B, C, D a E pouze jednu žádost  

o poskytnutí dotace z Programu na rok 2022. Pokud je obec zřizovatelem více jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí na svém území, může v tematických oblastech A, B a E podat žádost 

na udělení dotace pro každou zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

4. Pro obce jsou určeny tyto tematické oblasti A, B, D a E. 

5.  Pro ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., mimo obecní a městské policie a pro spolky  

a veřejně prospěšné organizace požární ochrany a ochrany obyvatelstva je určena tematická oblast 

C. 

6. Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti 

ve vztahu k  rozpočtu poskytovatele.  

7. Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

8. Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání 

veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při 

zadávacím či výběrovém řízení musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny 

s váhou minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou minimálně 80% u veřejných 

zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku z tohoto ustanovení může povolit Rada na 

základě žádosti příjemce, obsahující odůvodnění přiměřenosti stanovených hodnotících kritérií. 

9. Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny 

v místě a čase obvyklé.  

      U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250 000 Kč bez DPH, je 

příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na 

služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito výjimkami: 

a) Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti 

dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel.  

b) Pokud plnění veřejné zakázky mohou prokazatelně poskytnout pouze dva dodavatelé, osloví 

příjemce pouze tyto dva dodavatele. 

10. Hodnotící komise, oddělení informatiky a organizačních věcí a odbor kontroly Krajského úřadu 

Ústeckého kraje (dále jen „Odbor kontroly“) si mohou od příjemce vyžádat dokumentaci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně výsledků výběrového řízení; toto ustanovení platí 

i pro veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250 000 Kč bez DPH. 

11. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem 

ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných příjemcem, spočívajících  

v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací akce/projektu, které jsou 

hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů příjemce (ani působit jako subdodavatel 

veřejných zakázek zadávaných příjemcem). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě 

písemné žádosti příjemce Rada. 

12. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu pěti let od data ukončení realizace 

akce/projektu. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení akce/projektu narušen 

jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.). Toto 

neplatí v případě havarijního stavu nebo mimořádné události dle zákona č. 133/1985 Sb.,  
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o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. krizové legislativy (např. zákon  

č. 239/2000 Sb.). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce 

dotace pouze Rada. 

13. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu pěti let od data ukončení 

realizace akce/projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto ustanovení 

může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada. 

14. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, u obcí je povinný 

účet u ČNB.  

15. Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty, které jsou součástí žádosti, 

pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor informatiky a organizačních věcí. 

V případě nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem smlouva uzavřena. 

16. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla poskytnuta.  

17. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací 

akce/projektu od 1. 1. 2022 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu,  

na který byla příjemci dotace poskytnuta. 

18. Akce/projekt musí být ukončena v termínu  stanoveném smlouvou. O prodloužení termínu 

ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce orgán kraje, který rozhodl o 

poskytnutí dotace.  

19. Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele v termínu 

stanoveném smlouvou – dle účelového znaku. 

20. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle obsahu tohoto 

Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele.   

21. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen dotaci 

nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně odvést zpět na 

účet poskytovatele a uhradit penále stanovené smlouvou. 

22. Poskytovatel může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno  

za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši 

neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 

23. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu  

s předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví  

jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu. 

24. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně závazných 

právních předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů poskytovatele, oddělení krizového řízení 

a Odboru kontroly. 

25. Příjemce je povinen vypracovat a předložit Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního 

vypořádání dotace dle podmínek a termínu stanovených smlouvou.  

26. Příjemci, který nepředloží Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního vypořádání 

dotace ve stanoveném termínu a stanovené formě, bude uložen odvod za porušení rozpočtové 

kázně ve výši stanovené smlouvou. 

27. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce/projektu, pokud to povaha 

akce/projektu dovoluje, označit, že akce/projekt byl realizován s přispěním poskytovatele. 

Podrobnosti publicity stanoví smlouva o poskytnutí dotace. 

 

 

 

Článek 8 

Den zveřejnění 
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Tento Program byl zveřejněn na úřední desce poskytovatele dne 26. dubna 2022 a bude zveřejněn 

nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

 

Přílohy: 

1) vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

2) vzory žádostí tematické oblasti – a, b, c, d, e, 

3) vzor plánovaný nákladový rozpočet 

4) vzor závěrečné zprávy  

5) vzor finančního vypořádání dotace 

6) informace k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání dotace 

7) vzor změnového nákladového rozpočtu podle přidělené dotace 
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Příloha č. 1 k Programu 

Krajský úřad 

  
Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
 
 

Smluvní strany 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Bc. Jan Jelínek, vedoucí Odboru informatiky a organizačních věcí 
E-mail/telefon: jelínek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 301 
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 č. j. KÚÚK000000/2022, 
uloženého na Odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého 
kraje. 
 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

bod 4.3. Priloha 2.pdf k usnesení č. 007/42R/2022
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 
(dále jen „smlouva“) 

 
Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 007/13Z/2022 dne 28. února 2022 schváleny Zásady pro poskytování dotací  
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). 
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve 
věcech touto smlouvou neupravených. 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXXX/XXZ/2022 ze dne XX. dubna 2022 
byl schválen „Program 2022 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro 
jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“. Smlouva se uzavírá též v souladu  
s tímto programem včetně jeho příloh. 

 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. ………………… ze dne ………………………… poskytuje příjemci ze svého 
rozpočtu dotaci ve výši ………..…….. Kč (slovy: ………………..………korun 
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem 00022/00024), za podmínky, že ji příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. listopadu 2023.  
 

ROZPIS DOTACE 

INVESTIČNÍ DOTACE  

NEINVESTIČNÍ DOTACE  

DOTACE CELKEM  

 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne ………………… 
 
3. Dotace je poskytnuta na projekt -  ……………………………………………………….... 

(dále jen projekt“) 
 

4. Poskytnutá dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.  
 

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou ze státního rozpočtu, pokud to pravidla pro 
poskytnutí těchto dotací nevylučují. 
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Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu, 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 je součástí Žádosti o poskytnutí dotace  předložené 
příjemcem. 

 

2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
odboru informatiky a organizačních věcí krajského úřadu. V těchto případech nebude 
uzavírán dodatek ke smlouvě. 

3. Termínem ukončení realizace projektu je 30. listopad 2023. Pro příjemce je tento 
termín stanoven jako závazný ukazatel pro tematické zadání. 

4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu vzniklých v době  
od 2. ledna 2022 do 30. listopadu 2023 (účinnost uznatelných nákladů).     
 

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 skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 

dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 
 

Neuznatelný náklad je náklad:  
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákup pozemků a budov  
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení  
   (uniformy apod.), 
g) nájemné s následnou koupí (leasing), 
h) nákup PHM 
i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných   
   službách a správě,  
k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek). 

 
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený 

v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 90 % z uznatelných nákladů. Závazný 
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ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým skutečným 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, obcím 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 celého 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, 



 

strana 5 / 10 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele, 

- výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,  

- kopii smluv o dílo včetně dodatků mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, 
pokud již nebyly dodány, společně s dokladem o výběru zhotovitele 
(dodavatele) v souladu se zákonem č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vzniká-li taková povinnost, výpis 
z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, 

- kopie dokladů o použití dotace (doklad o zaplacení v hotovosti, faktury)  

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 informatiky a 
organizačních věcí 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. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace 
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, 
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.  

10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném 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. 
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Porušení rozpočtové kázně 
 

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

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

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

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

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky (nálepky) se „sponzorským 
vzkazem“ na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na automobilu 
pořízeném z dotace (v případě investiční dotace) – výše odvodu činí 5 %. 

 
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 

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

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. 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. 

 
3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora výstavby požární zbrojnice nebo 

pořízení automobilu, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na 
automobilu umístěna tabulka (nálepka) se „Sponzorským vzkazem“ v provedení 
respektující logomanuál poskytovatele. 
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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 v označení smluvních stran. 

 
5.   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) 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). 

 
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.  

 
7. Odkaz na vzory publicity: 

 http://www.kr-ustecky.cz/publicita/d-1708232/p1=204744 
 
 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Varianta 1 - úřední deska - 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 – registr smluv  - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by 
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace  
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: 
……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je 
uveřejňována v registru smluv) 

Varianta 3 – bez vystavení  - 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. 
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. XX/2020 ze dne XX. prosince 2022. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V ……………………. dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman kraje 

Příjemce 
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 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Bc. Tomáš Štěpánek 
odbor INF  

 
  

Vedoucí odboru    Bc. Jan Jelínek 
Vedoucí odboru  

INF 
  

Číslo příslibu / správce rozpočtu     EK  
 

Právně posouzeno   Dle vzoru     

Předchozí souhlas 
  

 
 

  

Zveřejněno v registru smluv 
 

Ing. Zdeňka Šváchová 
odbor INF 

 

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje  č. XX/2020 ze dne X. prosince 2020 



Příloha č. 1 RUK 
 

Příspěvkové organizace Ústeckého kraje určené k poskytování volných 

ubytovacích kapacit k nouzového ubytování osob přicházejících po dni 24. února 

2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany 
 

1) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, 
příspěvková organizace, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 69411263 
Ubytovací kapacita: 24 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

2) Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace, sídlo: Kpt. Jaroše 862, 440 
01 Podbořany, IČO: 18380824 
Ubytovací kapacita: 54 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

3) Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková 
organizace, sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO:18383874 
Ubytovací kapacita: 35 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

4) Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, 
sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČO: 46773509 
Ubytovací kapacita: 35 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

5) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, 
příspěvková organizace, sídlo: Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00673358 
Ubytovací kapacita: 150 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

6) Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, sídlo: 
Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČO: 00082571 
Ubytovací kapacita: 10 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

7) Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace, sídlo: Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem, Krásné Březno,  
IČO: 18385061 
Ubytovací kapacita: 70 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

8) Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 
Teplice, Trnovany, IČO: 00497088 
Ubytovací kapacita: 36 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

9) Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace,  
sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696 
Ubytovací kapacita: 59 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
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10) Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, sídlo: Dělnická 21, 434 01 Most, Velebudice, 

IČO: 00125423 
Ubytovací kapacita: 160 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200,- Kč 
 

11) SPZ Triangle, příspěvková organizace, sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 
71295011 
Ubytovací kapacita: 100 (nahlášeno v HUMPO)  
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná; osoba na 1 noc): 180,- Kč  
 

12) Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, sídlo: Husitská 1683/2, 434 01 Most, 
IČO: 00830577 
Ubytovací kapacita: 11 osob – dospělí, 30 osob – děti do výšky 135 cm 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 150,- Kč 
 

13) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, sídlo: Zámecké náměstí 517/14, 4015 01 
Teplice, IČO 00083241 
Ubytovací kapacita: 6 – dospělí 2 osoby, děti 4 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 19 Kč 
 

14) Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace, sídlo Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad 
Labem – centrum, 400 01, IČO: 00083186 
Ubytovací kapacita: 2 dospělé osoby, 1 dítě 
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 67 Kč 
 

15) Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, sídlo: Jimlín 220, 440 01 Jimlín, IČO: 70892156 
Ubytovací kapacita: 7  
Výše kompenzačního příspěvku za ubytování (1 ubytovaná osoba na 1 noc) : 200 Kč 
 
 

 



Příloha č. 2 RUK 

Podmínky pro poskytování volných ubytovacích kapacit umožňujících bezúplatné 

ubytování osob v dočasném nouzovém ubytování příspěvkovými organizacemi 

Ústeckého kraje schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. …………. ze dne 

6.4.2022  (dále jen „Podmínky“)   
 

Předmětem těchto Podmínek je stanovení podmínek a povinností příspěvkových organizací Ústeckého 

kraje (dále jen „Příspěvková organizace“) při zajišťování ubytovací kapacity a umožnění bezúplatného 

nouzového ubytování v rozsahu stanoveném usnesením vlády č. 207 ze dne 16. 3. 2022 o vyčlenění 

volných ubytovacích kapacit v krajích v platném znění (dále jen „usnesení vlády č. 207“), zajištění stravy 

pro ubytované osoby nad rámec povinností kraje a úprava poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku ze strany zřizovatele na pokrytí nákladů za umožnění bezúplatného nouzového ubytování a 

poskytnutí stravy nejdříve od 1. 3. 2022 po dobu trvání nouzového stavu, nebo do doby poskytování 

kompenzačních příspěvků pro kraje na zajištění nouzového ubytování ze strany Vlády ČR, podle toho, 

která skutečnost nastane později. 

Příspěvková organizace je povinna: 

1. V rámci nouzového ubytování zajistit ubytovaným možnost stravování nebo přípravy stravy. 
Pokud je v rámci nouzového ubytování poskytnuta možnost stravování v zařízení státu či 
územního samosprávného celku, je doporučeno zajistit stravování v rozsahu Standardů pro 
objekty dočasného nouzového přístřeší ve stávajících objektech občanské vybavenosti (tzv. 
levné stravování) tak, aby ubytovaným dostačovala sociální dávka ve výši 5.000,-- Kč na tuto 
úhradu. Nad rámec usnesení vlády č. 207 je dle požadavku kraje (zřizovatele) ubytovaným 
zajišťovaná celodenní strava (snídaně, oběd, večeře), a to do 27. 3. 2022 bez časového omezení 
a od 28. 3. 2022 maximálně po dobu 5 dnů od registrace ubytovaného v Krajském asistenčnímu 
centru pro uprchlíky (dále jen „KACPU“). 
 

2. Poskytovat plnou součinnost KACPU. Registrovat se do systému HUMPO. 

3. Průběžně vkládat údaje o vzniku (nástup k ubytování) a zániku (ukončení pobytu) ubytování 
osob do Databáze ubytování, humanitární pomoci a nabídek dopravy (dále jen „HUMPO“), a 
to nejpozději do 8:00 hod. nejbližšího kalendářního dne, neboť vedení řádné evidence nástupů 
a ukončení ubytování osob je podmínkou pro poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku. 

4. Hlásit volné ubytovací kapacity do HUMPO, a to denně do 8:00 hod. 

5. V případě výpadku HUMPO, který znemožní plnění výše uvedených povinností příspěvkové 
organizace, vyplnit a odeslat informaci o volných ubytovacích kapacitách z jeho kontaktního 
emailu na e-mailovou adresu kraje ubytovani_ukrajina@kr-ustecky.cz tak, aby kraj mohl 
zajistit splnění povinnosti ve stanovených termínech. 

6. Vést evidenci ubytovaných osob (tzv. ubytovací knihu), v rozsahu analogickém k ust. § 3g) 
zákona č. 565/1990 Sb. 

7. Umožnit v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním řádem, výkon 
kontroly všech dokladů vztahujících se ke stanovené úhradě nákladů za poskytnutí nouzového 
ubytování a poskytnout součinnost osobám oprávněným k provedení kontroly 

8. Předložit zřizovateli, prostřednictvím svodného odboru, měsíční přehled o ubytovaných 
osobách a nákladech s toho plynoucích dle přílohy č. 1, 2 a 3 těchto Podmínek, a to nejpozději 
do 5. každého kalendářního měsíce za bezprostředně předcházející měsíc. Za měsíc březen 
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budou tyto přílohy předloženy do 14. 4. 2022. Žádosti za předcházející období lze výjimečně 
uplatnit i v dalších vyúčtováních - v tomto případě budou údaje vykazovány odděleně podle 
jednotlivých měsíců. 

9. Předložit zřizovateli, prostřednictvím svodného odboru, vyúčtování nákladů za poskytování 
nouzového ubytování po dobu trvání nouzového stavu a to nejpozději do 15 dnů po ukončení 
nouzového stavu, nebo ukončení poskytování kompenzačních příspěvků pro kraje na zajištění 
nouzového ubytování ze strany Vlády ČR, podle toho, která skutečnost nastane později. 

10. Pokud se jedná o mezidobí (bod VI. usnesení vlády č. 207 tj. od 24. 2. 2022), kdy údaje nebyly 
bezprostředně zaznamenávány v systému HUMPO, za účelem prokazování počtu osob 
současně s měsíčních přehledem předkládat tyto doklady: kopie z ubytovacích knih včetně 
čestného prohlášení Příspěvkové organizace o poskytnutí bezplatného nouzového ubytování 
v souladu s usnesením vlády č. 207, popř. další doklady, které tuto skutečnost potvrzují. 

 

11. Dodržovat platné usnesení vlády č. 207 nebo jej nahrazující, a příslušná metodická doporučení 
pro územní samosprávné celky, která budou zasílána v platném znění svodným odborem.  

 

Další podmínky: 

1. Kompenzační příspěvek za umožnění bezúplatného ubytování ve výši až 200,00 Kč pro 1 
ubytovanou osobu na 1 noc ve výši odpovídající nákladům Příspěvkové organizace je 
poskytován v rámci účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele. Kompenzační příspěvek je 
včetně DPH. 

2. Úhrada za zajištění stravy až do výše 250,00 Kč pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc je 
poskytovaná zřizovatelem v rámci účelového neinvestičního příspěvku. Kompenzační 
příspěvek je včetně DPH. 

3. Ubytovací kapacity poskytnuté Příspěvkovou organizací dle těchto podmínek ode dne 24. 2. 
2022 jsou považovány za nouzové ubytování ve smyslu přechodného ustanovení čl. VI. 
usnesení vlády č. 207, a Příspěvkové organizaci bude poskytnut za toto období kompenzační 
příspěvek v rámci příspěvku zřizovatele. Totéž obdobně platí pro zajištění stravování dle 
požadavku kraje (zřizovatele).  

4. Příspěvek bude schválen ve výši předpokládané potřebě na dobu 3 měsíců. Proplácen bude 
příspěvkové organizaci měsíčně na základě odsouhlasení předloženého vyúčtování. Příspěvek 
je třeba v účetnictví sledovat odděleně, zřizovatel bude označovat účelovým znakem takto: 

 ÚZ  98045 – ubytování 

 ÚZ  555 - stravování 

Po vyčerpání a vyúčtování schválené výše příspěvku rozhodne zřizovatel o dalším postupu 
financování. 

 

Přílohy: 

1. Formulář vzniku a zániku ubytování 

2. Výkaz k úhradě kompenzačního příspěvku na ubytování 

3. Výkaz k úhradě kompenzačního příspěvku na stravování 



Příloha č. 1

HLÁŠENÍ ZMĚN (VZNIK/ZÁNIK) V UBYTOVÁNÍ

Název příspěvkové organizace :

Adresa:

IČ:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

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

Identifikace ubytované osoby
Jméno a příjmení:

Číslo a typ dokladu:

Telefon:

e-mail: 

Vznik ubytování: Podpis:

Zánik ubytování: Podpis:

Zpracoval:

Podpis:

Typ ubytování: Nouzové ubytování



Příloha č. 2

VÝKAZ K ÚHRADĚ KOMPENZAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA UBYTOVÁNÍ

Název příspěvkové organizece :

Adresa:

IČ:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

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

Období: __. 3. 2022 - 31. 3. 2022

Poř. č.
Jméno a příjmení 

ubytované osoby
Číslo a typ dokladu

Typ ubytování 

(DNP / NU)

Počet 

dní/nocí

Výše 

příspěvku 

zřizovatele do 

200 Kč

Výše úhrady

1 NU -  Kč                            

2 NU -  Kč                            

3 NU -  Kč                            

4 NU -  Kč                            

5 NU -  Kč                            

6 NU -  Kč                            

7 NU -  Kč                            

8 NU -  Kč                            

9 NU -  Kč                            

10 NU -  Kč                            

11 NU -  Kč                            

12 NU -  Kč                            

13 NU -  Kč                            

14 NU -  Kč                            

15 NU -  Kč                            

16 NU -  Kč                            

17 NU -  Kč                            

18 NU -  Kč                            

19 NU -  Kč                            

20 NU -  Kč                            

21 NU -  Kč                            

22 NU -  Kč                            

23 NU -  Kč                            

24 NU -  Kč                            

25 NU -  Kč                            

26 NU -  Kč                            

27 NU -  Kč                            

28 NU -  Kč                            

29 NU -  Kč                            

30 NU -  Kč                            

31 NU -  Kč                            

32 NU -  Kč                            

33 NU -  Kč                            

34 NU -  Kč                            

35 NU -  Kč                            

36 NU -  Kč                            

37 NU -  Kč                            

38 NU -  Kč                            

39 NU -  Kč                            

40 NU -  Kč                            

41 NU -  Kč                            

42 NU -  Kč                            

43 NU -  Kč                            

44 NU -  Kč                            

45 NU -  Kč                            

46 NU -  Kč                            

47 NU -  Kč                            

48 NU -  Kč                            

49 NU -  Kč                            

50 NU -  Kč                            

CELKEM -  Kč                   

Zpracoval:

Podpis : 

Příloha : Jiné doklady prokazující výše uvedené skutečnosti



Příloha č. 3

VÝKAZ K ÚHRADĚ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Název příspěvkové organizace:

Adresa:

IČ :

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

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

Období: __. 3. 2022 - 31. 3. 2022

Cena stravy snídaně oběd večeře

dospělá osoba

dítě do 12ti let

Poř. č.
stravování zajištěno vlastní ŠJ - 

ANO/NE*
ubytované osoby druh jídla Počet

Výše 

příspěvku 
Výše úhrady

1 dospělá osoba snídaně -  Kč                           

2 dospělá osoba oběd -  Kč                           

3 dospělá osoba večeře -  Kč                           

4 dítě do 12ti let snídaně -  Kč                           

5 dítě do 12ti let oběd -  Kč                           

6 dítě do 12ti let večeře -  Kč                           

CELKEM -  Kč                   

Zpracoval:

Podpis : 

*Příloha : Doklady prokazující výše uvedenou skutečnost



v tis. Kč

ubytování                          

(ÚZ 98045) 

stravování                    

(ÚZ 555)

a b c = d + e d e

1 SPZ Triangle, příspěvková organizace 3 020 1 268 1 752

2 SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace 389 308 81

3 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace 541 422 119

4 VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, příspěvková organizace 532 472 60

5 VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace 544 523 21

6 VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace 1160 1080 80

7 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace 175 175 0

8 SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 1131 1131 0

9 SŠ stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace 662 586 76

10 SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace 1197 878 319

11 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 1590 1390 200

12 Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace 10 10 0

13 Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace 18 18 0

14 Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace 129 129 0

15 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace 249 236 13

Č.ř.

Účelový neinvestiční příspěvek na náklady související s 

umožněním bezúplatného ubytování osob 

Název příspěvkové organizace

Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2022 pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje na náklady související s umožněním 

bezúplatného ubytování osob v nouzovém ubytování  v tis. Kč

celkem

z toho:

bod 4.8 priloha 3.pdf k usnesení č. 012/42R/2022



 
 
 
Číslo  kraje:   

Číslo ČEZ: 
 
 
 

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ 

při transformaci Ústeckého kraje 

 

Ústecký kraj 

se sídlem:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

identifikační číslo: 70892156 

zastoupen:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje 

(dále též jen „Kraj“); 

a 

ČEZ, a. s. 

se sídlem:  Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 

identifikační číslo: 45274649 

zastoupena:  Ing. Danielem Benešem, MBA, předsedou představenstva 

   Ing. Pavlem Cyranim, MBA, místopředsedou představenstva 

(dále též jen „ČEZ“); 

spolu s 

GEOMET, s. r. o. 

osoba nepřímo ovládaná ČEZ, a. s., součást Skupiny ČEZ 

se sídlem:  Ruská 287, Bystřice, 417 01 Dubí 

identifikační číslo:  27752976 

zastoupena:   

(dále též jen „GEOMET“); 

 

Kraj a ČEZ spolu s GEOMET (dále též společně jen „účastníci“ a každý jednotlivě jako 

„účastník“) uzavírají spolu toto Memorandum o porozumění (dále také jen „Memorandum“): 

  

bod 4.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 013/42R/2022



Preambule 

 

Účastníci tohoto Memoranda mají zájem na dlouhodobém rozvoji regionu Ústeckého kraje. 

 

ČEZ a GEOMET mají zájem realizovat projekty Těžby lithia na Cínovci a Výroby baterií 

v GigaFactory (dále též společně jen „projekty Bateriového hodnotového řetězce“) jako 

propojený celek v Ústeckém kraji, ve kterém dojde v souvislosti s transformací uhelných 

regionů k největší proměně a útlumu činností v energetickém sektoru od těžby a zpracování 

uhlí až po výrobu elektřiny a tepla. Ústecký kraj vnímá zájem na realizaci projektů Bateriového 

hodnotového řetězce jakožto strategických projektů, které urychlí transformaci energetického 

průmyslu na jeho území. 

 

Účastníci předpokládají, že projekty Bateriového hodnotového řetězce budou mít konkrétní 

přínosy pro Ústecký kraj: 

1. projekt Těžby lithia na Cínovci 

 vytvoří přímo cca 1,000 pracovních míst, přičemž ve většině z nich mohou najít 

uplatnění zaměstnanci stávajících „uhelných“ provozů, které budou postupně zanikat, 

 vzhledem k plánované výši tržeb a profitabilitě projektu dojde k navýšení HDP 

s pozitivním dopadem na Ústecký kraj. 

2. projekt Výroby baterií v GigaFactory 

 vytvoří přímo cca 3,000 pracovních míst, přičemž většinu z těchto pracovních míst 

mohou zastat zaměstnanci stávajících „uhelných“ provozů, které budou postupně 

zanikat, 

 zformuje přímo poptávku po dalších více než 500 zaměstnancích s vyšším vzděláním, 

což skýtá příležitost pro oborový rozvoj v oblasti školství, mj. vznik nových, 

perspektivních studijních oborů v kraji, 

 vzhledem k plánované výši tržeb a profitabilitě projektu dojde k nezanedbatelnému 

navýšení HDP s pozitivním dopadem na kraj, 

 vznikne nový přímo navázaný dodavatelský řetězec, který vytvoří další stovky 

pracovních míst s pozitivním demografickým vlivem v kraji. 

 

Účastníci si uvědomují, že projekty Bateriového hodnotového řetězce mohou přispět k 

navýšení investic do infrastruktury, v oblastech obnovy či navýšení občanské vybavenosti, 



kapacity lékařské péče, školství, aktivit pro volný čas a dalších oblastí, včetně zpřístupnění 

dodatečných prostředků z evropských fondů pro tyto záměry. Společnost ČEZ projevila vůli 

podílet se aktivně na pomoci Ústeckému kraji s budováním této infrastruktury. 

 

Projekty Bateriového hodnotového řetězce přinesou proměnu souvisejícího školství, např. 

vznik nových studijních oborů a úzkou spolupráci s Úřadem práce ČR, neboť nově vytvořené 

pracovní pozice budou vyžadovat komplexní přístup k rekvalifikaci zaměstnanců stávajících 

uhelných provozů a jejich systematickou přípravu pro uplatnění na nových pozicích. 

 

 

Článek I. 

Předmět Memoranda a spolupráce účastníků 

 

1. Účastníci deklarují společný zájem na spolupráci, komunikaci a vzájemné výměně 

informací o svých záměrech při přípravě a realizaci projektů na území Ústeckého kraje a 

mají zájem na tom, aby tyto projekty byly podpořeny rozvojem související infrastruktury, 

školství, vzdělávání a služeb. 

2. Toto Memorandum otevírá prostor pro vedení širší multioborové diskuze. 

3. Účastníci se shodli na založení „pracovní skupiny pro uplatnění memoranda v praxi“, 

jejímiž členy budou zástupci účastníků Memoranda v poměru 3 za Kraj a 3 společně za 

ČEZ a GEOMET. Jednání pracovní skupiny upravuje její jednací řád. 

4. Společnost ČEZ a GEOMET jsou připraveny ve výše uvedených tématech / oblastech 

poskytnout Kraji na vyžádání expertní konzultace. 

5. Kraj podporuje záměr společností ČEZ a GEOMET většinu vytěžených produktů (zejména 

lithium) zpracovávat na území Ústeckého kraje, a to sice v duchu funkční provázanosti a 

vzájemné neoddělitelnosti projektů Bateriového hodnotového řetězce. Účastníci vyvinou 

maximální možnou součinnost pro úspěšnou realizaci projektů Bateriového hodnotového 

řetězce na území Ústeckého kraje.  

 

 

 

 

 

 



Článek II. 

Závazky ČEZ a Geomet pro rozvoj Ústeckého kraje 

 

1. ČEZ a GEOMET se zavazují, že  v případě realizace projektu Těžby lithia na Cínovci 

budou finančně podporovat realizace projektů vedoucích ke zvýšení kvality života 

obyvatel Ústeckého kraje. 

2. ČEZ a GEOMET garantují, že případná realizace projektu Těžby lithia na Cínovci za 

žádných okolností nezasáhne těžebními ani prospektorskými pracemi do ochranného 

nárazníkového území lokality Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří, zapsaného na 

Seznam světového dědictví UNESCO. Účastníci memoranda shodně prohlašují, že 

zachování této památky UNESCO je pro Kraj maximální prioritou. 

3. ČEZ a GEOMET se zavazují, že v případě realizace projektu Těžby lithia na Cínovci 

budou kompenzovány případné zásahy v oblasti: 

životního prostředí (například vysázením nového lesa nebo obnovou rašelinišť) v oblasti 
Krušných hor, a to v bezprostřední blízkosti; 
 
cestovního ruchu (např. cyklostezky a turistické trasy) v oblasti Krušných hor, a to 
obdobně v bezprostřední blízkosti. 
 

4. ČEZ a GEOMET se zavazují aktivně komunikovat projekty Bateriového hodnotového 

řetězce s dotčenými subjekty, zejména dotčenými obcemi. 

 

 

Článek III. 

Kontaktní osoby a komunikace 

 

1. Určené kontaktní osoby za jednotlivé účastníky: 

- Kraj: Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

- ČEZ: JUDr. Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru public affairs Skupiny ČEZ  

- GEOMET:  Mgr. Martin Pohlodek, generální ředitel   

2. Změna kontaktních osob a/nebo jejich údajů je rozhodnutím konkrétního účastníka a 

nepodléhá povinnosti uzavřít písemný dodatek k Memorandu. 



Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Toto Memorandum nezakládá jakýkoli právní nárok na získání veřejné podpory nebo 

jakékoliv zatížení rozpočtu Kraje a toto Memorandum nebude vykládáno způsobem, který 

by představoval vznik veřejné podpory pro účastníky. Jakákoliv podpora v budoucnu bude 

poskytnuta v souladu s právními předpisy účinnými v době jejího poskytnutí. 

2. Účastníci prohlašují, že Kraj 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 dokumentaci včetně všech plnění a výstupů dle tohoto 

Memoranda oprávněným žadatelům o informace. Účastníci prohlašují, že žádná část 

dokumentace či výstupů dle tohoto Memoranda neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá 

ochrany dle autorského práva, a lze je proto poskytnout. 

3. Toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž nabývá platnosti a účinnosti 

dnem jeho podpisu všemi účastníky. 

4. Každý z účastníků je oprávněn toto Memorandum ukončit písemnou výpovědí doručenou 

ostatním účastníkům, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba je stanovena na tři (3) 

měsíce, přičemž její počátek počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

výpovědi poslednímu z účastníků. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že v případě 

výpovědi kteréhokoli z účastníků toto Memorandum pro ostatní účastníky nezaniká. 

5. Toto Memorandum je vyhotoveno v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 

obdrží každý z účastníků. 

6. Účastníci berou na vědomí, že na toto Memorandum nedopadá povinnost uveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

7. Změny a doplnění Memoranda je možné činit jen ve formě vzestupně číslovaných 

písemných dodatků podepsaných všemi účastníky. 

8. Kraj potvrzuje, že o uzavření Memoranda bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 

usnesením číslo …………………... ze dne 6.4.2022. 

 



V Praze dne _______________   V Ústí nad Labem dne ______________ 

 

Za ČEZ, a. s.:      Za Ústecký kraj: 

 

 

………………………………   ……………………………… 

Ing. Daniel Beneš, MBA    Ing. Jan Schiller 

předseda představenstva    hejtman kraje 

 

 

…………………………….     

Ing. Pavel Cyrani, MBA 

místopředseda představenstva 

 

 

V Praze dne ________________ 

 

Za GEOMET, s. r. o.:      

 

……………………………… 
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ÚSTECKÝ KRAJ 

ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE 
 

ZMĚNA PRAVIDEL PRO TVORBU A PROVÁDĚNÍ ZMĚN 
ZŘIZOVACÍCH LISTIN PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

ÚSTECKÉHO KRAJE  
schválených s účinností ode dne 1. 7. 2013 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, č. 65/26Z/2015 ze 

dne 14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017, č. 

015/165Z/2018 ze dne 10. 12. 2018, č. 031/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, č. 048/2Z/2020 ze 

dne 16. 12. 2020, č. 044/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 a č. 016/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021.  

 
I. 

 
1. Článek 1. odst. 5 Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje se mění takto:  
 

5. Příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovací listiny se odchylují od vzorů dle odst.  
3. tohoto článku jsou: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, SPZ 
Triangle, příspěvková organizace, Krajská majetková, příspěvková organizace, a Datové 
centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace. 

 
 
    Odkaz na ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona o krajích v Čl. 1 odst. 8, v Čl. 2 odst. 5 a 

v příloze č. 3 Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje se mění na ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona o krajích. 

 
2. Příloha č. 1a) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje se mění takto: 
 

Uvozující věta vzoru zřizovací listiny po změně zní: 

 
     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 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 

(dále jen organizace) 

bod 5.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 015/42R/2022
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Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní: 

 
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  
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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 5.000.000,- Kč bez 

DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu člena Zastupitelstva 

Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (na základě 
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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 5.000.000,-- 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: 
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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 příspěvkové 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. 
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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 XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 
 
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 
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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: 
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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. 

 
 
 
3. Příloha č. 1b) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje se mění takto: 
 

Uvozující věta vzoru zřizovací listiny po změně zní: 

 
     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 

 



Příloha č. 1 
 

9 
 

ZŘIZOVACÍ LISTINU 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 

(dále jen organizace) 

 
Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní: 

 

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, není-li v této zřizovací listině stanoveno jinak, 

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.). 
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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, 

e) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy 
o pronájmu nebo výpůjčce hudebních nástrojů na dobu neurčitou s maximální 
tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou, nejvýše však na 1 rok. 
 

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 
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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 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 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: 
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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 příspěvkové 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. 
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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 XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 
 

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. 
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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. 
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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. 

 

 

 
 

4. Příloha č. 1c) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje se mění takto: 

 
Uvozující věta vzoru zřizovací listiny po změně zní: 

 
     ÚSTECKÝ KRAJ 

ZASTUPITELSTVO KRAJE 

VYDÁVÁ 
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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 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 

(dále jen organizace) 

Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní: 

 

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 (s výjimkou sbírkových 
předmětů), 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. 
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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, kromě movitých věcí pořizovaných jako sbírky 

či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 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. 
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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 (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. 
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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 příspěvkové 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 
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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. Ředitel organizace zřizuje poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, jmenuje a odvolává 

jeho členy s tím, že jedním ze členů sboru je vždy zástupce zřizovatele organizace.  

19. 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 XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 
 

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. 
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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. 
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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. 7. 

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. 

 
 
5. Příloha č. 1d) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje se mění takto: 

Uvozující věta vzoru zřizovací listiny po změně zní: 

 
     ÚSTECKÝ KRAJ 

ZASTUPITELSTVO KRAJE 

VYDÁVÁ 
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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 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 

(dále jen organizace) 

Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní: 

 
 
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, 
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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. 



Příloha č. 1 
 

25 
 

 
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 



Příloha č. 1 
 

26 
 

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 příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout o vzdání se práva a prominutí 

pohledávky, jejíž finanční hodnota včetně příslušenství je nižší nebo rovna 100.000,-- 
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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 XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 
 
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. 
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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. 
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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. 

 
II. 

 
      Změna pravidel je účinná dnem 1. 5. 2022. 
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Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 

DODATEK Č. …. 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. …../…. 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 
se sídlem v....................., IČ:......................... 

( dále jen organizace) 
 

ze dne …………………., usnesení č. …./…./….. ………………. Ústeckého kraje 

ve znění usnesení ................ Ústeckého kraje č. ……/…../…. ze dne ……………… (dodatek 
č.…..) 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne 25. 4. 2022 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

1. V Článku VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje předmět činnosti, který zní: 
 

,,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.“ 

 
2. Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní: 

 
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. 
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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: 
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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 5.000.000,- 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 5.000.000,-- 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. 
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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 příspěvkové 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. 

 
 
3. Článek XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 
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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 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, 
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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. 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 
 

 
V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 

....................... 
hejtman Ústeckého kraje 
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Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 
 

DODATEK Č. …. 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. …../…. 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 
se sídlem v....................., IČ:......................... 

( dále jen organizace) 
 

ze dne …………………., usnesení č. …./…./….. ………………. Ústeckého kraje 

ve znění usnesení ................ Ústeckého kraje č. ……/…../…. ze dne ……………… (dodatek 
č.…..) 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne 25. 4. 2022 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

 
1. V Článku VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje předmět činnosti, který zní: 
 

,,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.“ 

 
2. Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní: 

 
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, není-li v této zřizovací listině stanoveno jinak, 

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. 

 

bod 5.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 015/42R/2022



                                                                                                                        Příloha č. 4 

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, 

e) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy 
o pronájmu nebo výpůjčce hudebních nástrojů na dobu neurčitou s maximální 
tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou, nejvýše však na 1 rok. 
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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 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 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. 
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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 příspěvkové 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. 

 
3. Článek XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 
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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, 
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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. 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 
 

 
V Ústí nad Labem dne ……………….. 

                                                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....................... 

hejtman Ústeckého kraje 
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Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 
 

DODATEK Č. …. 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. …../…. 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 
se sídlem v....................., IČ:........................) 

( dále jen organizace) 
 

ze dne …………………., usnesení č. …./…./….. ………………. Ústeckého kraje 

ve znění usnesení ................ Ústeckého kraje č. ……/…../…. ze dne ……………… (dodatek 
č.…..) 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne 25. 4. 2022 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

1. V Článku VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje předmět činnosti, který zní: 
 

,,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.“ 

 
2. Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní: 

 
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 (s výjimkou sbírkových 
předmětů), 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. 
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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, kromě movitých věcí pořizovaných jako sbírky 

či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 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. 
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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 (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. 
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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 příspěvkové 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. Ředitel organizace zřizuje poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, jmenuje a odvolává 
jeho členy s tím, že jedním ze členů sboru je vždy zástupce zřizovatele organizace.  

19. 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. 
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3. Článek XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 
 
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, 
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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. 7. 

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. 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 
 

 
V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 
....................... 

hejtman Ústeckého kraje 
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Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 

DODATEK Č. …. 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. …../…. 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 
se sídlem v....................., IČ:......................... 

( dále jen organizace) 
 

ze dne …………………., usnesení č. …./…./….. ………………. Ústeckého kraje 

ve znění usnesení ................ Ústeckého kraje č. ……/…../…. ze dne ……………… (dodatek 
č.…..) 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne 25. 4. 2022 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

1. V Článku VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje předmět činnosti, který zní: 
 

,,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.“ 

 
2. Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní: 

 
 
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. 
 

bod 5.2 priloha 6.pdf k usnesení č. 015/42R/2022
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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 
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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: 
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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 příspěvkové 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. 

 
3. Článek XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 
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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, 
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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. 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 
 

 
V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 

....................... 
hejtman Ústeckého kraje 
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Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 

DODATEK Č. 95 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 213/2002 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

Krajská majetková, příspěvková organizace 
se sídlem v Ústí nad Labem 3 - Střekov, Tolstého 1232/37, PSČ 400 03 IČ: 00829048 

( dále jen organizace) 
 

vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991, ve znění změn a doplňků, 
doplněk č. 1 ze dne 1. 1. 1992, doplněk č 2 ze dne 1. 12. 1996, doplněk č. 3 ze dne 1. 1. 1999, 
doplněk 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), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č  2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 245/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č  60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4. 2006 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10.2007 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3.2008 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11 6.2008 (dodatek č. 27), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8.2008 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č 31), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č 32), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2.2010 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9.2010 (dodatek č. 36), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11.2010 (dodatek č. 37), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9.2011 (dodatek č. 39), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23.11. 2011 (dodatek č. 40), 
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ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5.2012 (dodatek č 43), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6.2012 (dodatek č. 44), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8.2012 (dodatek č. 45), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/121R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen Zastupitelstva ÚK) č. 82/10Z/2013                 

ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56) 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 108/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 85/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 (dodatek č. 62, 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 121/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 74), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č. 75), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 76), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 065/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 (dodatek č. 80), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 083/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 104/30Z/2020 ze dne 22. 9. 2020 (dodatek č. 82), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 127/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 83), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 128/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 84), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 045/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 (dodatek č. 85), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 055/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 (dodatek č. 86), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 048/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 (dodatek č. 87), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 88),  
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 102/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 89),  
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 102/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 90),  
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dodatek č. 91), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 083/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 (dodatek č. 92), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 087/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 (dodatek č. 93), 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. …………….. ze dne 25. 4. 2022 (dodatek č. 94), 
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Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne 25. 4. 2022 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 

1. V Článku VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje předmět činnosti, který zní: 
 

,,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.“ 

 
2. Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 

svěřenému majetku po změně zní:  

 
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 
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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 zakázkách, 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, 
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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), 
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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 příspěvkové 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. 

 
3. Článek XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 

 
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 
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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. 
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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. 

 
 

 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 
 

 
V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 

....................... 
hejtman Ústeckého kraje 
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Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 
 

DODATEK Č. 14 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 249/2013 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

SPZ Triangle, příspěvková organizace 
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 IČ: 71295011 

( dále jen organizace) 
 

ze dne 24. 4. 2013, usnesení č. 17/5Z/2013 Zastupitelstva Ústeckého kraje, 

   ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 
(dodatek č.1), 

   ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 
(dodatek č.2), 

   ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 
(dodatek č.3), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 
(dodatek č.4), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 
(dodatek č.5), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 
(dodatek č.6), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 
(dodatek č.7), 

 ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 
(dodatek č.8), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 
(dodatek č.9), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 
(dodatek č.10), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 
(dodatek č.11), 

 ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 
(dodatek č.12), 

 ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 
(dodatek č.13). 

 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne 25. 4. 2022 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

1. V Článku VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje předmět činnosti, který zní: 
 

,,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.“ 

 
 

bod 5.2 priloha 8.pdf k usnesení č. 015/42R/2022
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2. Článek VIII. Doplňkové činnosti organizace po změně zní: 
 

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 

- pronájem a půjčování věcí movitých, ubytovací služby  
 

3. Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní:  

 
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 
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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; k nakládání 

s nemovitými věcmi bude docházet výhradně právním jednáním zřizovatele, 
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)    výnosy z pronájmů, převodů a jakéhokoliv dalšího nakládání s nemovitými věcmi 
jsou příjmem zřizovatele. 

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) o vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v písmenu b), organizace 

předem informuje 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 zakázkách, 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 
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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 
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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 příspěvkové 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. 

 
3. Článek XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 

 
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. 

      Veškeré finanční prostředky za převod nebo pronájem pozemků Strategické průmyslové 
zóny Triangle nebo za převod či pronájem stavebních objektů a provozních souborů, 
popřípadě za zřízení věcného břemene (dále jen „výnosy zóny“) jsou příjmem 
zřizovatele a budou vždy zaslány na jeho účet. Zřizovatel může převést stávající a 
budoucí prostředky získané z výnosů zóny organizaci, která s nimi může nakládat pouze 
v souladu s jejich účelovým určením a v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Převod těchto prostředků organizaci bude vždy schválen příslušným orgánem 
zřizovatele se stanovením účelového určení prostředků. Z těchto prostředků nesmí být 
hrazeny náklady na provoz organizace ani platy zaměstnanců organizace. 

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.  
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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, 
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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. 

 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 

 
 
V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 

....................... 
hejtman Ústeckého kraje 
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Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 

DODATEK Č. 2 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 106470/2017/KUUK 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 IČ: 06231292 

( dále jen organizace) 
 

ze dne 29. 6. 2017, usnesení č. 045/6Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje 
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 044/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 1). 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne 25. 4. 2022 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

1. V Článku VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje předmět činnosti, který zní: 
 

,,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.“ 

 
2. Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace 

ke svěřenému majetku po změně zní:  

 
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. 

bod 5.2 priloha 9.pdf k usnesení č. 015/42R/2022
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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 zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), 



                                                                                                                        Příloha č. 9 

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 5.000.000,-- 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 5.000.000,-- 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, 
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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 příspěvkové 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. 

 
3. Článek XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 

 
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:  



                                                                                                                        Příloha č. 9 

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 
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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. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout ve výjimečných a 
odůvodnitelných případech o prominutí škody nebo její části, a to však do max. výše 
10.000,- Kč za jednotlivý případ. 

25. Organizace je povinna se řídit všemi pravidly zřizovatele, která se týkají její činnosti. 

 
 

 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 
 

 
V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 

....................... 
hejtman Ústeckého kraje 

 
 

 



                                                                                                                        Příloha č. 10 

 

 
 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 

DODATEK Č. 1 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 106470/2017/KUUK 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 IČ: 09658351 

( dále jen organizace) 
 

ze dne 7. 9. 2020, usnesení č. 018/31Z/2020 Zastupitelstva Ústeckého kraje 
 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne 25. 4. 2022 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

1. V Článku VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje předmět činnosti, který zní: 
 

,,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.“ 

 
 

2. Článek XII. Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke 
svěřenému majetku po změně zní:  

 
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. 

bod 5.2 priloha 10.pdf k usnesení č. 015/42R/2022
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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 zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), 
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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, 
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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 příspěvkové 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. 

 
3. Článek XIII. Hospodaření organizace (některá vybraná ustanovení) po změně zní: 

 
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:  
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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 
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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. 

 
 

 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 
 

 
V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 

....................... 
hejtman Ústeckého kraje 

 
 

 



PLÁNOVACÍ SMLOUVA A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ 

O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN 

 

dle ustanovení § 86 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném znění (dále jen „Stavební zákon“) a dle ustanovení § 1785 ve spojení 

s § 1257 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, v  platném znění , uzavřená níže 

uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“) 

 

MEZI  

 

1. Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 70892156, 

zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje (dále jen „Vlastník“) 

a 

2. Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové, PSČ: 500 09, IČ: 42194920, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. Zn. B 389, 

zastoupená Pavlem Strnadem, oblastním managerem (dále jen „Stavebník“) 

 

Preambule 

(A) Stavebník hodlá podat žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění Projektu ve strategické 

průmyslové zóně Triangle (dále jen „SPZ Triangle“), a to na pozemcích definovaných v Příloze 

č. 1 této Smlouvy (dále jen „Pozemky“). Projekt je blíže definován v čl. 1 této Smlouvy. Žádost o 

vydání územního rozhodnutí může být nahrazena veřejnoprávní smlouvou nebo jiným obdobným 

institutem podle Stavebního zákona. 

 

(B) Vlastník a Stavebník se rozhodli uzavřít tuto Smlouvu, za účelem naplnění požadavků podle § 86 

odst. 2 písm. d) Stavebního zákona ohledně vybudování infrastruktury, která je blíže vymezena 

v článku 2 této Smlouvy. 

 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY takto: 

 

Článek 1 

Údaje o Projektu 

1. Záměrem Stavebníka je vybudovat na Pozemcích v SPZ Triangle „SPZ Triangle - výrobní, 

dopravní, skladovací a třídící středisko“ (dále jen „Projekt“), v němž po jeho úplném dokončení 

bude vytvořeno cca 100 nových pracovních míst. Předpokládaný harmonogram výstavby Projektu 

Stavebníka (v návaznosti na získání potřebných povolení) je následující: 

a) termín zahájení stavby: 3/2023 

b) termín dokončení stavby: 4/2024 

c) termín zahájení zkušebního provozu: 4/2024 

 

Článek 2 
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Dopravní a technická infrastruktura 

1. Stavebník si zajistí na vlastní náklad napojení Projektu na dopravní a technickou infrastrukturu SPZ 

Triangle včetně všech příslušných připojovacích poplatků. Stavebník předpokládá, že po uvedení 

Projektu do provozu dojde k postupnému nárůstu potřeb a produkce jednotlivých médií 

zajišťovaných v místě napojení na technickou infrastrukturu SPZ Triangle. Přehled těchto potřeb 

a produkce v čase je specifikován v níže uvedené tabulce č. 1: 

 

Tabulka č. 1 – Tabulka požadovaných kapacit v jednotlivých inženýrských sítích 

INŽENÝRSKÁ SÍŤ 

(MEDIUM) m.j. 

OBDOBÍ 
Celkem 

maxima 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032  

pitná voda (m3/den)-

rezervováno 
- 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 

pitná voda (l/s) - 
plánované denní 

maximum 

- 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

užitková voda (m3/den) - 

rezervováno 
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

užitková voda (l/s) – 

plánované denní 
maximum 

- 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

splašková kanalizace 

(m3/den) – rezervováno 
- 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 

STL plynu - (m3/hod) 

rezervováno 
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

el. energie (MW/22kV) 

- rezervováno 
- 2  2  2  2  2  2  2 2 2 2 2 

  

2. Vlastník se zavazuje na vlastní náklady zajistit výše požadované kapacity pitné vody včetně jejího 

odkanalizování, užitkové vody a plynu a zajistit součinnost pro zajištění dodávky el. energie. 

3. Pokud se reálná spotřeba bude v jednotlivých letech od předpokládaných hodnot uvedených 

v tabulce č. 1 lišit o více než 20 % (slovy: dvacet procent), zavazují se Vlastník a Stavebník 

k uzavření dodatku k této Smlouvě, jímž dojde k přiměřené úpravě předpokládaných potřeb 

a produkce uvedených v tabulce č. 1.  

4. Stavebník se zavazuje zajistit takovou součinnost, aby svým jednáním neohrozil ani neomezil 

provoz stávajících ani budoucích investorů a současně přípravu a výstavbu dopravní a technické 

infrastruktury související s rozvojem SPZ Triangle. 

5. Stavebník se zavazuje, že do kanalizačního řadu splaškové kanalizace SPZ Triangle bude vypouštět 

pouze vody biologicky znečištěné v parametrech nepřesahujících hodnoty uvedené v kanalizačním 

řádu. 

6. Kraj a Stavebník se zavazují uzavřít spolu smlouvu o zřízení úplatných věcných břemen spočívající 

v právu Stavebníka vybudovat a provozovat na částech pozemků p.p.č. 240/4; 240/10; 240/11; 

293/3; 240/2; 293/12; 293/14; 293/25; 293/26; 293/62; 293/63; 385/8; 385/10 a 385/11, vše v k.ú. 

Minice, obec Velemyšleves, které jsou ve vlastnictví Kraje, přípojky inženýrských sítí 

a komunikace, a to do 12 měsíců od jejich uvedení do zkušebního provozu nebo od kolaudace (podle 

toho, co nastane dříve). Výzvu včetně návrhu smlouvy zašle Kraji Stavebník do 30 dnů od získání 

příslušného povolení nebo kolaudace. 

7. Úplata za zřízení věcných břemen bude stanovena buď podle Ceníku pro výpočet jednorázových 

úhrad za zřízení věcných břemen k nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje schváleného 

Radou Ústeckého kraje usn. č. 153/31R/2017 dne 18. 12. 2017, nebo podle znaleckého posudku, 
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a to pokud náhrada dle znaleckého posudku bude vyšší. Znalecký posudek na svoje náklady nechá 

vyhotovit Stavebník. 

8. Stavebník se dále zavazuje bezúplatně předat Kraji zaměření skutečného provedení přípojek 

inženýrských sítí a komunikací ve formátu dwg, a to současně s uzavřením smlouvy o zřízení 

věcných břemen. 

 

Článek 3 

Smluvní pokuty 

1. V případě zaviněného porušení závazku uvedeného v čl. 2. odst. 4 této smlouvy Stavebníkem má 

Vlastník právo na náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla. 

2. V případě porušení závazku uvedeného v čl. 2. odst. 5 této smlouvy Stavebníkem má Vlastník právo 

na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 tis. Kč za každé takové porušení. Tato smluvní pokuta 

neomezuje nárok Vlastníka na náhradu škody v plné výši, a to včetně náhrady za případné sankce 

udělené Vlastníkovi za činnost Stavebníka orgány státní správy. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

a číslovaných dodatků. 

2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Vlastník obdrží 

2 vyhotovení a Stavebník 1 vyhotovení. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, uhradí si každá smluvní strana veškeré náklady 

a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, samostatně. 

6. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit žádná práva, nároky ani povinnosti dle této Smlouvy. 

7. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude 

tím dotčena platnost ani vymahatelnost žádného jiného ustanovení této Smlouvy. 

8. Tato Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. [•] ze dne [•]. 

9. Tato Smlouva je soukromoprávní smlouvou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) a jako taková bude v souladu se zákonem o registru smluv Krajem zveřejněna. 

Dnem zveřejnění nabývá Smlouva účinnosti. 

 

V …………………… dne ………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

…………………………………………. …………………………………………… 

Stavebník 

Marius Pedersen a.s. 

Vlastník 

Ústecký kraj 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Pozemky 

Příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku Stavebníka 
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Příloha č. 1 

    způsob využití druh pozemku 

p.p.č. 240/2   orná půda 

p.p.č. 240/4 ostatní komunikace ostatní plocha 

p.p.č. 240/10   orná půda 

p.p.č. 240/11 ostatní komunikace ostatní plocha 

p.p.č. 293/3 ostatní komunikace ostatní plocha 

p.p.č. 293/12 jiná plocha ostatní plocha 

p.p.č. 293/14 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha 

p.p.č. 293/16 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha 

p.p.č. 293/19 manipulační plocha ostatní plocha 

p.p.č. 293/21 manipulační plocha ostatní plocha 

p.p.č. 293/22 manipulační plocha ostatní plocha 

p.p.č. 293/25 manipulační plocha ostatní plocha 

p.p.č. 293/26 manipulační plocha ostatní plocha 

p.p.č. 293/62 ostatní komunikace ostatní plocha 

p.p.č. 293/63 manipulační plocha ostatní plocha 

p.p.č. 385/8 silnice ostatní plocha 

p.p.č. 385/10 jiná plocha ostatní plocha 

p.p.č. 385/11 ostatní komunikace ostatní plocha 

st.p.č. 76 zbořeniště zastavěná plocha a nádvoří 

st.p.č. 77 zbořeniště zastavěná plocha a nádvoří 
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Příloha č. 2 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5752/04/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku:   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 4 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:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 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 Libotenice   
Sídlo:  č. p. 37, 412 01 Libotenice  
Zastoupený:  Ladou Rejškovou, starostkou  
Kontaktní osoba: Jan Broft 
E-mail/telefon: jan.broft@rdgadvisory.cz/728278647 
IČ: 00263940 
DIČ:  
Bank. spojení:      Česká národní banka 
číslo účtu:      94-5410471/0710 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční 
a neinvestiční dotace č. 20/SML5752/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020 ve znění dodatku č. 
20/SML5752/01/SoPD/ZPZ, č. 20/SML5752/02/SoPD/ZPZ a č. 20/SML5752/03/SoPD/ZPZ, 
kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Libotenice z Programu pro podporu 
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu 

bod 7.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 022/42R/2022
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„Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice“ (dále jen „Smlouva“) 
takto: 

Článek I. odst. 1 Smlouvy nově zní: 

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/31Z/2020 ze dne 
7. 9. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 75 290 Kč (slovy: 
sedmdesátpěttisícdvěstědevadesát korun českých) a neinvestiční dotaci ve výši 371 800 Kč 
(slovy: třistasedmdesátjednatisícosmset korun českých). Dotace je poskytnuta na realizaci 
projektu „Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice“ (dále jen 
„projekt“). 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 

Příjemce  
Obec Libotenice 
Lada Rejšková 

starostka 

 
Příloha: plánovaný nákladový rozpočet 
 
 
 

  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  Ing. Irena Jeřábková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství   

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Simona Strnadová referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.: … ze dne … 



DODATEK K ŽÁDOSTI O DOTACI NA ROK 2020

Identifikační údaje

Program: PROGRAM PRO PODPORU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2017 AŽ 2025

Název projektu: Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice

Číslo původní žádosti: ZPZ_OH_0069_20

Název právnické osoby: Obec Libotenice

IČO: 00263940 DIČ: CZ00263940

Adresa sídla právnické osoby:

Okres: Litoměřice Obec: Libotenice – 41201

Ulice: Libotenice č.p.: 37 č.o.:          

Položkový rozpočet projektu

Položka Hodnota položky
 (v Kč)

Dotace 
z Ústeckého 
kraje * (v Kč)

Vlastní zdroje
 (v Kč)

Ostatní zdroje*
 (v Kč)

Rozdělení (v %) 100,00 70,00 30,00 0,00

Náklady na materiál:

Nádoby na plast - žluté (240 l) - 
150 ks 188 076,00 131 653,20 56 422,80 0,00

Nádoby na papír - modré (240 l) - 
150 ks 188 076,00 131 653,20 56 422,80 0,00

Nádoby na plast - žluté (1100 l) - 
9 ks

66 429,81 46 500,87 19 928,94 0,00

Nádoby na papír - modré (1100 l) 
- 8 ks 59 048,72 41 334,11 17 714,62 0,00

Nádoby na sklo - zelené (1100 l) - 
4 ks 29 524,36 20 667,05 8 857,31 0,00

Velkoobjemový kontejner (typu 
AVIA, objem: 6 m3)

107 569,00 75 298,30 32 270,70 0,00

Náklady na práci a služby:

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

Náklady stavebních prací:

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

Ostatní náklady:

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

ZPZ_OH_0069_20
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Celkem (v Kč): 638 723,90 447 106,73 191 617,17 0,00

* Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.

Celkové náklady projektu (v Kč):
Požadovaná výše dotace 
od Ústeckého kraje (v Kč): Vlastní zdroje (v Kč):

638 723,90 447 100,00 191 623,90

Seznam ostatních zdrojů – vypište jednotlivé zdroje a příslušné částky (v Kč):

         0,00

Ostatní zdroje celkem (v Kč): 0,00

ZPZ_OH_0069_20
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Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 - 5. výzva, žádosti navržené k podpoře bod 7.5 příloha 3

název PO IČO obec ulice č. p. č. o. projekt % dotace anotace bodové hodnocení 

1
Dobrovolný svazek obcí 

Chomutovsko
05054265 Chomutov – 43001 Náměstí 1. máje 1

Chomutovsko předchází vzniku 

komunálního odpadu - horské 

obce

70,00 458 220,00 Kč
pořízení domovních kompostérů, 

kontejnerů na textil a košíků na 

bioodpad 13

2 Statutární město Děčín 00261238 Děčín – 40502 Mírové náměstí 1175 5
Zřízení komunitních kompostérů 

v MŠ a ZŠ
70,00 85 990,00 Kč

pořízení vermikompostérů pro ZŠ a 

MŠ 13

3 Město Terezín 00264474 Terezín – 41155 nám. ČSA 179

Zefektivnění sběru tříděného 

odpadu ve městě Terezín a 

místních částech

69,52 500 000,00 Kč
pořízení 90 ks nádob na tříděný odpad 

a 350 ks na BIO odpad
12

4 Obec Polepy 00264202 Polepy – 41147 Polepy 112
Vybavení domácností 

kompostéry v obci Polepy
70,00 175 000,00 Kč pořízení 100 ks kompostérů

12

5 Obec Měrunice 00266477 Měrunice – 41804 Měrunice 67
Vybavení domácností 

kompostéry v obci Měrunice
70,00 429 420,00 Kč pořízení domovních kompostérů

12

6
Dobrovolný svazek obcí 

Chomutovsko
05054265 Chomutov – 43001 Náměstí 1. máje 1

Chomutovsko předchází vzniku 

komunálního odpadu - 4 - údolní 

obce

70,00 497 860,00 Kč
pořízení domovních kompostérů a 

štěpkovače
12

7 Obec Býčkovice 00832316 Býčkovice – 41201 Býčkovice 57 Obecní kompostárna Býčkovice 70,00 499 820,00 Kč

pořízení minitraktoru, návěsu, 

překopávačekompostu, nádob na 

bioodpad, kamer a osvětlení pro 

obecní kompostárnu 12

8 Město Lovosice 00263991 Lovosice – 41002 Školní 407 2
Pořízení sběrových nádob na 

tříděný odpad
43,40 499 720,00 Kč

pořízení sběrových nádob na tříděný 

odpad do domácností 12

9 Město Lovosice 00263991 Lovosice – 41002 Školní 407 2
Pořízení svozového vozidla a 

hydraulických lisovacích boxů
70,00 2 908 030,00 Kč

pořízení svozového vozidla, hákového 

nosiče a 2 samolisovacích 

velkoobjemových kontejnerů
12

10 Statutární město Děčín 00261238 Děčín – 40502 Mírové náměstí 1175 5
Pořízení nádob na BIO odpad 

včetně příslušenství
70,00 234 500,00 Kč pořízení nádob na bioodpad

12

11 Služby města Oseka s.r.o. 25436171 Osek – 41705 Zahradní 246
Rozšíření kapacity sběru 

tříděného odpadu, Osek
70,00 3 471 070,00 Kč pořízení svozového vozidla

12

12 Obec Velká Bukovina 00555886
Velká Bukovina – 

40729
Velká Bukovina 178

Pořízení manipulačního 

prostředku pro bioodpad Velká 

Bukovina

70,00 1 331 900,00 Kč Drtící - míchací vůz 

11

13 Město Třebenice 00264521 Třebenice – 41113 Paříkovo nám. 1
Vybavení domácností 

kompostéry
70,00 499 970,00 Kč pořízení 160 ks kompostérů

11

14 Obec Žiželice 00265772 Žiželice – 43801 Žiželice 7

Pořízení kontejnerů, dopravního 

prostř. a přívěsu pro oddělení 

sběr složek komunál. odpadu- 

Žiželice

70,00 1 202 710,00 Kč
pořízení 5 ks kontejnerů, dopravního 

prostředku a přívěsu

11

15 Obec Holedeč 00556297 Holedeč – 43801 Holedeč 30
Podpora domácího 

kompostování Holedeč
70,00 499 800,00 Kč pořízení 150 ks kompostérů

11

16 Město Litvínov 00266027 Litvínov – 43601 náměstí Míru 11
Kompostéry pro občany města 

Litvínov
48,04 499 960,00 Kč pořízení domovních kompostérů

11

17 Obec Chotiměř 00556211 Chotiměř – 41002 Chotiměř 66
Pořízení malotraktoru pro svoz 

odpadu a komunální účely
70,00 702 410,00 Kč

pořízení malotraktoru a příslušenství 

pro svoz separovaného odpadu
11

18 Obec Proboštov 00266566 Proboštov – 41712 nám. Svobody 700
Pořízení sběrových nádob a 

kontejnerů pro obec Proboštov
70,00 180 200,00 Kč

pořízení velkoobjemových kontejnerů 

na bioodpad a sběrných košů na 

papír, plast a sklo
11

19 Obec Obrnice 00266116 Obrnice – 43521 Mírová 70 Kompostéry pro Obrnice II. 70,00 142 290,00 Kč pořízení domovních kompostérů 11

20 Město Šluknov 00261688 Šluknov – 40777 nám. Míru 1

Zřízení nového sběrného dvora 

ve Šluknově v areálu stávající 

kompostárny

66,00 4 561 000,00 Kč vybudování sběrného dvora

11

21 Obec Liběšice 00263893 Liběšice – 41146 Liběšice 6
Obec Liběšice - polopodzemní 

kontejnery
70,00 843 910,00 Kč

vybudování 2 stanovišť 

polopodzemních kontejnerů 11

22 Statutární město Teplice 00266621 Teplice – 41501 náměstí Svobody 2 2

Sběr kuchyňského bioodpadu v 

domácnostech Statutární město 

Teplice 2021

70,00 266 430,00 Kč
pořízení košíků a sáčků pro sběr 

bioodpadu v domácnostech 
11

23 Statutární město Teplice 00266621 Teplice – 41501 Náměstí Svobody 2 2

Modernizace kontejnerových 

stání  Statutární město Teplice 

2021

70,00 1 392 670,00 Kč
vybudování 6 nových stání pro tříděný 

odpad
11

24 Městys Brozany nad Ohří 00263397
Brozany nad Ohří – 

41301
Palackého náměstí 75

Optimalizace sběru biologicky 

rozložitelného komunálního 

odpadu

70,00 476 000,00 Kč
pořízení 4 ks velkokapacitních 

kontejnerů na BRKO a zpevnění 

plochy 11

25 Město Kadaň 00261912 Kadaň – 43201 Mírové náměstí 1
Zlepšení možnosti třídění 

odpadů pro občany města
70,00 452 110,00 Kč

vybudování 3 sběrných míst pro 

tříděný odpad 10

26 Obec Radonice 00262111 Radonice – 43155 Radonice 1

Pořízení nástavby na sběr a svoz 

tříděného odpadu na traktorový 

nosič

70,00 945 000,00 Kč
nástavba na sběr a svoz tříděného 

odpadu
10

27
Obec Podbořanský 

Rohozec
00556408

Podbořanský 

Rohozec – 44101

Podbořanský 

Rohozec
6

Vybudování veřejných sběrných 

míst pro oddělený sběr složek 

komunálního odpadu - 

Podbořanský Rohozec

70,00 86 120,00 Kč vybudování 3 stání pro kontejnery

10

28 Město Dubí 00266281 Dubí – 41701 Ruská 264 128
Pořízení zahradních kompostérů 

pro město Dubí 2022
58,00 498 270,00 Kč pořízení 200 ks kompostérů

10

29 Město Louny 00265209 Louny – 44001 Mírové náměstí 35

Vybudování polopodzemních 

kontejnerů na separovaný odpad 

v ulici Tomanova

70,00 252 440,00 Kč
vybudování sběrného místa s 

polopodzemními kontejnery
10

30 Obec Obrnice 00266116 Obrnice – 43521 Mírová 70
Kontejnery pro sběrný dvůr v 

Obrnicích
70,00 186 620,00 Kč pořízení 5 ks kontejnerů 

10

31 Město Jílové 00261408 Jílové – 40701 Mírové nám. 280 Domácí kompostéry město Jílové 70,00 280 000,00 Kč pořízení 100 ks kompostérů
10

32 Město Trmice 00674010 Trmice – 40004 Fugnerova 29 448
Trmice - Modernizace sběrného 

místa
70,00 759 500,00 Kč

pořízení nástavby na svozový 

automobil, kontejnerů, brtiče 

bioodpadu, váhy a zázemí pro 

obsluhu 10

33 Obec Třebušín 00264555 Třebušín – 41201 Třebušín 33
Pořízení kompostérů pro občany 

obce
70,00 67 200,00 Kč pořízení domovních kompostérů

10

34 Obec Chodouny 00263699 Chodouny – 41171 Chodouny 20 Popelnice na tříděný odpad a bio 43,00 493 210,00 Kč
pořízení nádob na papír, plasty a 

bioodpad pro domácnosti 10

35 Město Velký Šenov 00261734 Velký Šenov – 40778 Mírové nám. 342
Nákup kompostérů pro občany 

města Velký Šenov - II. etapa
70,00 140 000,00 Kč pořízení kompostérů pro domácností

10

36
Technické služby města 

Mostu a. s.
64052265 Most – 43401 Dělnická 164 1 Domácí kompostéry pro Most 68,40 499 320,00 Kč pořízení domovních kompostérů

10

37 Obec Křimov 00261971 Křimov – 43001 Křimov 1
Zlepšení nakládání s bio-odpady 

v obci Křimov
70,00 421 040,00 Kč

pořízení traktorového nosiče a 3 ks 

velkoobjemových kontejnerů na 

bioodpad 10

38 Obec Hrobce 00263664 Hrobce – 41183 Ke Hřišti 17
Lepší podmínky pro třídění 

odpadu v Hrobcích
70,00 1 708 000,00 Kč

vybudování 4 stanovišť 

polozapuštěných kontejnerů a 

pořízení 160 ks nádob na tříděný 

odpad 10

39 Obec Nové Dvory 00264113 Nové Dvory – 41301 Nové Dvory 5
Obec Nové Dvory - Oddělený 

sběr odpadu
70,00 1 202 910,00 Kč

vybudování 2 stanovišť 

polopodzemních kontejnerů + 2 

kontejnery na bioodpad 10

40
Statutární město Ústí nad 

Labem
00081531

Ústí nad Labem – 

40001
Velká Hradební 2336 8

Kompostéry a vermikompostéry - 

nádoby na třídění bioodpadu
70,00 497 730,00 Kč

pořízení 145 ks kompostérů a 20 ks 

vermikompostérů
9

41 Město Žatec 00265781 Žatec – 43801 nám. Svobody 1
Pořízení sběrových nádob na 

separovaný odpad v Žatci
70,00 498 050,00 Kč

pořízení nádob na plastový a paírový 

odpad k rodinným domům
9
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42 SONO PLUS, s.r.o. 25034839 Lovosice – 41002
Čížkovice, 

Želechovice
48

Pořízení technického vybavení ke 

zpracování kompostu na skládce 

"SONO"

40,00 2 000 000,00 Kč
Pořízení překopávače kompostu a 

třídiče
9

43 Obec Janov 00556025 Janov – 40502 Janov 235
Sběrná místa pro tříděný odpad 

Janov - II. etapa
70,00 273 220,00 Kč

vybudování sběrného místa pro 

tříděný sběr odpadu a osazení 2 

kontejnerů se zakrytím 9

44 Obec Křešice 00263851 Křešice – 41148 Nádražní 84
Pořízení nádob na separovaný 

odpad pro občany obce
70,00 644 000,00 Kč

pořízení sběrových nádob na tříděný 

odpad do domácností a 2 ks 

velkoobjemových kontejnerů 9

45 Město Žatec 00265781 Žatec – 43801 nám. Svobody 1

Pořízení polopodzemních 

kontejnerů na tříděný odpad, 

stanoviště Jih Žatec

70,00 1 237 130,00 Kč
vybudování 5 stanovišť 

polopodzemních kontejnerů
9

46 Obec Hříškov 00556301 Hříškov – 43904 Hříškov 50 Tříděný odpad v obci Hříškov II. 70,00 164 500,00 Kč
pořízení velkoobjemových kontejnerů 

na třídění odpadu 9

47 Obec Lenešice 00265098 Lenešice – 43923 Knížete Václava 521 1
Kontejnery, štěpkovač a 

paketovací lis pro obec Lenešice
70,00 835 940,00 Kč

pořízení 4 velkoobjemových 

komtejnerů, štěpkovače, 

paketovacího lisu 9

48 Obec Nové Sedlo 00265292 Nové Sedlo – 43801 Farní 36 Pořízení drtiče dřevního odpadu 70,00 698 880,00 Kč pořízení drtiče dřevní hmoty
9

49 Obec Dolní Zálezly 00266710 Dolní Zálezly – 40301 Mírové náměstí 8
Zefektivnění sběru a svozu BRKO 

na území obce Dolní Zálezly
70,00 266 000,00 Kč

pořízení kontejnerového nosiše a 2 ks 

kontejnerů pro sběr a svoz BRKO
9

50 Obec Vchynice 00554847 Vchynice – 41002 Vchynice 46
Pořízení kontejnerů na plasty a 

nábytek
68,54 186 340,00 Kč

pořízení 7 plachet na kontejnery a 4 

kontejnerů na plast a nábytek do 

stávajícího sběrného dvora 9
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VÝZVA 

k podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu 

odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na 

období 2017 až 2025 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 

2025 (dále jen „Program“), ve znění změn schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

usnesením č. 022/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 a 026/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021. 
 

Ústecký kraj vyzývá žadatele vymezené v čl. 2 odst. 2 Programu k podání žádostí o 

poskytnutí dotace z Programu na předepsaných elektronických formulářích včetně 

povinných příloh dle čl. 2 odst. 5, a to pro oblasti podpory vymezené v čl. 3 Programu: 
 

Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či 

svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu. 

Dotační titul č. 2:  Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných 

sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování 

materiálově využitelných složek komunálního odpadu. 

Dotační titul č. 3:  Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu 

před jeho využitím. 

Dotační titul č. 4:  Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních 

kompostáren a/nebo jejich technického vybavení. 

Dotační titul č. 5:  Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

Dotační titul č. 6:  Podpora využití obecního kompostu 

Dotační titul č. 7:  Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad. 

Dotační titul č. 8:  Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo 

jeho složek. 

 

Lhůta pro podání žádostí:   

od 26. 5. 2022 do 26. 7. 2022  

Předpokládané termíny schvalovacího řízení: 

Hodnocení úplnosti žádostí, odstranění formálních vad do 12. 8. 2022 

Projednání žádostí ve výběrové komisi pro hodnocení žádostí 
o dotaci 

do 19. 9. 2022 

Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace v Radě 
Ústeckého kraje 

do 12. 10. 2022 

Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 
Výboru pro životní prostředí ZÚK 

do 17. 10. 2022 

Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace 
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 

31. 10. 2022 
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Ústecký kraj zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 nebo také GDPR), zejména pak dle čl. 13 GDPR. 

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě 
plnění právních povinností, které se na kraj vztahují a dále na základě plnění úkolů ve 
veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je kraj pověřen. 

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi 
krajem a žadatelem o dotaci. 

Více na https://www.kr-ustecky.cz/gdpr/ds-100425/p1=244164.  

Předpokládaný objem finančních prostředků Programu:  

 

40 mil. Kč 

 

Tato výzva byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. … ze dne … 



 
 

 

VÝZVA 
 

k podání žádostí o dotaci z Programu na podporu 

vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 

2018 - 2025 
 

1. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 

Na základě usnesení č. 071/9Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 byl 

zřízen Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „FVHŽP“), 

za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské 

infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo 

Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 aktualizované 

znění Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 

(dále jen „Program“). Tato výzva byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. … ze dne … 
 

2. Administrátor Programu 

Odbor životního prostředí a zemědělství, vyzývá žadatele vymezené v čl. 2 odst. 2) 

Programu k podání žádostí o poskytnutí dotace z FVHŽP pro rok 2022 dle čl. 6 Programu a 

na předepsaných elektronických formulářích včetně povinných příloh specifikovaných v čl. 2 

odst. 4) a 5) Programu. 
 

3. Lhůta pro podání žádostí:  
 

od 26. 5. 2022 do 26. 7. 2022 (na podatelně KÚÚK) 
 

4. Předpokládané termíny schvalovacího řízení: 

Odstranění vad žádostí na základě e-mailové zprávy do 12. 8. 2022 

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje do 14. 9. 2022 

Projednání žádostí ve Výboru pro životní prostředí ZÚK do 19. 9. 2022 

Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 31. 10. 2022 

 
  
5. Předpokládaný objem finančních prostředků Programu:  

25 500 000,- Kč 
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Přílohy k podání žádosti: 
Příloha č. 6 Programu – čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 

 u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci - kopie; 

 doklady ustanovení (volba, jmenování) zástupce PO, s dokladem osvědčujícím zastoupení žadatele - kopie; 

 doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ - kopie; 

 doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) - kopie; 

 stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - kopie; 

 projektová dokumentace (dle Programu); 

 doklad (příslib, smlouva, rozhodnutí aj.) o kofinancování projektu z jiného zdroje (např. MŽP, SFŽP) - kopie. 
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Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci 

č. 14/SML2401 ze dne 27. 11. 2014 
 

 

Číslo dodatku kraj:  14/SML2401/07/SoS/ZPZ 

Číslo jednací kraj:  KUUK/XXXXXX/2022 

 

Smluvní strany: 

Ústecký kraj  

se sídlem:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

zastoupený:    Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:      70892156 

DIČ:     CZ70892156 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha,  

číslo účtu:    882733379/0800 

(dále jen „Ústecký kraj“)  

 

a 

 

ELEKTROWIN a.s. 

se sídlem:    Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 

zastoupená: Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou představenstva 

IČO:     27257843 

DIČ:     CZ27257843 

ev. č. kolektivního systému: KH001/05-ECZ 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10027 

bankovní spojení:   UniCredit Bank 

číslo účtu:    

 

(dále jen „ELEKTROWIN“)  

 

uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí, v souladu s čl. II odst. 3 

a čl. V odst. 2 Dohody o spolupráci č. 14/SML2401 ze dne 27. 11. 2014, Dodatek č. 7 

k Dohodě o spolupráci č. 14/SML2401, ze dne 27. 11. 2014 (dále jen „Dodatek“ a 

„Smlouva“). 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku je změna vybraných ustanovení Smlouvy, která již zastarala, a to 

v důsledku novelizace právní úpravy odpadového hospodářství, zejména nabytí účinnosti 

nového zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 

životností a dále právní úpravy ochrany osobních údajů, zejména Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES. S ohledem na tuto novou právní úpravu se smluvní strany dohodly 

bod 7.11  příloha č.1 - black
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adaptovat Smlouvu na aktuální právní úpravu, a to změnou dotčených ustanovení tak, jak 

je vymezeno v čl. II. níže.   

 

2. Předmětem Dodatku je dále vymezení spolupráce obou smluvních stran při řešení a plnění 

cílů projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 

elektroodpadu v Ústeckém kraji“ (dále jen „projekt“) pro rok 2022. 

 

3. Cíle projektu a harmonogram činností obou smluvních stran včetně financování projektu 

v roce 2022 jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku. 

 

II. 

Změna vybraných ustanovení Smlouvy 

 

1. V čl. I. odst. 1 Smlouvy se ruší část textu „zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů“ a nahrazuje se textem následujícího znění: „zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech“. 

 

2. Čl. I. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  

„ELEKTROWIN a.s. je provozovatelem kolektivního systému, kterým zajišťuje v souladu 
se zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „ZVUŽ“) zpětný 
odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení ve smyslu § 3 odst. 1 
písm. d) ZVUŽ, a to pro elektrozařízení v rozsahu zápisu v Seznamu výrobců vedeném 
Ministerstvem životního prostředí, s evidenčním číslem KH001/05-ECZ.“  
 

3. V čl. II. odst. 1 Smlouvy se mezi slova „zpětného odběru“ a „elektrozařízení“ vkládá slovo 

„odpadních“ a ruší se část textu „a odděleného sběru elektroodpadu“.   

 

4. Mezi stávající články IV. a V. Smlouvy se vkládá čl. V. s názvem „Zpracování osobních 

údajů – GDPR“ ve znění níže a čl. V. Smlouvy se mění na čl. VI.: 

„1. ELEKTROWIN a.s. se jakožto správce osobních údajů, které mu mohou být na základě 

této smlouvy s Ústeckým krajem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje 

zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb. 

(zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  

2. Informace související se zpracováním osobních údajů obce jsou obsahem informačního 

memoranda, které je dostupné na adrese www.elektrowin.cz. 

3. Ústecký kraj souhlasí s využitím osobních údajů pro zasílání informací týkajících se 

činnosti ELEKTROWIN a.s., a to včetně zasílání newsletteru. 

4. Ústecký kraj prohlašuje, že osobní údaje, ke kterým bude mít na základě této smlouvy 

přístup, budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu s dalšími souvisejícími platnými právními 

předpisy. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou 

zveřejněny na internetových stránkách www.kr-ustecky.cz.“ 
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III. 

Financování 

 

1. ELEKTROWIN bude z vlastního rozpočtu financovat projekt ve výši maximálně  

309 385 Kč bez DPH (slovy: tři sta devět tisíc tři sta osmdesát pět korun českých).  

2. Ústecký kraj bude z vlastního rozpočtu financovat výdaje spojené s projektem 

v maximální výši 40 000 Kč včetně DPH (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Ústecký kraj 

zašle tuto částku na účet ELEKTROWIN uvedený v úvodu Dodatku do 30 dnů po uzavření 

tohoto Dodatku. ELEKTROWIN prokáže Ústeckému kraji využití poskytnutých finančních 

prostředků v souladu s odst. III. bodu 2g) Dohody o spolupráci č. 14/SML2401 ze dne 

27. 11. 2014. 

3. Kraj bude financovat náklady spojené s projektem v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje 
na rok 2022, který byl schválen usnesením č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021.     

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ujednání Dohody o spolupráci č. 14/SML2401 ze dne 27. 11. 2014, která nebyla 

Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek byl projednán na jednání Rady Ústeckého kraje dne XX. XX. 2022 a schválen 
usnesením č. XXX/XXR/2022.  

3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jeho elektronický originál.  

4. Dodatek lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou. 

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran.  

V. 

Podpisy smluvních stran 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku svým podpisem. 

 

V  Ústí nad Labem dne ……........................             V Praze dne ….............................. 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

Za Ústecký kraj                 Za ELEKTROWIN a.s. 

Ing. Jan Schiller       Ing. Roman Tvrzník 

hejtman kraje       předseda představenstva 

 

 

Příloha: 

Příloha č. 1 – Cíle projektu a harmonogram činností obou smluvních stran včetně finančního plnění 

pro rok 2022. 
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Příloha č. 1 

 

 

Projekt  

„Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 
elektroodpadu v Ústeckém kraji“  

 

Cíle projektu a harmonogram činností smluvních stran 

včetně finančního plnění pro rok 2022 
 
Cílem projektu je zvýšit informovanost obyvatel Ústeckého kraje (dále také „kraj“) 
a dosáhnout správného chování obyvatel v oblasti nakládání s odpadními elektrozařízeními 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s 
ukončenou životností (dále jen „ZVUŽ“) a v souladu s relevantními strategickými cíli a 
opatřeními POH Ústeckého kraje, tj. pro zabezpečení plnění limitů zpětného odběru 
odpadních elektrozařízení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona o VUŽ, ke kterým patří 
nejen chladničky, ale i další odpadní elektrozařízení, jakož i s cílem zvyšovat využitelnost 
sběrné sítě pro systém zpětného odběru odpadních elektrozařízení, provozovaný společností 
ELEKTROWIN a.s., a zvyšovat množství zpětně odebíraných odpadních elektrozařízení.  
 

   
1. Materiálová podpora a propagace zpětného odběru v kraji  

a. Rozšíření kontejnerového výměnného systému např. wintejnery a klecové 

kontejnery na malé spotřebiče ve vybraných městech a obcích kraje, ve kterých 

je zřízeno místo zpětného odběru odpadních elektrozařízení pro zkvalitnění zpětného 

odběru, dopravní obslužnosti a k vyšší ochraně shromážděných odpadních 

elektrozařízení před jejich neodbornou a životu nebezpečnou demontáží 

neoprávněnými osobami. Každé z vytipovaných měst a obcí, které příjme nabídku, 

bude vybaveno, podle prostorových možností, kontejnery typu „wintejner“ případně 

kontejnery určenými na sběr malých spotřebičů. 

Výměnu, odvoz ke zpracovateli a běžnou údržbu těchto kontejnerů, s výjimkou 

kontejnerů pořízených obcí z motivačního programu, bude ELEKTROWIN a.s. 

zajišťovat na své náklady.  

b. Podpora zabezpečení sběrných dvorů a informovanosti 

Obce a města získají finanční podporu na zabezpečení sběrných dvorů a 

informovanost na základě splnění základních a motivačních kritérií z Motivačního 

programu; obce mohou získat vysokozdvižný vozík pro usnadnění manipulace s 

elektroodpadem. 

Alokovaná finanční podpora z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 115 385 Kč 
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c. Recyklujte s hasiči – v roce 2022 bude pokračovat snaha o rozšíření počtu 

zapojených sborů dobrovolných hasičů v kraji do projektu.  

 

Na základě vyplněného registračního formuláře nového sboru do soutěže „Recyklujte 

s hasiči“ dodá ELEKTROWIN a.s. sborům bezplatně shromažďovací nádobu na malé 

spotřebiče a dále zajistí bezplatný zpětný odběr (odvoz) odpadních elektrozařízení 

určených pro použití v domácnosti. 

 

Finanční podpora z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 5 000 Kč 

 

 

2. Mediální kampaň v kraji  

a. Inzerce a odborné články o zpětném odběru a o aktivitách souvisejících 

s projektem a s krajskou soutěží v mediích s krajským rozsahem 

Publikování článků a inzerátů v obecních a krajských tiskovinách. 

(využití z www.elektrowin.cz/inzerce.html) 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 13 000 Kč 

 

3. Osvětové akce v kraji 

a. Informování obcí zejména za účelem rozšíření zpětného odběru v obcích bez 

sběrného dvora – vzdělávání 

Bude-li Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

pořádat vzdělávací seminář(e) pro pracovníky obcí, bude zde ELEKTROWINU a.s. 

umožněno přednést informace o zpětném odběru a o nabízených možnostech, 

úsporách obcí, finanční podpoře apod. Je možné spojit s ostatními kolektivními 

systémy, např. EKO-KOM a.s. 

 

Finanční podpora akce:  ELEKTROWIN a.s.: 5 000 Kč  

 

b. Akce v ZOO  

ELEKTROWIN a.s. a jeho smluvní partner - ZOO zveřejní informace o konané akci 

na webových stránkách, případně dalšími jim dostupnými způsoby. ELEKTROWIN 

a.s. zajistí ve sjednaný den přistavení informačního stánku u vchodu do ZOO 

a po dohodě se ZOO bude za každý přinesený spotřebič vydávat občanům slevové 

kupony na vstup do ZOO.  

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s: 28 000 Kč 

propagace, organizace, bezplatný odvoz, odměny. 

 

 



 3/4 

c. Společná akce Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s., případně 

dalších partnerů:  

V rámci spolupráce na projektu nabízí ELEKTROWIN a.s. zajištění informačního 

stánku se soutěžemi pro děti a informačními materiály o zpětném odběru 

elektrozařízení. 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 97 000 Kč  

 

d. Soutěž obcí 

ELEKTROWIN a.s. v rámci soutěže obcí vyhodnotí obec s nejvyšší výtěžností zpětně 
odebraných odpadních elektrozařízení v kategoriích: obec do 4 000 obyvatel, obec 
s více než 4 000 obyvateli. 
 
Podmínky pro výherce v jednotlivých kategoriích: 

1) v době vyhodnocení soutěže musí mít vítězná obec uzavřený dodatek ke smlouvě 

s ELEKTROWIN a.s. z listopadu 2017, upravující zápis do kolektivního systému 

ELEKTROWIN a.s. na zpětný odběr pro všechny skupiny EEZ v rozsahu 

stanoveném metodickým pokynem; 

2) obec musí v hodnoceném období sbírat malé a velké spotřebiče i chlazení. 

 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 46 000 Kč 

 

4. Součinnost kraje při plnění povinností dle čl. II odst. 1 uzavřené Dohody 

o spolupráci 

a. Inzerce o aktivitách projektu 

Pozvánky a průběžné informace k aktivitám projektu, jako např. informační články 

o třídění a zpětném odběru vysloužilých zařízení, budou zveřejňovány na webu 

Ústeckého kraje, sekce „Životní prostředí a zemědělství“.  

Logo Kraje bude umístěno na informačních materiálech souvisejících s projektem. 

 

b. Umožnění účasti zástupcům společnosti ELEKTROWIN a.s. na 

školeních/seminářích se zaměřením na odpadové hospodářství 

V případě, že se bude konat školení/seminář k problematice odpadového hospodářství 

pro zástupce obcí a pracovníky úřadů obcí v odpadovém hospodářství, Ústecký kraj 

umožní zástupcům společnosti ELEKTROWIN a.s. přednést informace o třídění 

a zpětném odběru elektrozařízení a o nabízených možnostech, úsporách obcí, finanční 

podpoře apod. 

 

c. Finanční podpora 

Ústecký kraj poskytne finanční prostředky na věcné dary pro vítěze soutěží společných 

akcí a účastníky akcí v ZOO. 

Finanční podpora: 40 000 Kč  
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5. Souhrn akcí a jejich financování v roce 2022 

 

Oblast Specifikace akce ELEKTROWIN a.s. Ústecký kraj 

Provozní 
náklady 

Podpora 
zabezpečení SD 

115 385 Kč 
 

Recyklujte s hasiči 5 000 Kč  

Informovanost 

Články/inzerce 
 

13 000 Kč 
 

 

Informování obcí 
(školení/semináře)  

5 000 Kč 
 

Soutěž obcí 46 000 Kč  

Společné akce 97 000 Kč 
40 000 Kč 

finanční prostředky na věcné 
dary pro vítěze soutěže 

Akce v ZOO 28 000 Kč 

CELKEM v roce 2022 309 385 Kč (bez DPH) 40 000 Kč 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce: 
Č. j.:  
  
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ 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. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 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  
Město Šluknov   
Sídlo/bydliště:  nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
Zastoupený:  Evou Džumanovou, starostkou 
Kontaktní osoba:  Martin Chroust 
E-mail/telefon:  chroust@mesto-sluknov.cz/412315330 
IČ/Datum narození: 00261688 
DIČ:   CZ00261688 
Bank. spojení:  Československá obchodní banka (+ Era/Poštovní spořitelna) 

číslo účtu:  108724561/0300 

(evidence příjemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 
 
 (dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

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

bod 7.13 priloha 2.pdf k usnesení č. 028/42R/2022
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Preambule 
 

Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Pro účely 
dotační podpory veřejného odpadového hospodářství byl usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 schválen Program 
pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025 
(dále jen „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 investiční dotaci v částce 181 522,35 EUR 
(slovy: stoosmdesátjednatisícpětsetdvacetdva eur a třicetpět centů) přepočtené na 
Kč dle kurzu Evropské centrální banky ke dni nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy, 
maximálně však ve výši 4 561 000 Kč (slovy: čtyřimilionypětsetšedesátjednatisíc 
korun českých). Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „Zřízení nového 
sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny“ (dále jen „projekt“).  

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 23. 9. 2021. 
 

 
3. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě 
následujícího prohlášení příjemce.  
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající 
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o 
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle 
výše uvedeného nařízení Evropské komise. 
 

4. 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 poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a 
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to maximálně v rozsahu v něm 
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů 
za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný 
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nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem 
v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. 

2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. 4 odst. 16 Programu. 

3. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2022. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 

4. 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 30. 11. 2022 
(účinnost uznatelných nákladů).     
 

5. Dotace bude vyplacena bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy pod UZ (účelovým znakem) 00271 ve lhůtě do 30 dnů po předložení 
Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.  

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 66 %. 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 
 

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) Do nákladů projektu nezahrnout DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na 
uplatnění odpočtu této daně. 

c) Odpovídat za hospodárnou realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným 
nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a řádné a oddělené 
sledování nákladů projektu v účetnictví, pod daným UZ (účelovým znakem), 
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.   

d) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

e) Předat poskytovateli Závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu dle čl. 11 Programu, 
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Ze závažných důvodů může být termín 
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce postupem dle čl. 11 odst. 3 
Programu prodloužen. 

f) 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. 

g) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního 
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 
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h) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

i) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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. 

j) 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. 
 

k) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

l) Příjemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujících po roce 
vyplacení dotace provoz a užívání provedených staveb a pořízených zařízení 
v souladu s účelem dotace podle čl. 4 odst. 1 Programu. V případě nedodržení této 
povinnosti je příjemce povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o velikosti 
poměrně odpovídající době, o kterou byla udržitelnost projektu zkrácena. 

 

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. 6 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které 
byl dohodnutý podíl dotace překročen.  

 

Článek IV. 

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. 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, bude příjemci dotace krácena 
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 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 – výše krácení činí 5 %. 
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b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše krácení činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
krácení činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
krácení činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu či krácení 
činí 10 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu či krácení činí 5 %. 

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

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ 
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše 
odvodu či krácení činí 5 %. 

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

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 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 
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vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
 

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. 

 
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 v označení smluvních stran. 

 
5.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu udržitelnosti projektu dle čl. 4 odst. 6 Programu: 
a) logo poskytovatele umístěné v souladu s logomanuálem, na svých internetových 

stránkách souvisejících s projektem, 
b) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na svých internetových stránkách 

souvisejících s projektem, 
c) prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích souvisejících 

s projektem,  
d) prezentace poskytovatele v tištěných materiálech souvisejících s projektem.  

 
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 
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1. Smluvní strany se dohodly na zrušení smlouvy č. 22/SML0098/SoPD/ZPZ ze dne 

2. 2. 2022, a to ke dni účinnosti této smlouvy. Smluvní strany zároveň stvrzují, že podle 

zrušované smlouvy nebylo vyplaceno žádné peněžité plnění a že žádné ze smluvních 

stran nevznikl podle zrušované smlouvy na vyplacení peněžitého plnění nárok.   

2. 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.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 

písemných a číslovaných dodatků. 

4.   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.  

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 

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 Šluknov 

Eva Džumanová 

starostka 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Kopie výpisu z rejstříku evidence příjemce 

Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet  
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 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent oddělení zemědělství   

Vedoucí odboru  Ing. Irena Jeřábková  vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství   

Číslo příslibu / správce rozpočtu 

Podle střednědobého 

výhledu rozpočtu 2021 

- 2025 

Simona Strnadová referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy nepodléhá zveřejnění 

Odkaz na usnesení orgánu kraje usnesení č. … 



DODATEK K ŽÁDOSTI O DOTACI NA ROK 2021

Identifikační údaje

Program: PROGRAM PRO PODPORU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2017 AŽ 2025

Název projektu: Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny

Číslo původní žádosti: ZPZ_OH_0109_21

Název právnické osoby: Město Šluknov

IČO: 00261688 DIČ: CZ00261688

Adresa sídla právnické osoby:

Okres: Děčín Obec: Šluknov – 40777

Ulice: nám. Míru č.p.: 1 č.o.:          

Položkový rozpočet projektu

Položka
Hodnota 

položky (v Kč)

Dotace 
z Ústeckého 
kraje * (v Kč)

Vlastní zdroje
 (v Kč)

Ostatní zdroje*
 (v Kč)

Rozdělení (v %) 100,00 66,00 34,00 0,00

Náklady na materiál:

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

Náklady na práci a služby:

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

Náklady stavebních prací:

Kompletní stavební práce 6 795 662,77 4 485 137,43 2 310 525,34 0,00

Ostatní náklady:

Vedlejší rozpočtové náklady 114 950,00 75 867,00 39 083,00 0,00

Celkem (v Kč): 6 910 612,77 4 561 004,43 2 349 608,34 0,00

* Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.

Celkové náklady projektu  (v Kč):
Požadovaná výše dotace 
od Ústeckého kraje (v Kč): Vlastní zdroje (v Kč):

6 910 612,77 4 561 000,00 2 349 612,77

Seznam ostatních zdrojů – vypište jednotlivé zdroje a příslušné částky (v Kč) :

         0,00

Ostatní zdroje celkem (v Kč): 0,00

ZPZ_OH_0109_21

1/1



 
 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI NÁRODNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ  

REPORTINGOVÉ PLATFORMY 

  

Česká informační agentura životního prostředí 

IČO: 45249130 

se sídlem Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00 

zastoupená Mgr. Miroslavem Havránkem, ředitelem  

na straně jedné 

 

a 

 

Ústecký kraj 

IČO: 70892156 

se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem  

na straně druhé 

 

v reakci na celosvětový vývoj v oblasti zpracování a využití informací (dat) na úrovni orgánů státní 

správy a územní samosprávy České republiky, na úrovni jednotlivých členských států Evropské unie 

a jejich orgánů, které se zabývají strategickými koncepcemi, regulačními postupy a koordinovaným 

plánováním v oblasti životního prostředí,  

 vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti vytváření a koordinace komplexního 

společného přístupu k aspektům práva na informace a v zájmu společenského pokroku 

v oblasti zpracování a opětovného a účelného využívání informací týkajících se životního 

prostředí v České republice a v Evropě, 

 zdůrazňujíce výhody, které plynou z otevřeného přístupu a spolupráce stran v oblasti 

zpracování a využití dat a informací, 

 s ohledem na možnosti dané projektem s názvem: „Optimalizace systému řízení příjmu, 

validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí“, financovaným 

z operačního programu Evropské unie – Operační program Zaměstnanost,  

reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059 (dále jen „projekt“),  

uzavírají toto  

Memorandum o spolupráci v rámci Národní environmentální reportingové platformy 

(dále jen „Memorandum“) 

 

bod 7.14 příloha 1

bod 7.14 priloha 1.pdf k usnesení č. 029/42R/2022
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Preambule 

Národní Environmentální Reportingová Platforma (NERP) je virtuální platforma zástupců organizací, 

podílejících se na sběru a zpracování dat pro reporting o životním prostředí s cílem dosáhnout a udržet 

opatření zvyšující kvalitu výstupů, odbornost a kompetence zapojených členů v oblasti zpracování dat 

a environmentálního reportingu.  

V rámci platformy se předpokládá zejména:  

1. Koordinace procesů příjmu, zpracování dat a publikace informačních výstupů a sběr námětů 

pro jejich zlepšení, koordinace změn;  

2. Diskuze vhodných forem prezentace dat;  

3. Identifikace zdrojů dat pro nové informační potřeby;  

Jedná se o funkčně propojený celek zástupců organizací – koordinátorů environmentálního reportingu, 

který je vytvořen v rámci projektu a následně udržován. Do pracovní skupiny jsou postupně zapojováni 

formou memoranda zástupci subjektů z řad producentů a poskytovatelů dat, zpracovatelů dat 

a zástupci z cílových skupin za účelem realizace opatření zaváděných projektem NERP.  

Článek I. 

Předmět memoranda a účel spolupráce 

1. Předmětem Memoranda je spolupráce v rámci Národní environmentální reportingové 

platformy, jejímž koordinátorem je Česká informační agentura životního prostředí a jejíž členové 

se skládají především z řad poskytovatelů dat a jiných relevantních subjektů v oblasti životního 

prostřední. 

2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie kteréhokoliv signatáře není tímto 

Memorandem nikterak dotčena.  

Článek II. 

Cíle a forma vzájemné spolupráce  

1. Signatáři vyjadřují zájem spolupracovat při vytvoření a využívání platformy pro sdílení dat 

o životním prostředí mající za cíl vyšší míru automatizace a opětovné využití dat o životním 

prostředí, spolupracovat k dosahování těchto cílů jakožto aktivní členové, přispívat k pozitivním 

výsledkům spolupráce sdílením, zpracováním či uveřejňováním dat o životním prostředí 

a popularizovat tuto oblast vůči veřejnosti. 

2. Dalšími cíli vzájemné spolupráce je dosažení jasné, koordinované a expertně podložené pozice 

platformy pro opakované užití, zlepšení využitelnosti a sdílení dat o životním prostředí, a dále 

koordinace při přípravě a implementaci jednotného inovativního přístupu k příjmu, zpracování 

a publikaci informačních výstupů týkajících se dat o životním prostředí. 

3. V neposlední řadě je cílem také podpora komunikace tématu zpracování, užití a publikace dat 

o životním prostředí v obecném a expertním diskurzu České republiky. 
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Článek III. 

Zásady spolupráce a principy součinnosti 

1. Česká informační agentura životního prostředí je pověřeným subjektem podle  

zákona č. 123/1998 Sb. a partnerem dalších subjektů v oblasti sběru dat a analytického 

vyhodnocování dat o životním prostředí při vytváření nástrojů strategického plánování, správy 

informačních systémů, informační podpory environmentálních politik, zpracování dat v oblasti 

geoinformatiky a mnoha dalších oblastí na úrovni resortu životního prostředí. Česká informační 

agentura životního prostředí aktivně přispívá k formování pozic a stanovisek v oblastech 

tzv. jednotného přístupu ke shromažďování, hodnocení a interpretaci informací o životním 

prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.  

2. Signatáři Memoranda vyjadřují vůli zasadit se společnou snahou o dosažení cílů spolupráce 

na základě tohoto Memoranda a inovovat metody přístupu, sběru, analýzy, hodnocení 

a publikace dat o životním prostředí.  

3. Obě strany budou využívat k dosažení společného cíle všech dostupných nástrojů, které vyplývají 

z jejich činnosti a které jsou v souladu s právním řádem České republiky.  

4. Signatáři Memoranda vyjadřují vůli si ve prospěch naplňování cílů poskytovat maximální 

součinnost, zejména si vyměňovat informace o významných skutečnostech, které se týkají 

oblasti dat o životním prostředí a životního prostředí obecně, včetně příslušných sektorových 

oblastí, a další relevantní poznatky týkající se vývoje a využitelnosti dat o životním prostředí 

a inovací či novinek související s hlavními cíli tohoto Memoranda. 

5. Signatáři Memoranda vyjadřují vůli na základě výměny informací a vzájemných konzultací hledat 

nejnovější stanoviska, cíle a postupy, které lze využít k dosažení cílů tohoto Memoranda. 

6. Signatáři Memoranda vyjadřují vůli vyvíjet přiměřené úsilí k naplňování společných cílů tohoto 

Memoranda a jejich průběžnému vyhodnocování. 

Článek IV. 

Oblasti spolupráce 

1. Spolupráce na základě tohoto Memoranda se bude vztahovat na všechny oblasti mající přímou 

či nepřímou vazbu k datům o životním prostředí a informacím o životním prostředí vznikajícím 

při zpracování těchto dat. To platí pro oblasti s vazbou na soukromý i veřejný sektor.  

2. Oblastmi spolupráce stran tohoto Memoranda budou zejména, avšak nikoliv výhradně: 

a) Zajištění kvality dat, metadat a výstupů a procesů; 
b) Koordinace procesů příjmu, zpracování a reportingu environmentálních dat a sběr námětů 

pro jejich zlepšení; 
c) Informování o požadavcích na informační výstupy o životním prostředí a aktuálních 

změnách v oblasti environmentálního reportingu; 
d) Přispívání k rozšíření automatizace v celém životním cyklu vybraných datových sad; 
e) Užívání jednotných standardů založených na národních a mezinárodních standardech 

a klasifikacích umožňujících opakované použití informací veřejného sektoru; 
f) Vzdělávání zapojených subjektů; 
g) Identifikace zdrojů dat pro nové informační potřeby; 
h) Popularizace a propagace informací (dat) o životním prostředí; 
i) Stanovení podmínek užití dat (vlastnictví a případné licencování datových sad); 
j) Případné zasmluvnění následné spolupráce formou prováděcích smluv. 
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Článek V. 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými 

právními předpisy ČR, pravidly příslušného operačního programu, pokyny poskytovatele veřejné 

podpory či kontrolního orgánu a způsobem, který bude naplňovat cíle tohoto Memoranda. 

V případě poskytování informací důvěrného charakteru na to bude druhá strana upozorněna 

a zajistí nakládání s obdrženou informací způsobem odpovídajícím charakteru takové informace.  

2. Obě strany budou vhodným způsobem informovat relevantní členy, spolupracovníky, 

zaměstnance či orgány o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce. 

3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

zástupci obou stran Memoranda. 

4. Toto Memorandum mohou strany ve vzájemné dohodě změnit či doplnit formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tohoto Memoranda 

a podepsány oprávněnými zástupci obou signatářů. 

5. Každá strana může od Memoranda odstoupit v případě, že závazky některé ze stran nejsou 

dodrženy. Memorandum pozbývá platnosti také písemnou dohodou stran nebo doručením 

písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit. 

6. Toto Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

stran, přičemž každý signatář Memoranda obdrží po jednom vyhotovení. 

7. Obě strany podepisují toto Memorandum na základě své výslovné, pravé, vážné, určité 

a svobodné vůle. 

 

V________ , dne ______ 

 

___________________________ 

Za Českou informační agenturu životního prostředí 

Mgr. Miroslav Havránek, 

 ředitel 

 

V________ , dne ______ 

 

___________________________ 

Za Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller,  

hejtman 

 

 

 

 
 

 

 

 
Projekt „Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí“ je 

spolufinancován Evropskou unií z Operačního program Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059. 
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Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje  

DODATEK Č. 30 

KE  

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 226/2002  
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace 

se sídlem Filipovská 582/20, Starý Jiříkov, Jiříkov, PSČ 407 53,                            

IČO: 47274468 
(dále jen organizace) 

vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994, ve znění jejích změn a doplňků (dodatek 

č. 1 ze dne 24. 11. 2000) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 2), 

ve znění usnesení  Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 3), 

 ve znění usnesení  Rady    Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 4), 

 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 173/96/2004 ze dne 19.5. 2004 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 18), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 19), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (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.  87/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/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), 
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Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/14Z/2022 ze dne 25. 04. 2022 se 

výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 

 

 

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 

doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

  

Katastrální území:  Jiříkov  

Parcela výměra druh pozemku   způsob využití 

310/1   81 m2  trvalý travní porost   

 

 

 

 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 25. 04. 2022 

 

 

V Ústí nad Labem dne 25. 04. 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. 1č.j: KUUK/049689/2022
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Příloha č. 2

Název poskytovatele ID služby Druh služby POŽADAVEK NA DOTACI
MAXIMÁLNÍ 
UZNATELNÝ 
POŽADAVEK

OPTIMÁLNÍ NÁVRH 
PODPORY OKSYSTÉM

DOPOČET DOTACE 
2022

ADP-ANNA s.r.o. 6598554 pečovatelská služba 3 110 000 Kč 3 110 000 Kč 3 110 000 Kč 2 192 800 Kč
ADP-ANNA s.r.o. 6744733 odlehčovací služby/P 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 1 521 100 Kč
Agentura KROK, o.p.s. 3593109 osobní asistence 2 969 535 Kč 2 969 535 Kč 2 129 409 Kč 992 900 Kč
Agentura KROK, o.p.s. 9702329 sociální rehabilitace 1 693 360 Kč 1 687 585 Kč 1 227 493 Kč 596 900 Kč
Agentura Osmý den, o. p. s. 5981003 sociální rehabilitace 2 611 038 Kč 2 611 038 Kč 2 611 038 Kč 1 279 000 Kč
Agentura Osmý den, o. p. s. 6514992 odborné sociální poradenství 2 068 562 Kč 2 063 562 Kč 2 063 562 Kč 738 000 Kč
Agentura osobní asistenční služby z. ú. 7938610 osobní asistence 6 482 624 Kč 6 482 624 Kč 6 047 743 Kč 2 819 700 Kč
Agentura Pondělí, z.s. 3306857 podpora samostatného bydlení 4 152 686 Kč 4 070 941 Kč 4 070 941 Kč 2 040 600 Kč
Agentura Pondělí, z.s. 5598414 sociální rehabilitace A/T/P 7 035 047 Kč 6 989 047 Kč 6 989 047 Kč 4 270 900 Kč
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s. 4586391 odborné sociální poradenství 1 351 400 Kč 1 289 434 Kč 1 031 713 Kč 330 600 Kč
Arkadie, o. p. s. 1268119 denní stacionáře 7 700 000 Kč 7 108 266 Kč 4 520 093 Kč 2 107 500 Kč
Arkadie, o. p. s. 1294772 odlehčovací služby 862 000 Kč 862 000 Kč 637 101 Kč 297 100 Kč
Arkadie, o. p. s. 1816143 sociální rehabilitace 3 372 000 Kč 3 372 000 Kč 2 893 377 Kč 1 406 900 Kč
Arkadie, o. p. s. 2981921 sociálně terapeutické dílny 3 947 000 Kč 3 908 600 Kč 2 905 412 Kč 1 412 800 Kč
Arkadie, o. p. s. 4012625 denní stacionáře 8 690 000 Kč 8 690 000 Kč 5 198 107 Kč 2 423 600 Kč
Arkadie, o. p. s. 4415138 sociální rehabilitace 4 331 000 Kč 4 331 000 Kč 3 507 123 Kč 1 705 300 Kč
Arkadie, o. p. s. 6522122 podpora samostatného bydlení 1 595 000 Kč 1 595 000 Kč 1 036 657 Kč 493 700 Kč
Arkadie, o. p. s. 7942332 odborné sociální poradenství 793 300 Kč 793 300 Kč 460 586 Kč 147 600 Kč
Arkadie, o. p. s. 8349589 chráněné bydlení 3 226 300 Kč 3 226 300 Kč 2 255 700 Kč 1 051 700 Kč
Armáda spásy v České republice, z.s. 1410545 noclehárny 2 185 619 Kč 2 185 619 Kč 1 898 730 Kč 904 300 Kč
Armáda spásy v České republice, z.s. 2374792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 589 907 Kč 3 589 907 Kč 3 589 907 Kč 1 930 100 Kč
Armáda spásy v České republice, z.s. 6778323 azylové domy 3 222 827 Kč 2 947 661 Kč 2 546 531 Kč 1 670 500 Kč
Armáda spásy v České republice, z.s. 6883390 azylové domy 1 924 815 Kč 1 884 063 Kč 1 884 063 Kč 1 610 800 Kč
Armáda spásy v České republice, z.s. 9766509 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 721 364 Kč 2 721 364 Kč 2 721 364 Kč 1 378 000 Kč
Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s. 8611761 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 263 568 Kč 3 263 568 Kč 2 719 804 Kč 1 322 500 Kč
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR 2234056 odborné sociální poradenství 1 760 000 Kč 1 602 576 Kč 1 381 759 Kč 442 800 Kč
Camphill na soutoku, z.s. 6570110 chráněné bydlení 3 857 000 Kč 3 803 667 Kč 3 803 667 Kč 2 014 400 Kč
Camphill na soutoku, z.s. 8141075 centra denních služeb 3 405 000 Kč 3 150 155 Kč 2 962 362 Kč 1 381 200 Kč
CEDR - komunitní spolek 5108266 azylové domy 1 927 000 Kč 1 927 000 Kč 1 927 000 Kč 1 312 500 Kč
CEDR - komunitní spolek 6572053 terénní programy 3 024 000 Kč 3 024 000 Kč 3 024 000 Kč 2 050 300 Kč
Centrum D8, o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 660 800 Kč 627 760 Kč 614 115 Kč 270 300 Kč

PŘEHLED SUBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K PODPOŘE, VČETNĚ VÝŠE DOTACE
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Centrum LIRA, z.ú. 3959325 raná péče 1 549 200 Kč 1 534 800 Kč 1 362 857 Kč 662 700 Kč
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 1292895 osobní asistence 8 656 908 Kč 8 548 908 Kč 5 246 775 Kč 2 446 300 Kč
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 5998627 odborné sociální poradenství 811 858 Kč 717 858 Kč 460 586 Kč 147 600 Kč
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 1501687 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 290 100 Kč 2 285 000 Kč 1 841 989 Kč 895 700 Kč
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO 6455886 denní stacionáře 4 724 441 Kč 4 724 441 Kč 3 107 564 Kč 1 448 900 Kč
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s. 4704104 odborné sociální poradenství 1 032 146 Kč 851 717 Kč 851 717 Kč 295 100 Kč
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s. 7909036 osobní asistence 13 660 538 Kč 11 719 374 Kč 8 983 421 Kč 4 188 500 Kč
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 1740941 odlehčovací služby 1 853 203 Kč 1 853 203 Kč 1 853 203 Kč 990 200 Kč
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 3272817 odborné sociální poradenství 1 282 813 Kč 1 282 813 Kč 1 282 813 Kč 413 200 Kč
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 7328567 pečovatelská služba 4 882 131 Kč 4 866 131 Kč 4 653 464 Kč 2 169 700 Kč
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s. 1532609 osobní asistence 4 341 402 Kč 4 341 402 Kč 3 487 850 Kč 1 626 300 Kč
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s. 3991178 odborné sociální poradenství 739 000 Kč 739 000 Kč 460 586 Kč 147 600 Kč
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, z. s. 9267613 odlehčovací služby 1 296 108 Kč 1 284 408 Kč 1 284 408 Kč 461 300 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 1045259 odborné sociální poradenství 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 531 300 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 1243707 odborné sociální poradenství 1 242 400 Kč 1 242 400 Kč 1 242 400 Kč 770 400 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 1353598 domovy se zvláštním režimem 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 9 152 700 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 1997112 domovy pro osoby se zdravotním postižením 11 100 000 Kč 11 100 000 Kč 11 100 000 Kč 6 601 400 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 3466024 chráněné bydlení 18 512 582 Kč 18 512 582 Kč 18 512 582 Kč 10 032 900 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 5581231 sociálně terapeutické dílny 3 976 700 Kč 3 926 962 Kč 3 926 962 Kč 2 764 600 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 6223146 domovy pro seniory 9 380 000 Kč 8 245 461 Kč 8 245 461 Kč 5 125 900 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 7102460 domovy pro seniory 8 800 000 Kč 8 800 000 Kč 8 800 000 Kč 4 519 400 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 8059446 domovy se zvláštním režimem 13 111 000 Kč 13 111 000 Kč 13 111 000 Kč 8 609 500 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 8648413 domovy se zvláštním režimem 11 203 000 Kč 11 203 000 Kč 11 203 000 Kč 6 442 000 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 9361032 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 900 000 Kč 13 900 000 Kč 13 900 000 Kč 7 884 200 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 9374052 domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 080 000 Kč 16 080 000 Kč 16 080 000 Kč 9 565 000 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 9751707 domovy pro osoby se zdravotním postižením 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč 10 823 400 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 1073186 pečovatelská služba 8 160 000 Kč 8 160 000 Kč 8 160 000 Kč 4 564 100 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 1542857 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 853 000 Kč 6 853 000 Kč 6 853 000 Kč 2 530 900 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 2682796 domovy pro seniory 9 767 000 Kč 9 767 000 Kč 9 767 000 Kč 4 981 600 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 3811243 azylové domy 2 750 000 Kč 2 220 577 Kč 2 220 577 Kč 1 730 100 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 5093964 noclehárny 1 022 400 Kč 993 159 Kč 993 159 Kč 720 100 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 5387786 denní stacionáře 1 436 000 Kč 1 436 000 Kč 1 412 529 Kč 658 600 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 5463800 chráněné bydlení 9 965 000 Kč 9 965 000 Kč 9 965 000 Kč 7 302 800 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 6849315 služby následné péče A/P 1 950 000 Kč 1 950 000 Kč 1 950 000 Kč 1 380 300 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 7392909 odborné sociální poradenství 205 500 Kč 205 500 Kč 205 500 Kč 103 300 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 7461655 kontaktní centra 1 326 000 Kč 1 326 000 Kč 1 326 000 Kč 728 700 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 9923023 domovy se zvláštním režimem 10 989 000 Kč 10 989 000 Kč 10 989 000 Kč 5 561 300 Kč
Centrum ucelené rehabilitace, z. ú. 7405909 odborné sociální poradenství 1 565 979 Kč 1 565 979 Kč 1 381 759 Kč 442 800 Kč
CESPO, o. p. s. 8532431 odborné sociální poradenství 940 000 Kč 940 000 Kč 940 000 Kč 413 200 Kč
CESPO, o. p. s. 9382099 tlumočnické služby 520 900 Kč 520 900 Kč 438 721 Kč 213 300 Kč
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. 2282970 sociální rehabilitace 2 834 343 Kč 2 834 343 Kč 2 630 343 Kč 1 279 000 Kč



Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. 3356067 sociálně terapeutické dílny 2 923 353 Kč 2 923 353 Kč 2 490 353 Kč 1 210 900 Kč
Cinka, z.s. 6343251 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 171 076 Kč 3 136 076 Kč 2 928 918 Kč 1 424 200 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 2793191 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 290 000 Kč 1 290 000 Kč 1 290 000 Kč 689 000 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 3230075 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 630 000 Kč 1 630 000 Kč 1 630 000 Kč 936 900 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 4941547 terénní programy 3 093 000 Kč 3 093 000 Kč 3 093 000 Kč 1 823 300 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 6027304 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 490 000 Kč 2 490 000 Kč 2 490 000 Kč 1 378 000 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 6102115 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 920 000 Kč 1 920 000 Kč 1 920 000 Kč 1 124 400 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 6435327 terénní programy 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 729 300 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 6651167 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 920 000 Kč 1 920 000 Kč 1 920 000 Kč 1 124 400 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 7624072 terénní programy 1 890 000 Kč 1 890 000 Kč 1 890 000 Kč 1 093 900 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 9100570 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 970 000 Kč 1 970 000 Kč 1 970 000 Kč 1 124 400 Kč
Demosthenes, o.p.s. 5330519 raná péče 3 466 764 Kč 3 466 764 Kč 3 358 470 Kč 1 633 100 Kč
Dětský domov a Školní jídelna Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace 4034618 domy na půl cesty 598 300 Kč 598 300 Kč 598 300 Kč 333 600 Kč
Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb 9548170 raná péče 3 193 685 Kč 3 193 685 Kč 3 066 429 Kč 1 491 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 2027319 chráněné bydlení 7 475 000 Kč 7 454 792 Kč 7 406 580 Kč 3 453 300 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 2987242 podpora samostatného bydlení 3 450 000 Kč 3 450 000 Kč 2 418 867 Kč 1 152 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 4731306 azylové domy 3 730 000 Kč 3 730 000 Kč 2 910 321 Kč 1 909 100 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 4894760 sociální rehabilitace 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 3 594 801 Kč 1 748 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 7041080 centra denních služeb 6 500 000 Kč 6 500 000 Kč 5 768 811 Kč 2 689 700 Kč
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 9407680 sociálně terapeutické dílny 4 240 000 Kč 4 240 000 Kč 3 320 471 Kč 1 614 600 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě 1760842 azylové domy 4 119 500 Kč 4 119 500 Kč 4 119 500 Kč 3 221 700 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě 1988848 odborné sociální poradenství 6 520 000 Kč 6 519 376 Kč 5 987 620 Kč 1 918 600 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě 2013307 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 999 800 Kč 3 999 425 Kč 2 692 138 Kč 1 309 100 Kč
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích 2185972 domovy se zvláštním režimem 41 410 500 Kč 41 410 500 Kč 32 772 146 Kč 10 501 500 Kč
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích 9753639 domovy pro seniory 7 560 000 Kč 7 560 000 Kč 7 180 280 Kč 2 300 800 Kč
Diecézní charita Litoměřice 4013275 azylové domy 4 212 516 Kč 4 212 516 Kč 4 212 516 Kč 4 056 900 Kč
Diecézní charita Litoměřice 7429073 odborné sociální poradenství 1 667 621 Kč 1 667 621 Kč 1 658 110 Kč 531 300 Kč
Diecézní charita Litoměřice 7908464 terénní programy 108 127 Kč 107 627 Kč 107 627 Kč 63 800 Kč
Diecézní charita Litoměřice 9801549 pečovatelská služba 2 190 155 Kč 2 190 155 Kč 2 190 155 Kč 1 067 900 Kč
Dobrovolnické centrum, z.s. 1510111 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 410 000 Kč 1 408 800 Kč 1 133 532 Kč 551 200 Kč
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace 3225275 chráněné bydlení 1 469 500 Kč 1 469 500 Kč 1 469 500 Kč 751 700 Kč
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace 9567874 domovy pro osoby se zdravotním postižením 15 005 488 Kč 15 005 488 Kč 15 005 488 Kč 8 391 400 Kč
Domov Brtníky, příspěvková organizace 2434997 domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 551 000 Kč 20 551 000 Kč 20 551 000 Kč 8 957 100 Kč
Domov Brtníky, příspěvková organizace 3395152 chráněné bydlení 16 649 000 Kč 16 649 000 Kč 16 649 000 Kč 11 153 700 Kč
Domov Brtníky, příspěvková organizace 3905641 sociálně terapeutické dílny 2 466 000 Kč 2 466 000 Kč 2 466 000 Kč 1 739 700 Kč
Domov důchodců Bystřany 6986535 domovy pro seniory 16 220 000 Kč 16 220 000 Kč 16 220 000 Kč 7 716 400 Kč
Domov důchodců Bystřany 9313776 domovy se zvláštním režimem 18 920 000 Kč 18 920 000 Kč 18 920 000 Kč 11 905 400 Kč
Domov důchodců Lipová 8543206 domovy se zvláštním režimem 13 930 000 Kč 13 930 000 Kč 13 930 000 Kč 6 070 800 Kč
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace 7001404 domovy pro seniory 14 494 262 Kč 14 389 484 Kč 8 819 495 Kč 2 826 100 Kč
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace 8731012 domovy se zvláštním režimem 39 188 193 Kč 38 905 209 Kč 37 000 488 Kč 11 856 400 Kč
Domov harmonie a klidu s. r. o. 4605047 domovy se zvláštním režimem 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 3 900 400 Kč



Domov pro osoby se zdravotním postižením 4541453 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 4 620 600 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace 4578763 domovy pro seniory 12 322 000 Kč 12 322 000 Kč 12 322 000 Kč 6 088 700 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace 9873560 pečovatelská služba 2 160 000 Kč 2 160 000 Kč 2 160 000 Kč 1 023 800 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci 5153567 pečovatelská služba 10 462 000 Kč 10 462 000 Kč 8 726 189 Kč 4 068 600 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci 8541500 domovy se zvláštním režimem 17 923 000 Kč 17 923 000 Kč 17 099 776 Kč 5 479 400 Kč
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci 9823316 domovy pro seniory 22 160 000 Kč 22 160 000 Kč 22 160 000 Kč 7 132 200 Kč
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 2758028 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 137 600 Kč 3 971 317 Kč 3 971 317 Kč 1 446 400 Kč
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 9714807 domovy pro seniory 17 232 000 Kč 17 149 340 Kč 17 149 340 Kč 9 580 600 Kč
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 5238851 domovy se zvláštním režimem 5 537 106 Kč 5 518 540 Kč 5 518 540 Kč 2 202 600 Kč
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 6890540 domovy pro seniory 33 533 000 Kč 33 483 583 Kč 33 483 583 Kč 13 979 700 Kč
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 9595541 domovy pro seniory 21 664 768 Kč 21 664 768 Kč 18 442 538 Kč 5 909 700 Kč
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. 6172420 domovy pro seniory 34 867 799 Kč 34 867 799 Kč 34 867 799 Kč 14 158 700 Kč
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac 3270327 domovy pro seniory 24 000 000 Kč 19 816 892 Kč 19 816 892 Kč 12 617 000 Kč
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac 7256732 azylové domy 3 000 000 Kč 2 940 623 Kč 2 940 623 Kč 2 940 600 Kč
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace 4159038 domovy pro seniory 12 259 660 Kč 12 259 660 Kč 12 259 660 Kč 6 565 200 Kč
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace 5634705 pečovatelská služba 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 1 785 500 Kč
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace 7285141 domovy se zvláštním režimem 5 423 760 Kč 5 423 760 Kč 5 423 760 Kč 3 596 900 Kč
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace 9714246 odlehčovací služby 313 690 Kč 313 690 Kč 313 690 Kč 107 900 Kč
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 2501932 domovy se zvláštním režimem 17 696 600 Kč 17 696 600 Kč 17 696 600 Kč 7 783 000 Kč
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 2744287 domovy pro seniory 21 713 000 Kč 21 713 000 Kč 21 713 000 Kč 10 133 600 Kč
Domov pro seniory U Pramene Louny 2103509 domovy pro seniory 17 870 000 Kč 17 870 000 Kč 17 870 000 Kč 10 528 900 Kč
Domov pro seniory U Pramene Louny 3091711 domovy se zvláštním režimem 3 370 000 Kč 3 370 000 Kč 3 370 000 Kč 1 964 300 Kč
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace 2862640 domovy se zvláštním režimem 10 500 000 Kč 10 500 000 Kč 10 500 000 Kč 6 369 600 Kč
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace 9712191 domovy se zvláštním režimem 17 483 000 Kč 17 483 000 Kč 17 483 000 Kč 11 696 200 Kč
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 2068891 domovy pro seniory 12 524 000 Kč 12 524 000 Kč 12 524 000 Kč 6 635 400 Kč
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 4100257 domovy se zvláštním režimem 11 632 000 Kč 11 632 000 Kč 11 632 000 Kč 6 200 100 Kč
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 4814058 domovy pro osoby se zdravotním postižením 512 000 Kč 512 000 Kč 512 000 Kč 279 900 Kč
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov 2135966 domovy pro seniory 2 900 000 Kč 2 900 000 Kč 2 900 000 Kč 1 473 200 Kč
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov 5168000 osobní asistence 1 089 000 Kč 1 089 000 Kč 1 089 000 Kč 558 300 Kč
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov 5350551 pečovatelská služba 3 506 000 Kč 3 506 000 Kč 3 506 000 Kč 1 902 700 Kč
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov 7051562 domovy se zvláštním režimem 15 178 460 Kč 15 093 356 Kč 15 093 356 Kč 9 048 700 Kč
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú. 5322668 azylové domy 2 413 500 Kč 2 345 676 Kč 2 000 845 Kč 1 312 500 Kč
Domov Velké Březno, příspěvková organizace 1408517 domovy se zvláštním režimem 24 444 000 Kč 24 444 000 Kč 24 444 000 Kč 11 288 600 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 3899971 domovy pro osoby se zdravotním postižením 11 840 000 Kč 11 840 000 Kč 11 840 000 Kč 6 473 000 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 7256389 chráněné bydlení 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč 1 368 200 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 8791049 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 060 000 Kč 13 060 000 Kč 13 060 000 Kč 6 449 600 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 1201084 denní stacionáře 1 427 000 Kč 1 427 000 Kč 1 427 000 Kč 869 400 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 2547969 chráněné bydlení 4 950 000 Kč 4 950 000 Kč 4 950 000 Kč 3 453 300 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 2550019 sociálně terapeutické dílny 6 650 000 Kč 6 650 000 Kč 6 650 000 Kč 3 834 600 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5171989 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 522 400 Kč 6 522 400 Kč 6 522 400 Kč 3 277 800 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5666980 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 865 600 Kč 6 865 600 Kč 6 865 600 Kč 3 499 200 Kč



Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 7734108 chráněné bydlení 5 713 400 Kč 5 713 400 Kč 5 713 400 Kč 3 809 400 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 8643214 podpora samostatného bydlení 482 000 Kč 482 000 Kč 482 000 Kč 339 200 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 8907909 chráněné bydlení 5 849 000 Kč 5 849 000 Kč 5 849 000 Kč 4 227 500 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 9553549 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 709 500 Kč 6 709 500 Kč 6 709 500 Kč 3 429 000 Kč
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace 2197911 domovy se zvláštním režimem 22 401 400 Kč 22 401 400 Kč 22 401 400 Kč 12 250 400 Kč
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace 4403315 domovy pro seniory 12 670 400 Kč 12 670 400 Kč 12 670 400 Kč 5 734 600 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 1351633 domovy pro osoby se zdravotním postižením 21 486 000 Kč 21 486 000 Kč 21 486 000 Kč 11 469 900 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 4121413 sociálně terapeutické dílny 2 119 000 Kč 2 119 000 Kč 2 119 000 Kč 1 455 800 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 6172133 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 590 000 Kč 13 590 000 Kč 13 590 000 Kč 7 266 800 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 7293077 chráněné bydlení 2 428 000 Kč 2 428 000 Kč 2 428 000 Kč 1 544 000 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 7717165 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 007 000 Kč 4 007 000 Kč 4 007 000 Kč 1 714 500 Kč
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 7806966 týdenní stacionáře 1 468 000 Kč 1 468 000 Kč 1 468 000 Kč 643 700 Kč
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace 5323100 chráněné bydlení 2 271 000 Kč 2 271 000 Kč 2 271 000 Kč 1 686 600 Kč
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace 5935431 domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 273 000 Kč 10 273 000 Kč 10 273 000 Kč 4 849 600 Kč
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace 6075842 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 965 000 Kč 1 965 000 Kč 1 965 000 Kč 1 154 700 Kč
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace 6916747 domovy pro seniory 10 628 000 Kč 10 628 000 Kč 10 628 000 Kč 3 410 300 Kč
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace 7012291 domovy se zvláštním režimem 4 890 000 Kč 4 890 000 Kč 4 890 000 Kč 2 562 900 Kč
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace 7255944 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 557 000 Kč 8 557 000 Kč 8 557 000 Kč 4 105 600 Kč
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 2577955 chráněné bydlení 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 201 600 Kč
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 2761662 sociálně terapeutické dílny 4 430 000 Kč 4 430 000 Kč 4 430 000 Kč 2 934 500 Kč
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 3793014 domovy se zvláštním režimem 13 500 000 Kč 13 500 000 Kč 12 743 469 Kč 4 083 500 Kč
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 4410973 domovy pro seniory 30 800 000 Kč 30 800 000 Kč 29 460 665 Kč 9 440 400 Kč
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 8538718 domovy pro osoby se zdravotním postižením 43 006 000 Kč 43 006 000 Kč 43 006 000 Kč 18 077 800 Kč
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 8888297 domovy se zvláštním režimem 5 300 000 Kč 5 300 000 Kč 5 300 000 Kč 1 897 800 Kč
DRUG-OUT Klub, z.s. 1953437 terénní programy 753 786 Kč 722 408 Kč 498 713 Kč 342 100 Kč
DRUG-OUT Klub, z.s. 4677905 kontaktní centra 3 081 000 Kč 3 081 000 Kč 3 081 000 Kč 1 971 800 Kč
DRUG-OUT Klub, z.s. 5587211 odborné sociální poradenství 6 520 000 Kč 5 983 799 Kč 5 983 799 Kč 3 016 100 Kč
DRUG-OUT Klub, z.s. 7108907 terénní programy 3 583 000 Kč 3 583 000 Kč 3 583 000 Kč 1 896 300 Kč
DRUG-OUT Klub, z.s. 9258026 odborné sociální poradenství 1 713 000 Kč 1 630 500 Kč 1 630 500 Kč 681 800 Kč
Dům romské kultury o. p. s. 1480537 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 182 150 Kč 2 182 150 Kč 1 771 144 Kč 861 300 Kč
Dům romské kultury o. p. s. 5153749 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 106 500 Kč 3 105 550 Kč 2 697 688 Kč 1 311 800 Kč
Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s. 4047865 osobní asistence 4 020 714 Kč 4 020 714 Kč 2 282 904 Kč 1 064 500 Kč
EDA cz, z.ú. 7877605 raná péče 1 959 200 Kč 1 959 200 Kč 1 959 200 Kč 1 126 600 Kč
ENERGIE o.p.s. 1534371 chráněné bydlení 6 815 000 Kč 6 815 000 Kč 6 815 000 Kč 2 877 600 Kč
ENERGIE o.p.s. 8221160 odlehčovací služby 957 000 Kč 957 000 Kč 957 000 Kč 662 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 1015984 sociální rehabilitace 4 633 592 Kč 4 633 592 Kč 4 603 099 Kč 2 238 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 1214275 sociální rehabilitace 3 922 177 Kč 3 922 177 Kč 3 682 480 Kč 1 790 600 Kč
Fokus Labe, z.ú. 1457144 sociální rehabilitace 4 311 459 Kč 4 311 459 Kč 3 682 480 Kč 1 790 600 Kč
Fokus Labe, z.ú. 1621637 odborné sociální poradenství 1 383 557 Kč 1 383 557 Kč 1 381 759 Kč 442 800 Kč
Fokus Labe, z.ú. 1657475 sociální rehabilitace 1 714 453 Kč 1 714 453 Kč 1 714 453 Kč 895 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 2046626 sociálně terapeutické dílny 2 697 747 Kč 2 697 747 Kč 2 490 353 Kč 1 210 900 Kč



Fokus Labe, z.ú. 2365503 sociálně terapeutické dílny 8 358 685 Kč 8 358 685 Kč 6 640 942 Kč 3 229 100 Kč
Fokus Labe, z.ú. 2882507 sociální rehabilitace 1 909 773 Kč 1 909 773 Kč 1 841 240 Kč 895 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 3097184 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 385 457 Kč 1 385 457 Kč 1 385 457 Kč 694 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 3376667 sociální rehabilitace 8 266 832 Kč 7 364 830 Kč 6 214 184 Kč 3 711 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 3935206 chráněné bydlení 12 815 302 Kč 12 815 302 Kč 11 454 959 Kč 5 340 900 Kč
Fokus Labe, z.ú. 4103239 sociální rehabilitace 3 728 811 Kč 3 728 811 Kč 3 682 480 Kč 1 790 600 Kč
Fokus Labe, z.ú. 4265731 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 348 157 Kč 1 348 157 Kč 1 348 157 Kč 694 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 5188376 sociální rehabilitace 9 403 663 Kč 9 296 213 Kč 8 285 579 Kč 4 028 900 Kč
Fokus Labe, z.ú. 5844827 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 127 156 Kč 2 127 156 Kč 2 127 156 Kč 1 157 200 Kč
Fokus Labe, z.ú. 6105987 sociální rehabilitace 3 701 589 Kč 3 701 589 Kč 3 682 480 Kč 1 790 600 Kč
Fokus Labe, z.ú. 6303516 sociální rehabilitace 1 851 753 Kč 1 851 753 Kč 1 841 240 Kč 895 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 6780298 chráněné bydlení 5 876 127 Kč 5 876 127 Kč 4 359 086 Kč 2 032 400 Kč
Fokus Labe, z.ú. 7889246 sociální rehabilitace 4 481 222 Kč 4 481 222 Kč 4 481 222 Kč 2 238 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 8981594 sociální rehabilitace 8 912 948 Kč 8 912 948 Kč 8 285 579 Kč 4 028 900 Kč
Fokus Labe, z.ú. 9071773 odborné sociální poradenství 1 524 357 Kč 1 524 357 Kč 1 381 759 Kč 442 800 Kč
Fokus Labe, z.ú. 9131484 odborné sociální poradenství 1 354 157 Kč 1 354 157 Kč 1 354 157 Kč 442 800 Kč
Fokus Labe, z.ú. 9317585 sociální rehabilitace 4 647 093 Kč 4 647 093 Kč 4 603 099 Kč 2 238 300 Kč
Fokus Labe, z.ú. 9425002 odborné sociální poradenství 1 373 457 Kč 1 373 457 Kč 1 373 457 Kč 442 800 Kč
Fokus Labe, z.ú. 9462377 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 430 357 Kč 1 430 357 Kč 1 427 897 Kč 694 300 Kč
Helias Ústí nad Labem, o.p.s. 3591222 osobní asistence 4 480 767 Kč 4 423 506 Kč 3 203 871 Kč 1 493 800 Kč
Helias Ústí nad Labem, o.p.s. 7646043 denní stacionáře 6 263 972 Kč 6 258 972 Kč 4 520 093 Kč 2 107 500 Kč
HEWER, z.s. 4076320 osobní asistence 8 966 000 Kč 8 966 000 Kč 8 966 000 Kč 4 222 400 Kč
HEZKÉ DOMY s.r.o. 5336459 odlehčovací služby 7 489 000 Kč 7 409 000 Kč 7 409 000 Kč 4 718 400 Kč
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o. 8445409 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 723 700 Kč
Hospic sv. Štěpána, z. s. 1451339 odborné sociální poradenství 890 000 Kč 890 000 Kč 890 000 Kč 413 200 Kč
Hospic sv. Štěpána, z. s. 5419883 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 715 000 Kč 1 715 000 Kč 1 715 000 Kč 820 900 Kč
Hospic sv. Štěpána, z. s. 6770385 odlehčovací služby 3 670 000 Kč 3 655 000 Kč 3 655 000 Kč 2 242 600 Kč
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. 3441974 odborné sociální poradenství 412 500 Kč 412 500 Kč 412 500 Kč 147 600 Kč
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. 4743378 odlehčovací služby 4 490 000 Kč 4 478 929 Kč 4 478 929 Kč 1 572 800 Kč
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. 5291951 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 202 700 Kč 1 192 700 Kč 960 676 Kč 307 800 Kč
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s. 9245039 sociální rehabilitace 2 455 700 Kč 2 446 700 Kč 2 446 700 Kč 1 705 300 Kč
Charita Česká Kamenice 2472265 nízkoprahová denní centra 2 658 900 Kč 2 658 900 Kč 2 658 900 Kč 1 461 800 Kč
Charita Česká Kamenice 2527440 podpora samostatného bydlení 3 268 700 Kč 3 268 700 Kč 3 109 972 Kč 1 481 100 Kč
Charita Česká Kamenice 5735295 sociálně terapeutické dílny 4 859 100 Kč 4 859 100 Kč 4 859 100 Kč 2 381 500 Kč
Charita Česká Kamenice 7629312 domovy se zvláštním režimem 8 605 600 Kč 8 605 600 Kč 7 019 717 Kč 2 249 400 Kč
Charita Česká Kamenice 9806102 chráněné bydlení 11 864 000 Kč 11 864 000 Kč 11 864 000 Kč 8 437 900 Kč
Charita Česká Kamenice 9869440 domovy se zvláštním režimem 4 712 500 Kč 4 712 500 Kč 3 972 843 Kč 1 273 000 Kč
Charita Litoměřice 1269156 denní stacionáře 1 650 803 Kč 1 650 803 Kč 1 243 026 Kč 579 600 Kč
Charita Litoměřice 2241142 azylové domy 2 236 212 Kč 2 236 212 Kč 2 091 793 Kč 1 372 200 Kč
Charita Litoměřice 2417772 odlehčovací služby 1 936 331 Kč 1 936 331 Kč 1 936 331 Kč 629 100 Kč
Charita Litoměřice 2548478 noclehárny 932 897 Kč 929 597 Kč 929 597 Kč 452 100 Kč



Charita Litoměřice 3403190 pečovatelská služba 11 625 636 Kč 11 625 636 Kč 11 608 143 Kč 5 412 300 Kč
Charita Litoměřice 5624320 domovy se zvláštním režimem 10 496 210 Kč 10 496 210 Kč 10 496 210 Kč 3 692 700 Kč
Charita Litoměřice 5964684 nízkoprahová denní centra 955 900 Kč 955 900 Kč 927 675 Kč 451 000 Kč
Charita Litoměřice 6566711 domovy pro seniory 35 156 110 Kč 35 156 110 Kč 33 227 045 Kč 10 647 200 Kč
Charita Litoměřice 9011520 terénní programy 900 031 Kč 897 031 Kč 897 031 Kč 437 600 Kč
Charita Lovosice 3189832 terénní programy 890 080 Kč 890 080 Kč 749 944 Kč 364 600 Kč
Charita Lovosice 3209417 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 700 650 Kč 1 700 650 Kč 1 416 915 Kč 689 000 Kč
Charita Lovosice 6081367 azylové domy 2 599 000 Kč 2 599 000 Kč 2 182 740 Kč 1 431 800 Kč
Charita Lovosice 6540812 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 815 640 Kč 1 815 640 Kč 1 772 766 Kč 862 000 Kč
Charita Lovosice 8464374 sociálně terapeutické dílny 1 649 900 Kč 1 649 900 Kč 1 649 900 Kč 807 300 Kč
Charita Most 1012725 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 709 478 Kč 3 709 478 Kč 3 709 478 Kč 2 248 700 Kč
Charita Most 1158642 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 007 237 Kč 2 007 237 Kč 1 416 915 Kč 689 000 Kč
Charita Most 1826142 noclehárny 918 351 Kč 918 351 Kč 918 351 Kč 452 100 Kč
Charita Most 2450357 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 1 416 915 Kč 689 000 Kč
Charita Most 2570590 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 721 000 Kč 2 721 000 Kč 2 697 688 Kč 1 311 800 Kč
Charita Most 3043143 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 742 047 Kč 2 742 047 Kč 2 742 047 Kč 1 481 300 Kč
Charita Most 3383589 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 798 054 Kč 2 785 294 Kč 2 125 372 Kč 1 033 500 Kč
Charita Most 3475445 odborné sociální poradenství 992 160 Kč 990 507 Kč 921 172 Kč 295 100 Kč
Charita Most 4704201 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 237 200 Kč 3 237 200 Kč 3 083 072 Kč 1 499 100 Kč
Charita Most 5361940 odborné sociální poradenství 1 518 000 Kč 1 518 000 Kč 1 518 000 Kč 531 300 Kč
Charita Most 5370162 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 299 520 Kč 4 288 120 Kč 3 853 840 Kč 1 873 900 Kč
Charita Most 5476963 azylové domy 2 582 409 Kč 2 582 409 Kč 2 455 583 Kč 1 610 800 Kč
Charita Most 5690901 azylové domy 2 836 529 Kč 2 836 529 Kč 2 728 426 Kč 1 789 800 Kč
Charita Most 5778636 odborné sociální poradenství 1 272 640 Kč 1 272 640 Kč 1 105 407 Kč 354 200 Kč
Charita Most 5798742 pečovatelská služba 6 683 479 Kč 6 669 979 Kč 4 643 257 Kč 2 164 900 Kč
Charita Most 5872914 terénní programy 2 161 973 Kč 2 161 973 Kč 2 161 973 Kč 1 093 900 Kč
Charita Most 6239239 azylové domy 2 896 971 Kč 2 896 971 Kč 2 728 426 Kč 1 789 800 Kč
Charita Most 6776446 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 312 100 Kč 4 312 100 Kč 3 542 287 Kč 1 722 500 Kč
Charita Most 7323829 osobní asistence 2 168 912 Kč 2 157 872 Kč 1 666 129 Kč 776 900 Kč
Charita Most 7544686 terénní programy 1 042 132 Kč 1 042 132 Kč 899 933 Kč 437 600 Kč
Charita Most 8190994 nízkoprahová denní centra 2 791 000 Kč 2 783 896 Kč 2 576 875 Kč 1 253 000 Kč
Charita Most 8217675 domy na půl cesty 1 692 063 Kč 1 692 063 Kč 933 874 Kč 444 800 Kč
Charita Most 8389381 terénní programy 2 530 300 Kč 2 530 300 Kč 2 249 833 Kč 1 093 900 Kč
Charita Most 8522670 sociální rehabilitace 1 603 572 Kč 1 603 572 Kč 1 603 572 Kč 852 700 Kč
Charita Most 8583484 odborné sociální poradenství 1 175 515 Kč 1 085 820 Kč 1 059 348 Kč 339 500 Kč
Charita Most 9253322 terénní programy 2 230 000 Kč 2 230 000 Kč 2 230 000 Kč 1 093 900 Kč
Charita Roudnice nad Labem 1761469 pečovatelská služba 2 077 012 Kč 2 077 012 Kč 1 881 303 Kč 877 100 Kč
Charita Roudnice nad Labem 4335678 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 686 407 Kč 3 686 407 Kč 3 686 407 Kč 1 873 900 Kč
Charita Roudnice nad Labem 6392422 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 487 838 Kč 2 487 838 Kč 2 125 372 Kč 1 033 500 Kč
Charita Roudnice nad Labem 8281324 azylové domy 2 492 790 Kč 2 492 790 Kč 2 492 790 Kč 1 789 800 Kč
Charita Rumburk 4291907 odborné sociální poradenství 737 434 Kč 727 195 Kč 727 195 Kč 295 100 Kč



Charita Rumburk 6349343 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 724 726 Kč 581 370 Kč 581 370 Kč 372 000 Kč
Charita Rumburk 7222807 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 620 665 Kč 1 620 665 Kč 1 620 665 Kč 1 124 400 Kč
Charita Šluknov 3112502 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 371 250 Kč 2 370 306 Kč 2 054 527 Kč 999 100 Kč
Charita Šluknov 6661939 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 336 725 Kč 3 336 725 Kč 3 083 072 Kč 1 499 100 Kč
Charita Šluknov 8168410 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 529 980 Kč 3 529 980 Kč 3 383 671 Kč 1 645 400 Kč
Charita Teplice 5945195 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 580 068 Kč 3 499 418 Kč 2 302 487 Kč 1 119 600 Kč
Charita Teplice 7058897 odborné sociální poradenství 1 111 430 Kč 965 353 Kč 921 172 Kč 295 100 Kč
Charita Teplice 8489399 azylové domy 3 077 551 Kč 3 007 353 Kč 1 818 950 Kč 1 193 200 Kč
Charita Ústí nad Labem 1001488 azylové domy 2 242 413 Kč 2 242 413 Kč 2 242 413 Kč 2 242 400 Kč
Charita Ústí nad Labem 2145028 nízkoprahová denní centra 2 586 294 Kč 2 586 294 Kč 2 586 294 Kč 1 545 400 Kč
Charita Ústí nad Labem 2179469 domovy se zvláštním režimem 8 993 696 Kč 8 993 696 Kč 8 993 696 Kč 4 332 900 Kč
Charita Ústí nad Labem 3125201 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 897 518 Kč 1 897 518 Kč 1 897 518 Kč 1 124 400 Kč
Charita Ústí nad Labem 3255982 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 328 349 Kč 1 328 349 Kč 1 328 349 Kč 689 000 Kč
Charita Ústí nad Labem 3831791 noclehárny 1 212 462 Kč 1 212 462 Kč 1 212 462 Kč 700 500 Kč
Charita Ústí nad Labem 6631017 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 284 152 Kč 1 284 152 Kč 1 284 152 Kč 689 000 Kč
Charita Ústí nad Labem 9288131 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 072 813 Kč 1 072 813 Kč 1 072 813 Kč 562 200 Kč
Charita Ústí nad Labem 9832613 terénní programy 1 091 210 Kč 1 091 210 Kč 1 091 210 Kč 729 300 Kč
Charitní sdružení Děčín, z.s. 6511261 odborné sociální poradenství 3 518 703 Kč 3 458 703 Kč 3 458 703 Kč 1 269 300 Kč
Charitní sdružení Děčín, z.s. 7674174 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 910 600 Kč 4 910 600 Kč 4 910 600 Kč 3 395 000 Kč
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s. 2732328 chráněné bydlení 3 842 050 Kč 3 838 252 Kč 2 468 860 Kč 1 151 100 Kč
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s. 3532163 podpora samostatného bydlení 4 175 958 Kč 4 175 958 Kč 4 175 958 Kč 2 139 400 Kč
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s. 4181497 osobní asistence 4 274 254 Kč 4 274 254 Kč 3 364 355 Kč 1 568 600 Kč
Indigo Děčín, z.s. 9082399 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 779 185 Kč 3 779 185 Kč 3 776 763 Kč 1 836 400 Kč
Indigo Děčín, z.s. 9308341 terénní programy 3 263 764 Kč 3 235 264 Kč 3 235 264 Kč 1 640 900 Kč
JIPRO-CASH s.r.o. 5037445 domovy se zvláštním režimem 15 349 000 Kč 15 349 000 Kč 15 349 000 Kč 6 037 800 Kč
JURTA, o.p.s. 1066948 sociální rehabilitace 3 945 482 Kč 3 945 482 Kč 3 945 482 Kč 2 131 700 Kč
JURTA, o.p.s. 4715430 sociálně terapeutické dílny 5 674 184 Kč 5 674 184 Kč 5 674 184 Kč 3 027 300 Kč
JURTA, o.p.s. 5807228 chráněné bydlení 1 928 564 Kč 1 928 564 Kč 1 928 564 Kč 1 435 500 Kč
JURTA, o.p.s. 9100031 podpora samostatného bydlení 2 098 840 Kč 2 098 840 Kč 1 727 762 Kč 822 900 Kč
K srdci klíč, o. p. s. 1499845 noclehárny 1 664 698 Kč 1 664 698 Kč 1 664 698 Kč 1 085 100 Kč
K srdci klíč, o. p. s. 6455949 noclehárny 1 619 418 Kč 1 616 663 Kč 1 616 663 Kč 904 300 Kč
K srdci klíč, o. p. s. 7712870 nízkoprahová denní centra 2 832 900 Kč 2 806 920 Kč 2 806 920 Kč 1 796 000 Kč
K srdci klíč, o. p. s. 8836274 azylové domy 2 630 740 Kč 2 630 740 Kč 2 630 740 Kč 1 789 800 Kč
K srdci klíč, o. p. s. 9422230 azylové domy 1 888 270 Kč 1 888 270 Kč 1 818 950 Kč 1 193 200 Kč
K srdci klíč, o. p. s. 9763724 domy na půl cesty 1 871 809 Kč 1 871 809 Kč 1 867 749 Kč 889 500 Kč
Kamarád - LORM 1165395 chráněné bydlení 2 851 729 Kč 2 851 729 Kč 2 851 729 Kč 2 014 400 Kč
Kamarád - LORM 1372355 denní stacionáře 672 710 Kč 672 710 Kč 621 513 Kč 289 800 Kč
Kamarád - LORM 2207393 týdenní stacionáře 2 845 192 Kč 2 845 192 Kč 2 845 192 Kč 1 193 700 Kč
Kamarád - LORM 2803757 podpora samostatného bydlení 1 700 000 Kč 1 689 151 Kč 1 658 652 Kč 789 900 Kč
Kamarád - LORM 3210011 domovy pro osoby se zdravotním postižením 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 2 530 900 Kč
Kamarád - LORM 7334865 sociálně terapeutické dílny 2 858 000 Kč 2 858 000 Kč 2 656 377 Kč 1 291 600 Kč



Kamarád - LORM 8570486 odlehčovací služby 419 405 Kč 419 405 Kč 419 405 Kč 169 600 Kč
Kleja, z.s. 9338405 terénní programy 2 113 500 Kč 2 113 500 Kč 2 113 500 Kč 1 093 900 Kč
Kormidlo Šluknov o.p.s. 4978879 sociálně terapeutické dílny 6 934 500 Kč 6 934 500 Kč 6 934 500 Kč 4 016 300 Kč
Kostka Krásná Lípa, p.o. 1928007 terénní programy 1 099 820 Kč 1 099 820 Kč 989 926 Kč 481 300 Kč
Kostka Krásná Lípa, p.o. 3153600 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 797 945 Kč 5 720 445 Kč 3 655 641 Kč 1 777 500 Kč
Kostka Krásná Lípa, p.o. 3827499 odborné sociální poradenství 755 547 Kč 755 547 Kč 552 703 Kč 177 100 Kč
Kostka Krásná Lípa, p.o. 5321665 osobní asistence 9 975 800 Kč 9 975 800 Kč 5 980 031 Kč 2 788 200 Kč
Kostka Krásná Lípa, p.o. 6363165 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 420 670 Kč 6 395 670 Kč 5 009 991 Kč 2 436 100 Kč
KRUH pomoci, o.p.s. 3492950 sociální rehabilitace 3 149 116 Kč 3 149 116 Kč 3 149 116 Kč 1 705 300 Kč
Krušnohorská poliklinika s.r.o. 6373201 domovy pro seniory 4 728 000 Kč 4 464 286 Kč 4 464 286 Kč 1 821 000 Kč
Krušnohorská poliklinika s.r.o. 6426990 pečovatelská služba 2 078 000 Kč 2 058 000 Kč 2 058 000 Kč 1 229 700 Kč
Křesťanské společenství Jonáš, z. s. 8061366 nízkoprahová denní centra 2 452 900 Kč 2 447 025 Kč 2 447 025 Kč 1 253 000 Kč
Květina z. s. 3536223 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 379 000 Kč 3 372 000 Kč 3 083 072 Kč 1 499 100 Kč
Květina z. s. 5464128 nízkoprahová denní centra 3 198 000 Kč 3 161 897 Kč 3 161 897 Kč 1 670 600 Kč
Květina z. s. 5829590 terénní programy 2 120 000 Kč 2 120 000 Kč 1 724 872 Kč 838 700 Kč
Květina z. s. 6251794 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 222 000 Kč 4 214 143 Kč 3 719 402 Kč 1 808 600 Kč
Maltézská pomoc, o.p.s. 9905305 osobní asistence 3 565 500 Kč 3 561 000 Kč 3 330 861 Kč 1 553 000 Kč
Masopust, z. s. 1989766 sociální rehabilitace 2 160 080 Kč 2 158 830 Kč 2 158 830 Kč 1 343 000 Kč
Masopust, z. s. 6538434 sociálně terapeutické dílny 2 315 541 Kč 2 315 541 Kč 2 315 541 Kč 1 412 800 Kč
Medicína Litvínov s. r. o. 3132557 domovy pro seniory 2 500 000 Kč 2 405 451 Kč 2 405 451 Kč 1 461 500 Kč
MEDICINA, spol.s.r.o. 2180193 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 815 279 Kč 9 815 279 Kč 9 815 279 Kč 3 504 300 Kč
Město Bílina 2680198 pečovatelská služba 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 2 867 900 Kč
Město Kadaň 5578580 terénní programy 2 393 710 Kč 2 393 710 Kč 2 393 710 Kč 1 458 600 Kč
Město Krupka 8895811 pečovatelská služba 5 394 000 Kč 5 388 500 Kč 5 388 500 Kč 3 191 500 Kč
Město Litvínov 1901050 terénní programy 830 000 Kč 830 000 Kč 830 000 Kč 546 900 Kč
Město Litvínov 5124068 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 270 000 Kč 1 241 717 Kč 1 241 717 Kč 689 000 Kč
Město Meziboří 4771324 pečovatelská služba 3 690 000 Kč 3 690 000 Kč 3 513 572 Kč 1 638 300 Kč
Město Štětí 2561765 pečovatelská služba 2 755 000 Kč 2 755 000 Kč 2 755 000 Kč 1 661 600 Kč
Město Štětí 8322579 denní stacionáře 130 000 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč 30 800 Kč
Město Terezín 1795576 pečovatelská služba 1 760 000 Kč 1 760 000 Kč 1 760 000 Kč 876 100 Kč
Město Varnsdorf 1187850 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 927 444 Kč 927 444 Kč 927 444 Kč 620 100 Kč
Město Varnsdorf 2244389 noclehárny 617 440 Kč 617 440 Kč 617 440 Kč 310 300 Kč
Město Varnsdorf 3064434 terénní programy 1 047 437 Kč 1 047 437 Kč 1 047 437 Kč 656 400 Kč
Město Varnsdorf 9055829 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 482 523 Kč 1 352 685 Kč 1 352 685 Kč 843 200 Kč
Město Varnsdorf 9957516 pečovatelská služba 3 332 847 Kč 2 840 391 Kč 2 539 998 Kč 1 184 300 Kč
Městská knihovna Louny, příspěvková organizace 6963367 sociálně terapeutické dílny 2 210 000 Kč 2 210 000 Kč 2 210 000 Kč 1 210 900 Kč
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace 4012067 pečovatelská služba 6 715 000 Kč 6 667 500 Kč 6 667 500 Kč 3 599 900 Kč
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace 6128832 denní stacionáře 1 376 000 Kč 1 376 000 Kč 1 186 524 Kč 553 200 Kč
Městská správa sociálních služeb Kadaň 8021779 domovy pro seniory 24 490 000 Kč 24 490 000 Kč 24 490 000 Kč 11 031 700 Kč
Městská správa sociálních služeb Kadaň 8756058 odlehčovací služby 420 000 Kč 420 000 Kč 420 000 Kč 195 200 Kč
Městská správa sociálních služeb Kadaň 9009774 pečovatelská služba 5 217 900 Kč 5 123 759 Kč 5 123 759 Kč 2 547 100 Kč



Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1486803 domovy pro osoby se zdravotním postižením 625 000 Kč 625 000 Kč 625 000 Kč 248 600 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1853582 pečovatelská služba 7 700 000 Kč 7 700 000 Kč 7 700 000 Kč 4 461 900 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1944936 domovy pro seniory 10 145 000 Kč 10 145 000 Kč 10 145 000 Kč 6 561 000 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 4525297 denní stacionáře 1 040 000 Kč 1 040 000 Kč 1 040 000 Kč 595 400 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 5884351 denní stacionáře 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 304 300 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 6305505 odborné sociální poradenství 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 374 900 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 6712020 domovy pro seniory 38 530 000 Kč 38 530 000 Kč 38 530 000 Kč 21 237 400 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 7945267 denní stacionáře 1 480 000 Kč 1 480 000 Kč 1 480 000 Kč 806 200 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 9300938 domovy se zvláštním režimem 6 900 000 Kč 6 900 000 Kč 6 900 000 Kč 4 001 100 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 9884915 domovy pro seniory 6 700 000 Kč 6 700 000 Kč 6 700 000 Kč 2 755 700 Kč
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace 6278016 domovy pro seniory 3 880 000 Kč 3 880 000 Kč 3 880 000 Kč 1 657 800 Kč
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace 7891821 domovy pro osoby se zdravotním postižením 37 400 000 Kč 37 400 000 Kč 37 400 000 Kč 19 910 300 Kč
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace 9493656 domovy se zvláštním režimem 28 950 000 Kč 28 950 000 Kč 28 950 000 Kč 16 353 000 Kč
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace 9925245 chráněné bydlení 4 660 000 Kč 4 660 000 Kč 4 660 000 Kč 2 733 500 Kč
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 1590533 odlehčovací služby 10 200 000 Kč 10 200 000 Kč 10 200 000 Kč 4 718 400 Kč
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 1592324 pečovatelská služba 3 700 000 Kč 3 700 000 Kč 3 700 000 Kč 2 254 100 Kč
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 3890327 domovy pro seniory 20 250 000 Kč 20 250 000 Kč 20 250 000 Kč 8 618 700 Kč
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 5655847 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 100 000 Kč 13 100 000 Kč 13 100 000 Kč 6 893 200 Kč
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 6395067 odborné sociální poradenství 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 738 000 Kč
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 7032621 domovy se zvláštním režimem 20 500 000 Kč 20 500 000 Kč 20 500 000 Kč 9 751 700 Kč
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 2848286 domovy pro seniory 25 349 160 Kč 25 089 160 Kč 25 089 160 Kč 10 271 000 Kč
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 3369883 pečovatelská služba 6 818 511 Kč 6 788 511 Kč 6 151 010 Kč 2 867 900 Kč
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 8647982 odlehčovací služby 991 900 Kč 946 705 Kč 946 705 Kč 629 100 Kč
Městys Měcholupy 8521213 pečovatelská služba 1 765 000 Kč 661 898 Kč 564 843 Kč 244 100 Kč
Mgr. Lucie Jursíková Brožková 5222616 odlehčovací služby 3 397 000 Kč 3 397 000 Kč 3 279 195 Kč 1 528 900 Kč
Most k naději, z. s. 1916764 služby následné péče /A 731 478 Kč 714 258 Kč 599 404 Kč 285 500 Kč
Most k naději, z. s. 4417327 kontaktní centra 2 787 797 Kč 2 780 797 Kč 2 780 797 Kč 1 823 900 Kč
Most k naději, z. s. 4741952 terénní programy 7 319 905 Kč 7 294 905 Kč 7 294 905 Kč 3 756 000 Kč
Most k naději, z. s. 4876605 telefonická krizová pomoc 4 525 461 Kč 4 352 358 Kč 3 733 082 Kč 1 815 300 Kč
Most k naději, z. s. 6384214 odborné sociální poradenství 1 602 598 Kč 1 594 598 Kč 1 594 598 Kč 938 700 Kč
Most k naději, z. s. 7660838 odborné sociální poradenství 1 412 872 Kč 1 409 872 Kč 1 409 872 Kč 590 300 Kč
Most k naději, z. s. 8582685 kontaktní centra 3 009 336 Kč 2 996 836 Kč 2 996 836 Kč 2 045 100 Kč
Most k naději, z. s. 9936300 krizová pomoc 1 046 854 Kč 1 041 354 Kč 897 384 Kč 436 400 Kč
Mozaika, z.s. 5359149 odborné sociální poradenství 1 025 524 Kč 1 020 798 Kč 921 172 Kč 295 100 Kč
NADĚJE 1074769 terénní programy 1 811 000 Kč 1 811 000 Kč 1 499 889 Kč 729 300 Kč
NADĚJE 1256783 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 570 000 Kč 3 497 017 Kč 3 083 072 Kč 1 499 100 Kč
NADĚJE 1673951 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 247 000 Kč 4 247 000 Kč 3 853 840 Kč 1 873 900 Kč
NADĚJE 2127231 odborné sociální poradenství 1 199 000 Kč 1 199 000 Kč 1 105 407 Kč 354 200 Kč
NADĚJE 2503341 sociálně terapeutické dílny 3 621 000 Kč 3 621 000 Kč 3 237 459 Kč 1 574 300 Kč
NADĚJE 2925439 noclehárny 2 594 000 Kč 2 594 000 Kč 1 898 730 Kč 904 300 Kč
NADĚJE 3072534 chráněné bydlení 3 860 000 Kč 3 860 000 Kč 3 860 000 Kč 2 111 700 Kč



NADĚJE 3778962 azylové domy 3 361 000 Kč 3 361 000 Kč 3 361 000 Kč 2 386 400 Kč
NADĚJE 4166865 sociálně terapeutické dílny 2 611 000 Kč 2 611 000 Kč 2 490 353 Kč 1 210 900 Kč
NADĚJE 4238324 sociální rehabilitace 5 388 000 Kč 5 388 000 Kč 5 388 000 Kč 2 685 900 Kč
NADĚJE 4257675 azylové domy 4 258 000 Kč 4 258 000 Kč 4 092 638 Kč 2 684 700 Kč
NADĚJE 4528359 terénní programy 4 138 000 Kč 4 136 000 Kč 3 374 749 Kč 1 640 900 Kč
NADĚJE 4534118 terénní programy 1 813 000 Kč 1 811 000 Kč 1 499 889 Kč 729 300 Kč
NADĚJE 5625611 nízkoprahová denní centra 3 259 000 Kč 3 259 000 Kč 3 006 355 Kč 1 461 800 Kč
NADĚJE 5924567 krizová pomoc 323 000 Kč 323 000 Kč 251 268 Kč 122 200 Kč
NADĚJE 6087352 chráněné bydlení 5 976 000 Kč 5 976 000 Kč 5 976 000 Kč 2 857 100 Kč
NADĚJE 6562208 nízkoprahová denní centra 3 332 150 Kč 3 155 760 Kč 3 155 760 Kč 1 649 800 Kč
NADĚJE 6772756 odborné sociální poradenství 1 107 000 Kč 1 107 000 Kč 1 040 925 Kč 333 600 Kč
NADĚJE 7055199 chráněné bydlení 8 109 000 Kč 8 109 000 Kč 8 109 000 Kč 4 016 300 Kč
NADĚJE 7116825 nízkoprahová denní centra 4 060 000 Kč 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 1 984 000 Kč
NADĚJE 8090360 noclehárny 2 069 000 Kč 2 069 000 Kč 1 898 730 Kč 904 300 Kč
NADĚJE 8149563 noclehárny 2 357 000 Kč 2 357 000 Kč 1 518 984 Kč 723 400 Kč
NADĚJE 8870904 terénní programy 3 355 000 Kč 3 350 000 Kč 2 999 777 Kč 1 458 600 Kč
NADĚJE 9057704 odborné sociální poradenství 1 140 000 Kč 1 140 000 Kč 1 040 925 Kč 333 600 Kč
NADĚJE 9593299 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 890 000 Kč 4 890 000 Kč 3 542 287 Kč 1 722 500 Kč
Nemocnice AGEL Louny a.s. 3954535 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 609 700 Kč
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. 5496002 denní stacionáře 1 640 000 Kč 1 632 858 Kč 1 243 026 Kč 579 600 Kč
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. 8917425 pečovatelská služba 4 028 000 Kč 4 011 510 Kč 3 317 409 Kč 1 546 800 Kč
Nemocnice Žatec, o.p.s. 5594962 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 824 000 Kč 2 805 000 Kč 2 805 000 Kč 1 026 100 Kč
Oblastní spolek ČČK Louny 1427288 azylové domy 1 989 500 Kč 1 757 577 Kč 1 757 577 Kč 1 312 500 Kč
Oblastní spolek ČČK Louny 5658772 azylové domy 2 841 000 Kč 2 550 077 Kč 2 546 531 Kč 1 670 500 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 2740854 pečovatelská služba 4 604 167 Kč 4 604 167 Kč 4 140 673 Kč 1 930 600 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 2794196 domovy se zvláštním režimem 5 420 167 Kč 5 410 167 Kč 4 832 545 Kč 1 548 500 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 2467540 kontaktní centra 1 944 200 Kč 1 915 200 Kč 1 915 200 Kč 1 267 300 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 2997661 terénní programy 1 031 500 Kč 928 204 Kč 928 204 Kč 613 700 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice 6580078 domovy se zvláštním režimem 2 373 572 Kč 2 373 572 Kč 2 373 572 Kč 1 429 400 Kč
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 1991853 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 614 533 Kč 3 590 783 Kč 3 590 783 Kč 1 911 400 Kč
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 2597207 odborné sociální poradenství 1 134 527 Kč 1 125 027 Kč 1 125 027 Kč 472 300 Kč
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 2868960 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 201 122 Kč 2 196 689 Kč 2 196 218 Kč 1 068 000 Kč
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 6782959 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 410 342 Kč 1 408 759 Kč 1 408 759 Kč 787 000 Kč
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 8897392 terénní programy 851 442 Kč 849 463 Kč 849 463 Kč 643 000 Kč
OPORA 3964750 odlehčovací služby 1 254 000 Kč 1 254 000 Kč 1 254 000 Kč 640 700 Kč
OPORA 4302274 pečovatelská služba 6 350 000 Kč 6 350 000 Kč 6 350 000 Kč 3 776 200 Kč
OPORA 8743040 odlehčovací služby 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 597 000 Kč
OPORA 9223369 pečovatelská služba 4 950 000 Kč 4 950 000 Kč 4 950 000 Kč 3 237 300 Kč
PAMPELIŠKA, o.p.s. 1908686 pečovatelská služba 1 502 223 Kč 1 487 957 Kč 1 487 957 Kč 761 100 Kč
PAMPELIŠKA, o.p.s. 7806201 pečovatelská služba 7 027 426 Kč 6 982 426 Kč 5 652 942 Kč 2 635 700 Kč
Paracelsus, s. r. o. 3942723 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 4 337 100 Kč 4 203 768 Kč 4 203 768 Kč 1 574 300 Kč



Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5458864 pečovatelská služba 10 685 000 Kč 10 670 000 Kč 10 670 000 Kč 7 080 600 Kč
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 2269939 domovy se zvláštním režimem 36 855 660 Kč 36 855 660 Kč 36 855 660 Kč 25 261 500 Kč
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 6621591 domovy pro seniory 22 601 288 Kč 22 601 288 Kč 22 601 288 Kč 10 589 600 Kč
Poradna pro integraci, z.ú. 5373127 odborné sociální poradenství 4 373 790 Kč 4 364 562 Kč 4 364 562 Kč 1 712 000 Kč
Poradna pro integraci, z.ú. 6917580 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 026 016 Kč 3 022 249 Kč 3 022 249 Kč 1 550 200 Kč
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s. 2230344 terénní programy 4 715 402 Kč 4 715 402 Kč 4 715 402 Kč 2 625 600 Kč
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s. 3190373 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 653 170 Kč 653 170 Kč 495 920 Kč 241 200 Kč
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s. 7160480 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 386 994 Kč 1 386 994 Kč 1 204 378 Kč 585 700 Kč
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s. 7212518 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 624 076 Kč 2 624 076 Kč 2 550 447 Kč 1 240 200 Kč
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s. 7406243 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 545 757 Kč 2 545 757 Kč 2 543 534 Kč 1 236 800 Kč
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s. 9564563 terénní programy 1 694 880 Kč 1 694 880 Kč 1 649 877 Kč 802 300 Kč
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.) 1066993 odborné sociální poradenství 2 255 488 Kč 2 077 937 Kč 2 077 937 Kč 885 500 Kč
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.) 6958943 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 486 900 Kč 4 479 400 Kč 4 479 400 Kč 2 239 200 Kč
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. 4095789 odborné sociální poradenství 2 734 400 Kč 2 471 390 Kč 2 471 390 Kč 885 500 Kč
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s. 2702489 odborné sociální poradenství 1 508 241 Kč 1 508 241 Kč 1 508 241 Kč 540 200 Kč
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu 4709041 pečovatelská služba 3 155 219 Kč 3 155 219 Kč 2 386 145 Kč 1 112 600 Kč
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu 5509784 odborné sociální poradenství 4 901 293 Kč 4 901 293 Kč 4 901 293 Kč 1 830 100 Kč
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu 9399765 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 830 907 Kč 3 830 907 Kč 3 830 907 Kč 1 873 900 Kč
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 2322456 chráněné bydlení 995 268 Kč 832 129 Kč 832 129 Kč 578 900 Kč
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 6143976 sociální rehabilitace 1 262 530 Kč 1 187 861 Kč 1 187 861 Kč 820 100 Kč
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. 1474897 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 418 829 Kč 4 412 329 Kč 2 975 521 Kč 1 446 900 Kč
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. 7964176 odborné sociální poradenství 4 259 365 Kč 4 256 065 Kč 3 684 689 Kč 1 180 700 Kč
Romano jasnica, spolek 1014491 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 950 300 Kč 1 950 300 Kč 1 950 300 Kč 1 124 400 Kč
Romano jasnica, spolek 1280221 terénní programy 798 200 Kč 798 200 Kč 749 944 Kč 364 600 Kč
Romano jasnica, spolek 2714387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 419 500 Kč 1 419 500 Kč 1 416 915 Kč 689 000 Kč
Romano jasnica, spolek 6394439 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 147 578 Kč 2 147 578 Kč 2 147 578 Kč 1 311 800 Kč
Romano jasnica, spolek 8623993 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 511 100 Kč 1 511 100 Kč 1 416 915 Kč 689 000 Kč
Romano jasnica, spolek 9817183 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 386 200 Kč 3 386 200 Kč 3 386 200 Kč 1 722 500 Kč
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže 7425112 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 409 310 Kč 1 389 814 Kč 1 389 814 Kč 778 500 Kč
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže 9772872 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 971 480 Kč 952 231 Kč 952 231 Kč 487 200 Kč
Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov 3861378 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 2 119 612 Kč 1 030 700 Kč
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. 6622118 domovy se zvláštním režimem 5 192 787 Kč 5 166 513 Kč 5 166 513 Kč 1 786 800 Kč
Senior Teplice z. s. 1142741 týdenní stacionáře 3 353 000 Kč 3 348 500 Kč 3 348 500 Kč 1 673 600 Kč
Senior Teplice z. s. 4868271 odlehčovací služby 1 518 500 Kč 1 515 167 Kč 1 515 167 Kč 554 800 Kč
Senior Teplice z. s. 7907052 pečovatelská služba 5 776 000 Kč 5 776 000 Kč 5 119 229 Kč 2 386 800 Kč
Senior Teplice z. s. 8951412 denní stacionáře 2 344 106 Kč 2 344 106 Kč 1 440 780 Kč 671 800 Kč
Sestřičky, s.r.o. 2026889 pečovatelská služba 2 117 356 Kč 2 117 356 Kč 1 618 011 Kč 754 400 Kč
Sociální agentura, o. p. s. 4452113 sociální rehabilitace 1 852 103 Kč 1 830 520 Kč 1 499 295 Kč 729 100 Kč
Sociální agentura, o. p. s. 6288509 odborné sociální poradenství 797 020 Kč 787 860 Kč 690 879 Kč 221 400 Kč
Sociální agentura, o. p. s. 8052393 odborné sociální poradenství 3 281 589 Kč 3 261 753 Kč 2 855 634 Kč 915 100 Kč
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 1049767 domovy pro seniory 28 165 000 Kč 28 165 000 Kč 28 165 000 Kč 13 571 400 Kč



Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 4810034 denní stacionáře 1 052 000 Kč 1 052 000 Kč 1 052 000 Kč 605 900 Kč
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 6315827 odborné sociální poradenství 2 627 000 Kč 2 565 196 Kč 2 565 196 Kč 858 900 Kč
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 7359147 pečovatelská služba 7 688 000 Kč 7 688 000 Kč 7 688 000 Kč 3 861 200 Kč
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 8611619 azylové domy 4 224 000 Kč 4 224 000 Kč 4 224 000 Kč 2 602 600 Kč
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 8986384 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 468 000 Kč 8 468 000 Kč 8 468 000 Kč 3 942 100 Kč
Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace 9512421 pečovatelská služba 4 068 688 Kč 4 068 688 Kč 4 068 688 Kč 1 946 100 Kč
Spirála, Ústecký kraj, z. s. 1901964 telefonická krizová pomoc 3 076 500 Kč 3 076 500 Kč 2 443 472 Kč 1 188 200 Kč
Spirála, Ústecký kraj, z. s. 9031562 intervenční centra 2 703 600 Kč 2 664 600 Kč 2 664 600 Kč 1 972 800 Kč
Spirála, Ústecký kraj, z. s. 9381472 krizová pomoc 5 674 300 Kč 5 167 683 Kč 3 876 700 Kč 1 885 100 Kč
Spirála, Ústecký kraj, z. s. 9736016 odborné sociální poradenství 408 000 Kč 374 343 Kč 374 343 Kč 147 600 Kč
Spirála, Ústecký kraj, z. s. 9886524 krizová pomoc 877 800 Kč 846 181 Kč 768 161 Kč 373 500 Kč
Společně proti času, o.p.s. 1873902 pečovatelská služba 1 494 500 Kč 1 425 528 Kč 1 031 117 Kč 480 700 Kč
Společně proti času, o.p.s. 5817647 odlehčovací služby 218 000 Kč 218 000 Kč 187 383 Kč 87 400 Kč
SPOLEČNÝ ŽIVOT 1348497 terénní programy 1 863 674 Kč 1 858 163 Kč 1 858 163 Kč 948 200 Kč
Spolek Kolem dokola 3598308 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 682 000 Kč 1 682 000 Kč 1 682 000 Kč 947 800 Kč
SPZ Teplice z. s. 3687948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 837 865 Kč 3 732 865 Kč 1 062 686 Kč 304 500 Kč
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 1508034 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 009 813 Kč 2 009 813 Kč 2 009 813 Kč 1 124 400 Kč
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 2898140 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 420 379 Kč 1 410 879 Kč 1 410 879 Kč 936 900 Kč
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 1 735 140 Kč 1 641 733 Kč 1 450 562 Kč 705 300 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s. 1475555 tlumočnické služby 2 137 212 Kč 2 090 106 Kč 1 535 522 Kč 746 600 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s. 3454712 odborné sociální poradenství 1 820 090 Kč 1 756 255 Kč 1 427 817 Kč 457 600 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s. 5554461 odborné sociální poradenství 1 457 543 Kč 1 413 166 Kč 1 105 407 Kč 354 200 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s. 5657843 odborné sociální poradenství 1 300 472 Kč 1 257 203 Kč 1 013 290 Kč 324 700 Kč
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 2 061 469 Kč 2 003 236 Kč 1 767 873 Kč 859 600 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s. 7160060 tlumočnické služby 1 574 984 Kč 1 549 435 Kč 1 052 929 Kč 512 000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s. 7896718 tlumočnické služby 2 388 371 Kč 2 323 815 Kč 1 974 242 Kč 960 000 Kč
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 1 544 468 Kč 1 502 775 Kč 1 223 912 Kč 595 200 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s. 8443953 tlumočnické služby 2 158 001 Kč 2 120 163 Kč 1 623 266 Kč 789 300 Kč
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 1 895 179 Kč 1 850 248 Kč 1 767 873 Kč 859 600 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny 2222932 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 344 258 Kč 344 258 Kč 344 258 Kč 176 300 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny 2906418 odborné sociální poradenství 984 475 Kč 984 475 Kč 984 475 Kč 369 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny 5429547 odborné sociální poradenství 371 343 Kč 368 926 Kč 368 926 Kč 132 800 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny 8356589 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 429 778 Kč 429 778 Kč 429 778 Kč 220 400 Kč
Světlo Kadaň z. s. 1348958 kontaktní centra 2 764 853 Kč 2 764 853 Kč 2 764 853 Kč 1 914 400 Kč
Světlo Kadaň z. s. 4617622 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 424 880 Kč 4 424 880 Kč 4 007 993 Kč 1 948 800 Kč
Světlo Kadaň z. s. 4830342 terénní programy 2 596 836 Kč 2 596 836 Kč 2 249 833 Kč 1 093 900 Kč
Světlo Kadaň z. s. 4903149 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 709 449 Kč 6 709 449 Kč 6 166 143 Kč 2 998 300 Kč
Světlo Kadaň z. s. 5425697 terénní programy 4 657 067 Kč 4 657 067 Kč 4 649 654 Kč 2 260 900 Kč
Světlo Kadaň z. s. 5486070 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 168 059 Kč 4 168 059 Kč 4 007 993 Kč 1 948 800 Kč
Světlo Kadaň z. s. 6042330 terénní programy 3 511 615 Kč 3 511 615 Kč 3 299 755 Kč 1 604 500 Kč
Světlo Kadaň z. s. 6268396 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 661 562 Kč 2 661 562 Kč 2 350 842 Kč 1 143 100 Kč



Světlo Kadaň z. s. 6964061 odborné sociální poradenství 3 040 592 Kč 3 033 272 Kč 3 033 272 Kč 1 062 600 Kč
Světlo Kadaň z. s. 6987486 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 437 637 Kč 3 437 637 Kč 3 237 225 Kč 1 574 100 Kč
Světlo Kadaň z. s. 9046179 kontaktní centra 2 084 639 Kč 2 084 639 Kč 2 084 639 Kč 1 330 900 Kč
Světlo Kadaň z. s. 9813289 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 257 694 Kč 4 257 694 Kč 3 188 059 Kč 1 550 200 Kč
Šance Lovosice, z.s. 1806649 pečovatelská služba 1 864 500 Kč 1 744 500 Kč 1 570 011 Kč 732 000 Kč
Šance Lovosice, z.s. 5093498 denní stacionáře 1 725 900 Kč 1 725 900 Kč 1 695 035 Kč 790 300 Kč
Šance Lovosice, z.s. 7363041 sociálně terapeutické dílny 817 000 Kč 817 000 Kč 817 000 Kč 403 600 Kč
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. 5180350 sociální rehabilitace 791 148 Kč 774 748 Kč 774 748 Kč 426 300 Kč
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. 7124970 průvodcovské a předčitatelské služby 1 108 000 Kč 1 090 000 Kč 621 629 Kč 289 800 Kč
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizac 3856868 domovy pro osoby se zdravotním postižením 15 296 000 Kč 15 296 000 Kč 15 296 000 Kč 10 648 600 Kč
Uzlík Litvínov, z. ú. 3514586 sociálně terapeutické dílny 1 984 518 Kč 1 984 518 Kč 1 867 765 Kč 908 200 Kč
VALDEK, o.p.s. 8111722 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 960 800 Kč 2 822 600 Kč 2 822 600 Kč 1 829 500 Kč
Valerie-Homecare, s. r. o. 8643582 odlehčovací služby/T 2 108 152 Kč 1 137 747 Kč 1 005 620 Kč 468 900 Kč
Valerie-Homecare, s. r. o. 9489149 domovy pro seniory 6 680 000 Kč 6 680 000 Kč 4 107 163 Kč 1 316 100 Kč
Vaše Harmonie, o.p.s. 3293142 domovy se zvláštním režimem 5 750 918 Kč 5 390 918 Kč 5 390 918 Kč 3 097 000 Kč
Vaše Harmonie, o.p.s. 6998154 odborné sociální poradenství 578 237 Kč 577 374 Kč 577 374 Kč 236 100 Kč
Vaše Harmonie, o.p.s. 9585709 pečovatelská služba 1 693 139 Kč 1 690 990 Kč 1 290 512 Kč 601 700 Kč
Vavřinec z. s. 1351398 azylové domy 3 249 085 Kč 3 249 085 Kč 2 546 531 Kč 1 670 500 Kč
Vavřinec z. s. 2001131 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 417 160 Kč 4 417 160 Kč 3 117 213 Kč 1 515 800 Kč
WHITE LIGHT I, z.ú. 6427324 kontaktní centra 3 198 848 Kč 3 112 848 Kč 3 112 848 Kč 1 774 600 Kč
WHITE LIGHT I, z.ú. 7975725 odborné sociální poradenství 1 576 590 Kč 1 572 590 Kč 1 572 590 Kč 1 120 300 Kč
WHITE LIGHT I, z.ú. 9185704 kontaktní centra 1 225 999 Kč 1 209 999 Kč 1 209 999 Kč 805 000 Kč
WHITE LIGHT I, z.ú. 9535462 terénní programy 1 951 420 Kč 1 946 920 Kč 1 946 920 Kč 948 200 Kč
WHITE LIGHT I, z.ú. 9684988 terénní programy 2 101 764 Kč 2 096 764 Kč 2 096 764 Kč 1 130 500 Kč
YMCA Ústí nad Labem 7155895 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 538 312 Kč 1 499 289 Kč 1 156 152 Kč 562 200 Kč
Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o. 1819216 pečovatelská služba 2 466 000 Kč 2 331 000 Kč 2 331 000 Kč 1 227 600 Kč
Židovská obec Teplice 5999482 odborné sociální poradenství 249 900 Kč 249 900 Kč 249 900 Kč 147 600 Kč
1. Česká společnost, z. s. 4632012 odborné sociální poradenství 834 474 Kč 830 911 Kč 830 911 Kč 295 100 Kč

1 324 631 000 Kč
Reforma psychiatrické péče ALOKACE 1 874 780 919 Kč
transformace ROZDĚLENO 1 874 780 900 Kč
Není součástí základní sítě kraje NEROZDĚLENO 19 Kč
Služby zapojené do POSOSUK 3 do 30. 6. 2022
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Název poskytovatele ID služby Druh služby POŽADAVEK NA DOTACI
MAXIMÁLNÍ 
UZNATELNÝ 
POŽADAVEK

OPTIMÁLNÍ NÁVRH 
PODPORY OKSYSTÉM

DOPOČET DOTACE 
2022

ADP-ANNA s.r.o. 1510155 domovy pro seniory 1 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 9695946 terénní programy 641 000 Kč 641 000 Kč 641 000 Kč 0 Kč
Domov pro seniory U Pramene Louny 9422672 azylové domy 170 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč 0 Kč
Global Partner Péče, z.ú. 7961531 odlehčovací služby 473 934 Kč 473 934 Kč 0 Kč 0 Kč
Charita Most 8364418 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 222 111 Kč 222 111 Kč 0 Kč 0 Kč
Charitní sdružení Děčín, z.s. 3343285 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 495 378 Kč 1 495 378 Kč 0 Kč 0 Kč
Krušnohorská poliklinika s.r.o. 3507285 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 900 000 Kč 1 727 381 Kč 1 727 381 Kč 0 Kč
Žatecký spolek Handicap z. s., 2266383 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 902 338 Kč 3 902 338 Kč 0 Kč 0 Kč
Žatecký spolek Handicap z. s., 5355584 terénní programy 1 853 837 Kč 1 853 837 Kč 0 Kč 0 Kč
Žatecký spolek Handicap z. s., 8187057 odborné sociální poradenství 2 504 106 Kč 2 504 106 Kč 0 Kč 0 Kč

Není součástí základní sítě kraje
Služby, které obdrželi max. požadavek v rámci 1. nebo 2. části 
dotace v RP

PŘEHLED NEPODPOŘENÝCH SUBJEKTŮ

Bod 8.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 035/42R/2022
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Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory 

poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2022 
 

 

 

Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby 

 

a) 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: 

České právní normy 

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 

b) 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. 

 

Příloha č. 5
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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 obecného 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 

předem oznamovat Komisi. Tato skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb mezi 

ostatními SGEI danou sociální potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat,  

                                                 
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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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.” 

Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků: 

a) podpora poskytnutá v jakékoli formě, 

b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků, 
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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, 

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, 

                                                 
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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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.  

Pověření poskytovatele sociálních služeb 

Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla 

tyto následky:3 

                                                 
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. 
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- 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.  

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Ústecký kraj (dále také “ÚK“ nebo „kraj“) v návaznosti na ustanovení §101a zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o sociálních službách“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely posouzení žádostí 

o dotaci z rozpočtu kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a požadavku  

na dotaci Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům 

sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 (dále 

jen „Metodika“). 
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2. Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí, 

pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci. 

Metodika dále obsahuje informace o stanovení optimální výše dotace, maximální a reálné 

výše dotace. Tato Metodika se vztahuje na všechny žadatele a příjemce dotace, bez ohledu 

na právní formu. 

 

3. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy 

uzavřené s krajem. Finanční podpora bude příspěvkovým organizacím obcí poskytnuta 

prostřednictvím účtu zřizovatele. Příspěvkovým organizacím kraje, které též mohou žádat 

o poskytnutí finanční podpory, bude vypočtená finanční podpora do jejich rozpočtů 

poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů“), ve znění pozdějších předpisů (podle § 28 odst. 4 zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) na jejich běžné účty. 

  

4. Celkový objem finančních prostředků určených na podporu poskytování sociálních služeb 

je dán objemem finančních prostředků, který bude pro tyto účely pro příslušný rok vyčleněn 

ve státním rozpočtu v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).  

 

5. Finanční podpora na sociální služby z dotace musí být poskytnuta v souladu s Rozhodnutím 

EK. 

 

6. Priority dotačního řízení vyhlašuje pro příslušný dotační rok ÚK v rámci programu Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraj 2022 (dále jen „Program“) viz Část III. odst. 4 Metodiky. 

Priority dotačního řízení mohou stanovit podporu těm sociálním službám, které např. 

zajišťují péči o specifické cílové skupiny (např. osoby s poruchou autistického spektra),  

či je třeba zvláštního zacházení, například v kontextu jiných zdrojů financování, které 

nejsou zajištěny kontinuálně (např. služby sociální prevence, které jsou částečně 

financovány ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské Unie (resp., strukturálních 

a investičních fondů EU), především z Evropského sociálního fondu). 

 

 

Část II. 

Zaměření podpory, účel dotace 

 

1. 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. Dotace na poskytování sociálních služeb se poskytuje na financování základních druhů 

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování 

sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.   
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Část III. 

Vymezení některých pojmů 

 

1. Dotací se rozumí finanční prostředky z rozpočtu kraje poskytnuté právnickým nebo 

fyzickým osobám na stanovený účel, a to v rámci a za podmínek této Metodiky a Programu.  

 

2. Poskytovatelem sociální služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno 

rozhodnutí o registraci, a právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona  

o sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče).  

 

3. Žadatelem se rozumí ten poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání 

žádosti (tzv. způsobilý žadatel) a podáním žádosti se uchází o dotaci z rozpočtu kraje 

na podporu poskytování sociální služby.  

 

4. Programem se rozumí dotační program (dle § 10c zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, jehož podmínky jsou 

schvalovány Zastupitelstvem Ústeckého kraje a v jehož rámci jsou poskytovány dotace 

poskytovatelům sociálních služeb za účelem spolufinancování sociálních služeb.  

 

5. Poskytovatelem dotace se rozumí Ústecký kraj (dále jen „Poskytovatel“), který poskytuje 

finanční prostředky z rozpočtu kraje dle § 101a odst. 3 zákona o sociálních službách, 

vyhlašuje a určuje podmínky pro jejich poskytování a rozhoduje o účelu jejich vynakládání. 

V jeho rámci plní příslušné úkoly a funkce odbor sociálních věcí Krajského úřadu 

Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“).  

 

6. Příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociální služby, v jehož prospěch bylo 

o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace rozhodnuto (dále jen „Příjemce“).  

 

7. Žádostí o dotaci (dále jen „Žádost“) se rozumí žádost poskytovatele sociálních služeb  

o dotaci z rozpočtu ÚK podaná do dotačního programu Podpora sociálních služeb  

v Ústeckém kraji 2022, kterou poskytovatel sociálních služeb podává prostřednictvím tomu 

určené webové aplikace, přičemž k tomu, aby byla Žádost způsobilá posouzení, musí 

splňovat náležitosti § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

musí být vyplněny všechny k tomu určené části žádosti a doplněny veškeré povinné 

přílohy.  

 

8. Hodnotitelem krajského úřadu se rozumí kompetentní pracovník, který disponuje znalostmi 

o průběhu poskytování sociálních služeb, má adekvátní znalosti o financování sociálních 

služeb a ekonomických aspektech poskytování sociálních služeb, a který musí být 

seznámen s obsahem této Metodiky, podle jejíchž ustanovení při hodnocení postupuje.  

 

9. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dokument, kterým jsou 

deklarovány priority v rozvoji sociálních služeb na území regionu, a to v souladu 

s ustanoveními § 3 písm. h) a § 95 písm. d) zákona o sociálních službách.  

 

10. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se rozumí jejich výdej, jehož provedením 

byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, nebo porušení 

podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, 

není-li prokázáno, jak byly tyto peněžní prostředky použity.  
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11. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků 

poskytnutých z rozpočtu kraje ve stanoveném termínu.  

 

12. Maximální výše dotace je stanovena jako požadovaná výše dotace snížená o nadhodnocené 

náklady a o náklady v rozpočtu, na které nelze finanční prostředky z dotace čerpat (viz. 

Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách a příloha 

č. 6 Metodiky). 

 

13. 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. 

 

Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou 

maximální výše podpory, kterou může získat z veřejných rozpočtů.   

 

14. Optimální výše dotace je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou maximální výše 

podpory a je stanovena ze strany ÚK na základě údajů uvedených v Žádosti, Základní síti 

kraje a na základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních služeb. Analýza 

je prováděna na základě dostupných dat za předchozí roky. Optimální výše dotace je obecně 

stanovena:  

a. v případě ambulantních a terénních sociálních služeb (vyjma nocleháren) jako 

obvyklá/průměrná hodnota celkových nákladů na úvazek pracovníka, přičemž 

se zohledňují obvyklé příjmy u jednotlivých služeb, 

b. v případě pobytových sociálních služeb a nocleháren jako obvyklá/průměrná 

hodnota celkových nákladů na lůžko, přičemž se zohledňují obvyklé příjmy 

u jednotlivých služeb. 

 

15. 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 Programu. 

 

16. Redukční koeficienty jsou stanoveny ze strany ÚK každoročně (i) s ohledem na celkovou 

výši dotace, kterou MPSV přidělilo kraji pro příslušný rok, (i) s ohledem na priority 

podpory jednotlivých druhů sociálních služeb vyjádřené ve střednědobém plánu rozvoje 

sociálních služeb – jednotlivé míry redukce zohledňující priority podpory jednotlivých 

druhů sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 5 této Metodiky. Redukční koeficienty 

stanovené pro jednotlivé druhy podporovaných sociálních služeb v daném kalendářním roce 

budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK nejpozději do 28. února roku, na který je 

dotace poskytnuta.  

 

17. Smlouvou o poskytnutí finanční podpory se rozumí smlouva o poskytnutí finanční podpory 

z rozpočtu kraje poskytovateli sociálních služeb na podporu sociálních služeb 

poskytovaných dle zákona o sociálních službách, která je uzavřena v souladu se zákonem 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě níž a při splnění v ní stanovených 

podmínek bude žadateli (Příjemci) poskytnuta dotace ve výši reálné výše dotace (dále také 

„Smlouva“).  
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18. Závěrečným vyúčtováním dotace se rozumí závěrečná zpráva o splnění veškerých podmínek 

Smlouvy a dotačního řízení na předepsaných formulářích (viz příloha č. 4 Metodiky) 

Část IV. 

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace 

 

1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží 

do pravomoci Zastupitelstva ÚK. Dotace jsou poskytovány na základě § 10a zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 

2. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá optimální výši dotace stanovené 

v souladu s pravidly Části VII. 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 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.  

 

3. 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 kraje a zároveň je pověřena k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu.  

 

4. 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 (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).  

 

5. 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 sociální služby deklarována formou čestného prohlášení při podání Žádosti 

(viz část V. odst. 6 Metodiky, tj. toto čestné prohlášení je součástí elektronické žádosti  

o dotaci).  

 

6. 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 
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údaje zjistit nebo ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem 

osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek, 

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. 1 Metodiky, 

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. 

Příjemce, kterému byla dotace v rámci Programu přidělena poprvé, dokládá přílohy 

uvedené pod písmenem a) až g).  Příjemce, kterému byla dotace v rámci Programu 

v minulém roce, tj. v roce 2021, přidělena (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá 

povinně přílohy uvedené pod písmenem a) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat 

v případě, že u příloh uvedených pod písmeny b), c), d), e) a g) uložených ve složce 

na odboru sociálních věcí KÚÚK nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží 

čestným prohlášením. 

 

7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 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. 

 

8. 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. 

 

9. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu Smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto článku 

(s výjimkami uvedenými v odst. 7 a 8 tohoto článku), nebude s ním Smlouva uzavřena.  

 

10. Sociálním službám financovaným z tzv. individuálních projektů, které jsou podporovány 

v rámci oblasti podpory Operačního programu Zaměstnanost, nebude dotace po dobu 

realizace projektu poskytnuta a to v případě, kdy z projektu bude zajištěno plné financování 

(není počítáno s případnou minimální spoluúčastí). Výjimku tvoří sociální služby, u nichž 

není do  individuálních projektů zahrnuta celá kapacita sociální služby, všechny cílové 

skupiny uživatelů příslušné sociální služby nebo všechna místa poskytování sociální služby. 

Další výjimku tvoří sociální služby zapojené do individuálních projektů (dále také „IP“) 

realizovaných např.  krajem   (projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji), kdy je 

podpora v rámci IP poskytována ve formě příspěvku k vyrovnávací platbě a je stanovena 

maximální procentuální podpora (např. 60 % vyrovnávací platby). V těchto případech lze 

podat Žádost o dotaci na sociální službu, a to pouze pro část kapacity, pro cílovou skupinu 

uživatelů nebo místo poskytování sociální služby, které nejsou podpořeny v rámci 

individuálního projektu nebo do výše té části vyrovnávací platby, která nebude kryta z IP 
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(např. v případě příspěvku ve výši 60 % vyrovnávací platby, lze podat žádost o dotaci na 

maximálně 40 % vyrovnávací platby) .  

 

11. Dotace je poskytována bezhotovostně, ve splátkách a vyplácena v souladu s případnými 

regulačními opatřeními následovně:  

─ poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými 

celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,  

─ příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné účty 

zřizovatele,  

─ příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.  

 

12. Dotace je poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby 

o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK. Žádost musí být zpracována a podána výlučně 

prostřednictvím internetové aplikace v části žádost o dotaci.  

 

13. Dotace se poskytovateli sociální služby (Příjemci) poskytuje jen na úhradu nezbytně 

nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění 

fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). V Žádosti v rozpočtu 

služby žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem  

o sociálních službách pro příslušný druh služby. 

 

14. 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.  

 

15. Příjemce smí prostředky dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních 

druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi  

při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona 

o sociálních službách. V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona 

o sociálních službách) lze prostředky dotace použít i na osobní vybavení, drobné předměty 

běžné osobní potřeby a některé služby poskytované nezaopatřeným dětem podle § 48 odst. 

3 zákona o sociálních službách.  

 

16. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem 

(Příjemcem) rozhoduje Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele (Příjemce), 

a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného Programu. Obdobně se postupuje u převodu 

dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb. 

 

17. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související 

s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta za podmínek uvedených v čl. 20.  

 

18.  Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 Nařízení vlády  

č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách): 

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 
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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,  

h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu4 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) výdaje, které nelze účetně doložit,  

k) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové/platové 

náklady odvozené ze 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 včetně zákonných odvodů. 

Další uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené Poskytovatelem v příloze 

číslo 6 Metodiky a jsou pro Příjemce závazné.  

19. V případě nejasností, zda se jedná o náklad oprávněný nebo neoprávněný, dává závazné 

stanovisko odbor sociálních věcí KÚÚK.  

 

20. 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.  

 

21. Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Při stanovení výše dotace se zohledňuje 

úhrada ze strany uživatelů za základní činnosti sociální služby (pozn. pouze v případě 

sociálních služeb poskytovaných za úhradu od uživatelů sociální služby podle zákona 

o sociálních službách), úhrada z veřejného zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní 

péči v případě sociálních služeb uvedených v § 36 zákona o sociálních službách (s úhradou 

z veřejného zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči se počítá  

i v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče)  

                                                 
4 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 



Příloha č. 4 Vyhlášení 

 

14 

 

a výše finančních transferů poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů (mimo 

výše uvedených úhrad). Způsob zohlednění úhrad od uživatelů, úhrad z veřejného 

zdravotního pojištění a transferů poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů  

při stanovení výše dotace určí Poskytovatel při vyhlášení dotačního řízení pro příslušný rok.  

 

Část V. 

Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace 

 

1. Dotace na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě Žádosti poskytovatele sociální 

služby o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje. Žádost poskytovatel sociální služby 

vyplní a podá prostřednictvím internetové aplikace.  

 

2. Žádost se vyplňuje a podává pouze v elektronické podobě.  

 

3. Žádosti jsou Poskytovatelem přijímány ve dvou termínech dotačního řízení. Jedná 

se o termín řádný a mimořádný. Mimořádný termín pro podávání Žádostí je určen 

pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby (popř. služby nově zapsané 

v registru poskytovatelů sociálních služeb) nebo služby, u nichž došlo ke změnám 

v registraci (rozšíření kapacit, registrace nové formy služby) nebo pro žadatele, kteří 

ze závažného důvodu nemohli Žádost zpracovat a podat v řádném termínu.  

 

4. Pokud bude v mimořádném termínu dotačního řízení podána taková Žádost, která neodráží 

výše uvedené změny registrace, bude tato Žádost z dotačního řízení vyřazena.  

 

5. Každý poskytovatel sociální služby podává v jednom termínu pouze jednu Žádost. 

 

6. 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, 

v případě označení programu podpory A (dle Metodiky MPSV) uvedení 

krajského úřadu, prostřednictvím kterého je žádost o dotaci ze státního rozpočtu 

na příslušnou sociální službu podávána, 

─ číslo registrace sociální služby – identifikátor, 
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─ 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. 

 

 

Povinnou přílohou Žádosti jsou tyto dokumenty: 

 

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); 

─ doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele  

o dotaci navenek (podepisování smluv; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše 

uvedených dokladů); 

─ doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má 

registrační povinnost; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených 

dokladů); 

b) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);  

c) 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 nebo byla 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

─ 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; 

─ u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení  

a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě 

splatnosti; 

─ žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž  

za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního 
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prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 

posečkání úhrady dlužných závazků; 

─  žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např.,  

že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly 

žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty; 

d) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je žadatel zapojen (příloha č. 2 

Metodiky). 

 

Povinné přílohy budou k Žádosti nahrány výhradně ve formátu PDF a to 

tak, že ke každé povinné příloze bude nahrán pouze jeden soubor PDF.  

 

Žadatel, který Žádost podává v rámci Programu poprvé, dokládá přílohu uvedenou 

pod písmenem a) povinně. Žadatel, který v rámci Programu v minulém roce, tj. 

v roce 2021, podal Žádost, může povinnou přílohu uvedenou pod písmenem  

a) nahradit čestným prohlášením o tom, že v této povinné příloze nedošlo ke změně.  

 

Vzor čestného prohlášení dle bodu a) a c) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje 

www.kr-ustecky.cz.  

 

Pokud žadatel bude žádat o navýšení optimální výše dotace a vyrovnávací platby 

u pobytových služeb sociální péče, které jsou zapojeny do procesu transformace  

a u služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace, tak žadatel 

k Žádosti doloží transformační plán jako dobrovolnou přílohu.  

 

7. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti řádně vyplnit všechny povinné údaje.  

 

8. Informace k vyplňování Žádosti jsou uvedeny v příslušném návodu internetové aplikace. 

Žádost pro příslušný rok lze v internetové aplikaci vyplnit a podat na příslušnou sociální 

službu určenou číslem registrace sociální služby (identifikátorem) v rámci ÚK pouze 

jedenkrát, a to v termínech uvedených při vyhlášení dotačního řízení na příslušný rok. Mimo 

tyto termíny nelze žádost vyplnit a podat.  

 

9. Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím internetové aplikace 

nebudou zařazeny do dotačního řízení kraje pro příslušný rok.  

 

10. Podání Žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušný rok. 

 

11.  Informace týkající se obsahu Žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování 

Žádosti získat na KÚÚK - odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly  

a zřizovatelských funkcí. Informace k používání internetové aplikace jsou zajištěny 

výhradně dodavatelem aplikace prostřednictvím jeho technické podpory. Kontakty  

na technickou podporu jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV při vyhlášení 

dotačního řízení na příslušný rok. 
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Část VI. 

Posouzení Žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace z rozpočtu 

kraje a stanovení návrhu výše dotace 

1. Posouzení Žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru sociálních věcí 

KÚÚK.  

2. Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou  

je v rámci Žádosti požadována dotace pro příslušný rok, přímo v internetové aplikaci.  

Obecná východiska pro poskytnutí dotace:  

a) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel sociální 

služby oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona o sociálních 

službách,  

b) v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

(§ 52 zákona o sociálních službách) lze dotaci poskytnout pouze v případě zápisu služby 

v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách),  

c) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je vyjádřena 

ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.  

3. Předložený rozpočet je porovnáván se skutečným rozpočtem r. 2020 a s výkazy 

z výkaznictví MPSV za r. 2019; je porovnávána kapacita sociální služby, průměrné 

náklady, průměrné mzdy apod. 

4. Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu do 10 % při stejné 

kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v Žádosti řádně 

zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až do výše přípustného 

meziročního nárůstu. 

V případě meziročních změn na straně zdrojů financování (výnosů) - u příspěvku 

zřizovatele v případě příspěvkových organizací ÚSC, se při stejné kapacitě sociální služby 

nedoporučuje snížení tohoto zdroje o více než 10 % ročně. V případě vyššího meziročního 

snížení příspěvku zřizovatele na musí být v Žádosti uveden náležitý komentář k rozpočtu 

včetně zdroje krytí tohoto výpadku zdrojů, jinak snížení může být považováno za účelové.  

Při meziročním navýšení kapacity služby je přípustné proporcionální navýšení rozpočtu. 

Navýšení kapacity musí být v souladu se SPRSS ÚK, se Základní sítí kraje a musí být 

zapsáno v registru poskytovatelů sociálních služeb. K financování navýšené kapacity  je 

přistupováno stejně jako k financování nových služeb. 

5. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto 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, 

služby financovaný z ESF. U služeb podpořených v rámci IP (např. projekt Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji) bude dotace z rozpočtu kraje krácena tak, aby dotace 

z rozpočtu kraje kryla maximálně příspěvek k vyrovnávací platbě, resp. optimální výši 

dotace, který není kryt z IP  (např. v případě příspěvku ve výši 60 % vyrovnávací platby 
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z IP, lze přiznat dotaci maximálně ve výši 40 % optimální výše dotace). U služeb 

podpořených v rámci IP bude reálná výše dotace stanovena stejným způsobem jako u 

služeb, které do IP zapojeny nejsou (v souladu s Části III bodem 15). 

 

 

Část VII. 

Postup při stanovení vyrovnávací platby a optimální výše dotace poskytovatelům 

sociálních služeb 

 

Vyrovnávací platba 

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: 

 

Vyrovnávací platba = náklady služby – výnosy služby  

 

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.  

 

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 a 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), 
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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. 

 

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Povinný podíl spolufinancování služby  

z jiných zdrojů je pro poskytovatele sociálních služeb s ohledem na možnosti financování 

jednotlivých druhů služeb z jiných zdrojů stanoven ve výši 8 %, vyjma sociálních služeb  

ve skupině 1, u nichž je podíl financování z jiných zdrojů stanoven na 5 %. Do jiných zdrojů  

se započítávají veškeré ostatní zdroje financování služby, zejména se jedná o prostředky 

z veřejných rozpočtů (včetně příspěvku zřizovatele), dále také např. o granty, vlastní zdroje, 

prostředky fondů u příspěvkových organizací, o úhrady od uživatelů služby a úhrady  

od zdravotních pojišťoven, příspěvky od Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních 

fondů atd.  

 

Kraj jako garant správnosti výpočtu vyrovnávací platby a také jako subjekt odpovědný  

za správné nakládání s poskytnutými finančními prostředky určil pro účely vyúčtování 

vyrovnávací platby a dotace posloupnost v čerpání finančních prostředků, které poskytovatelé 

sociálních služeb získali na financování sociální služby. V prvé řadě budou k financování 

sociálních služeb použity tzv. jiné prostředky služby (např. granty, vlastní zdroje, prostředky 

fondů, pokud je příspěvková organizace během roku použila v rámci své hlavní činnosti), 

úhrady uživatelů služby a zdravotních pojišťoven. Teprve po spotřebování těchto „jiných“ 

zdrojů a úhrad přijdou na řadu prostředky z veřejných rozpočtů. Dále tedy budou čerpány 

prostředky z rozpočtu zřizovatele (u příspěvkových organizací), poté finanční prostředky z 

rozpočtu obcí, příspěvky od Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních fondů atd. 

(v libovolném pořadí). Jako poslední v řadě budou čerpány prostředky poskytnuté krajem, a to 

nejdříve prostředky poskytnuté v rámci dotačních titulů financovaných z rozpočtu kraje a poté 

prostředky poskytnuté v rámci Programu (dotace krytá ze státního rozpočtu).     

 

Pobytové sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi ÚSC musí dodržet 

stanovený podíl spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele5 (stanovuje 

                                                 
5Do příspěvku zřizovatele se zahrnuje: 

- příspěvek zřizovatele na provoz 

- příspěvek/výnos z fondu (rezervního, investic a odměn) pokud byl vytvořen ze zdrojů zřizovatele 

- poměrná část investičního příspěvku/transferu zřizovatele zúčtovaná z vlastního jmění a to ve výši zúčtované 

do výnosů v roce 2022. 
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se % z přidělené Dotace). Povinný podíl spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku 

zřizovatele je stanoven pro pobytové sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi 

ÚSC. Podíl příspěvku zřizovatele pro pobytové sociální služby je pro příspěvkové organizace 

ÚSC dle počtu obyvatel6 stanoven: 

 

- obce do 3 tis. obyvatel – není stanoven 

- obce od 3 do 6 tis. obyvatel – 5 % z přidělené Dotace 

- obce od 6 do 10 tis. obyvatel – 8 % z přidělené Dotace 

- obce od 10 do 15 tis. obyvatel - 11 % z přidělené Dotace 

- obce od 15 do 20 tis. obyvatel - 14 % z přidělené Dotace 

- obce od 20 tis. do 50 tis. obyvatel - 17 % z přidělené Dotace 

- obce od 50 tis. do 100 tis. obyvatel -20 % z přidělené Dotace 

- kraj – 23 % z přidělené Dotace. 

 

 

Tato podmínka musí být dodržena po celou dobu realizace Programu. To znamená, že tato 

podmínka bude posuzována v rámci věcného hodnocení žádostí a její dodržení bude 

kontrolováno v rámci Závěrečného vyúčtování dotace. 

V případě nedodržení této podmínky týkající se stanoveného podílu spolufinancování sociální 

služby ve formě příspěvku zřizovatele u příspěvkových organizací ÚSC se uloží vratka za 

nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše vratky se použije rozdíl mezi stanoveným podílem 

spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele (viz výše) a skutečně 

vykázaným podílem spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele v 

Závěrečném vyúčtování dotace.  

 

Pokud z objektivního důvodu nebudou sociální služby poskytované příspěvkovými 

organizacemi ÚSC schopny dodržet stanovený podíl spolufinancování sociální služby ve formě 

příspěvku zřizovatele, bude jim umožněno zažádat si o snížení stanoveného podílu 

spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele. Žádost bude odborně 

posouzena pracovníky odboru sociálních věcí KÚÚK, resp. pracovníky OFKZ (musí obsahovat 

řádné zdůvodnění) a následně bude předložena orgánům kraje ke schválení. Žádost je nutné 

doručit na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou). V roce 2022 

jako přechodném období nebudou vratky dotace fyzicky uplatněny. 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti se šířením koronaviru označovaného jako 

SARS CoV-2 si kraj vymezuje možnost povolit snížení povinného podílu spolufinancování 

sociálních služeb z jiných zdrojů. A to zejména z důvodu rušení a omezování dotačních 

programů na podporu sociálních služeb vyhlašovanými městy a obcemi (obdobně jako 

v minulých letech). Pokud se kraj této možnosti rozhodne během roku využít, bude o tom 

poskytovatele sociálních služeb (Příjemce) informovat.  

 

                                                 
Příspěvek zřizovatele se snižuje o odvody z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (§31, odst . 2) – písm. c) 

zákona č. 250/2000 Sb.) a odvody odpisů do rozpočtu zřizovatele (§54, odst. 1) – písm. d) zákona č. 218/2000 

Sb.) zúčtované v roce 2022. 

Do příspěvku zřizovatele se nezahrnují výnosy z fondu (rezervního, investic a odměn)  a výnosy zúčtované z 

vlastního jmění pokud nebyl vytvořena ze zdrojů zřizovatele. 

. 
6 Počet obyvatel se stanovuje vždy k 1. 1. roku podání žádosti, tzn. pro rok 2022 k 1. 1. 2021, dle zákona č. 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 

fondům. 
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Povinný podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů bude možné stanovit u služeb 

poskytovaných bez úhrady (skupina č. 1) až do výše 1 %.  

 

Snižování povinného podílu spolufinancování služeb z jiných zdrojů nebude probíhat 

automaticky a ani plošně, ale na základě podané žádosti, která bude obsahovat řádné 

zdůvodnění včetně informací o finančních prostředcích, které Příjemce obdržel na financování 

dané služby.  

 

Žádost je nutné doručit na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou,  

e-podatelnou). Žádost bude nejprve prověřena odborem SV KÚÚK , resp. pracovníky OFKZ. 

Po prověření budou žádosti předloženy orgánům kraje. 

 

 

 

 

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 optimální výše dotace 

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. 

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). 

 

                                                 
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 

2022 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 poskytují sociální služby.      
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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.  

 

 

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 hodin přímého výkonu 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 
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§ 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.   

 

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.  

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 
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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.  

 

III. 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.  

 

 

 

Výpočet VP: 

 

VP je stanovena jako výpočet celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé 

péči.  

 

 

                                                 
9 Tento výpočet vyrovnávací platby se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního centra 

pobytová forma služby.  

VPS = (FP * U * M)  

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka  
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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.  
 

 

 

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, 

                                                 
10 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. 
11 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)  

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby  
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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 2020 a 2021  

jsou předmětem věcného hodnocení Žádosti. 

 

 

 

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, 

                                                 
12 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * U * M) – ( S * K * M) 

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby  
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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.  

 

 

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, 

                                                 
13Viz pozn. pod čarou č. 8. 
14 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * L) – (Su * L * v) 

VPS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko 
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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. 

 

 

 
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

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  
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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“: 

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 

 

IV. Výpočet optimální výše dotace  

A. Výpočet optimální výše dotace (OVD) na služby sociální prevence a odborného 

sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby (skupina 1) 

Druhy služeb16: 

 odborné sociální poradenství,  

 raná péče,  

 telefonická krizová pomoc,  

 tlumočnické služby,  

 krizová pomoc,  

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  

                                                 
15 Viz pozn. pod čarou č. 8. 
16 Tento výpočet optimální výše dotace se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního 

centra pobytová forma služby. 
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 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.  

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 – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby, 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,  

odd. III. A, 

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 péči17 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 

na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce. 

 

 

B. Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – ambulantní a terénní 

forma služby a tísňové péče (skupina 2) 

Druhy služeb: 

 osobní asistence, 

 průvodcovské a předčitatelské služby, 

                                                 
17 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. 

OVDS = VPs – (a * FP * U * M) 

OVDS =  vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl 

spolufinancování služby 
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 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 – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby, 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,  

odd. III. B, 

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 péči18 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 

na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce. 

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.  

 

                                                 
18 Viz. pozn. pod čarou č. 15. 

OVDS = VPs – (a * FP * U * M) 

OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl 

spolufinancování služby 
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OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby, 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,  

odd. III. B, 

a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů 

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 péči19 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 

na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce. 

 

C. Výpočet optimální výše dotace 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 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.   

 

 

                                                 
19 Viz. pozn. pod čarou č. 15. 

OVDS = VPs – (a * FP * U * M) 

OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl 

spolufinancování služby 

 

OVDS = VPs – (a * FP * L) 

OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl 

spolufinancování služby 
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OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby, 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,  

odd. III. C, 

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 lůžek20 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce). 

 

D. Výpočet optimální výše dotace 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 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.  

 

OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby, 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,  

odd. III. D, 

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, 

                                                 
20 Viz pozn. pod čarou č. 15. 

OVDS = VPs –  (a * FP * L) 

OVDS =  vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby –  stanovený podíl 

spolufinancování služby 
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L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu 

registrovaných lůžek21 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce). 

 

Optimální výše dotace a vyrovnávací platba u pobytových služeb sociální péče, které jsou 

zapojeny do procesu transformace a u služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti  

s procesem transformace22, bude stanovena stejným způsobem jako finanční podpora 

odpovídající příslušnému druhu služby uvedenému v odd. III. a IV. této části Metodiky a bude 

navýšena o 10 %. 

Optimální výše dotace a vyrovnávací platba u sociálních služeb, které jsou zapojeny do reformy 

psychiatrické péče bude stanovena stejným způsobem jako finanční podpora odpovídající 

příslušnému druhu služby uvedenému v odd. III. a IV. této části Metodiky a bude navýšena 

o 5 %. Toto se použije pouze v případě, že na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 

kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 bude část poskytnuté dotace určena na 

financování výdajů sociálních služeb v souvislosti s reformou psychiatrické péče.  

Pokud bude sociální služba zapojena do reformy psychiatrické péče a zároveň i do procesu 

transformace, bude finanční podpora navýšena pouze o 10 %. 

 

V. Přechodný mechanismus úpravy vypočtené optimální výše dotace  

S ohledem na skutečnost, že zavedení jednotného, transparentního a nediskriminačního výpočtu 

optimální výše dotace v návaznosti na kvantifikované jednotky (lůžko či úvazek pracovníka 

apod.) může znamenat meziroční změny v řádech až desítek procent (zvýšení  

i snížení) ve výši stanovené finanční podpory jednotlivých služeb vymezuje si kraj možnost 

využití níže specifikovaného přechodného mechanismu úpravy vypočtené výše OVD. 

 

Přechodný mechanismus úpravy výše vypočtené OVD: 

 

 je-li vypočtená OVD nižší než 90 % finanční podpory23 přidělené v předchozím roce – 

je tato OVD navýšena na 90 % finanční podpory přidělené v roce 2021 nebo  

na úroveň požadavku organizace, je-li nižší. Takto stanovená finanční podpora  

je podporou reálnou, tj. neuplatní se zde tzv. redukční koeficienty, 

 je-li vypočtená OVD na službu vyšší než 120 % finanční podpory přidělené  

v předchozím roce – je tato OVD snížena na 120 % finanční podpory přidělené v roce 

2021 nebo na úroveň požadavku organizace, je-li nižší, 

                                                 
21 Viz pozn. pod čarou č. 15. 
22 Poskytovatelé, kteří budou žádat o navýšení finanční podpory z důvodu transformace, k Žádosti doloží 

transformační plán a seznam služeb, kterých se navýšení týká. Konečné rozhodnutí o navýšení finanční podpory 

na službu je v kompetenci kraje. 
23 Finanční podporou přidělenou v roce 2021 se rozumí celková finanční podpora za daný dotační rok, včetně 

jejího případného navýšení v průběhu tohoto roku z Programu registrované sociální službě (vyjma individuálního 

dofinancování z rozpočtu ÚK). Finanční podporu v roce 2021 je třeba přepočítat jako podporu za celý kalendářní 

rok, pokud byla přiznána jen na část roku, např. z důvodu částečného financování z ESF či zahájení poskytování 

služby v průběhu roku. Referenční finanční podpora pro služby, které byly financované z ESF po celý rok 2021, 

bude stanovena jako průměrná výše dotace přidělená na úvazek/lůžko daného druhu služby v roce 2021. 
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 v případě, že v průběhu dotačního roku dojde ke změně legislativních předpisů,  

která významně ovlivní výši nákladů služby, anebo dojde k nepředvídatelnému výpadku 

významného zdroje financování, který by ohrozil poskytování služby v potřebném 

rozsahu, lze, v těchto případech, překročit stanovenou horní hranici OVD 120 % 

(jestliže výše uvedené znamená zároveň překročení výše požadavku na dotaci 

deklarovaného v Žádosti o dotaci, lze tuto situaci řešit pouze podáním nové Žádosti  

o dotaci v rámci nově vyhlášeného dotačního řízení). Zásadní změnou legislativy může 

být například změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě. V případě dofinancování sociálních služeb na základě 

těchto skutečností je třeba postupovat nediskriminačně, bez ohledu na právní formu 

poskytovatele sociální služby.  

 

V případě, že přidělené finanční prostředky nebudou dostatečné na udržení horní hranice 

intervalu přechodného mechanismu, pak si kraj vyhrazuje právo snížit tuto horní hranici 

intervalu přechodného mechanismu.  

 

 

Systém veřejné podpory a organizace zřizované krajem 

 

Nastavení systému financování sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory pro kraj 

vychází z rovného přístupu ke všem poskytovatelům služeb bez ohledu na právní formu a 

zřizovatele. Systém stanovení optimální výše dotace pracuje s celkovými náklady a výnosy 

dané služby. Přidělená dotace je určena na úhradu nákladů a je pro všechny poskytovatele 

služeb postavena na stejném principu, tj. organizace zřizované krajem mají stejné postavení 

jako všichni ostatní poskytovatelé služeb. 

 

 

Část VIII. 

Projednání návrhu výše dotace a schválení dotace 

1. Posouzení Žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví odbor sociálních věcí KÚÚK.  

Před hodnocením Žádostí jsou hodnotitelé seznámeni s Metodikou, podmínkami v ní 

uvedenými, s nutností posuzování potřebnosti služeb dle platného střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb. Hodnotitelé vycházejí z vykazovaných údajů služeb a výsledků kontrol,  

které ve službách proběhly. V souladu s finančními modely služeb a výpočtu nákladovosti  

a možné výše dotace stanoví hodnotitelé optimální návrh podpory.  

 

2. Reálný návrh dotace je stanoven na základě aplikace redukčních koeficientů a vyhodnocení 

míry naplnění dalších hodnotících kritérií Programu, a to až po přidělení příslušné dotace 

Ústeckému kraji z prostředků státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Návrh reálné 

výše dotace je předložen k projednání Komisi sociální a zdravotní, Radě Ústeckého kraje  

a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.  

 

3. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí (Zastupitelstva Ústeckého 

kraje) o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek. 

 

4. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK http://www.kr-

ustecky.cz do 30 pracovních dnů po schválení výše dotace (viz odst. 2 této 

Části) Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 
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Část IX. 

Rozhodování o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 

1. Poskytovatel sociální služby (Příjemce) je povinen písemně informovat odbor sociálních 

věcí KÚÚK o změnách údajů, které mají vliv na rozhodování o poskytnutí dotace, 

uváděných v Žádosti, ke kterým dojde, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne,  

kdy tato změna nastala. Toto ustanovení se použije v období od podání Žádosti  

do rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.  

2. V případě, že poskytovatel sociální služby (Příjemce) neprovede Závěrečné vyúčtování 

dotace za předcházející rok (byla-li dotace na tento rok poskytnuta), nemusí být dotace 

na příslušný rok vyplacena. K případné výplatě dotace dojde po vyřešení situace.    

3. Po schválení státního rozpočtu pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních 

prostředků pro oblast poskytování sociálních služeb připraví odbor sociálních věcí KÚÚK, 

na základě hodnotícího procesu a schválení výše dotace, písemnou Smlouvu o poskytnutí 

dotace. Zpracování Smlouvy o poskytnutí dotace zajistí odbor sociálních věcí KÚÚK, svým 

podpisem ji stvrzuje hejtman Ústeckého kraje.  

4. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na stanovený účel vymezený ve Smlouvě 

o poskytnutí dotace.  

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo 

za výše uvedených podmínek schváleno poskytnutí dotace v reálné výši dotace. Poskytnutá 

dotace je členěna dle poskytovatelem sociálních služeb (Příjemcem) poskytovaných druhů 

sociálních služeb specifikovaných v Žádosti. 

 

6. Dotace je poskytována bezhotovostně, ve splátkách a vyplácena v souladu s případnými 

regulačními opatřeními následovně:  

 poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními 

samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,  

 příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi – platebním poukazem na běžné 

účty zřizovatele,  

 příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné 

účty.  

7. Výše a termíny splátek:  

Pro řádné kolo dotačního řízení:  

 splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace nejpozději však do 15. dubna roku, na který je dotace 

poskytnuta,  

 splátka je vyplácena ve výši 40 % poskytnuté dotace do 31. července roku,  

na který je dotace poskytnuta.  

 

Faktické výplatě splátek dotace předchází připsání splátek dotace z rozpočtu MPSV na účet 

kraje.  
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V případě, že dojde k rozhodnutí o krácení dotace přidělené na službu dle Části VI. bodu 6. 

Metodiky před výplatou splátky dotace ve výši 40 % poskytnuté dotace přidělené na sociální 

službu, pak tato nebude vyplacena, případně bude vyplacena jen její část. Nevyplacená část 

dotace bude zohledněna při stanovení odvodu do rozpočtu kraje. 

 

Pro mimořádné kolo dotačního řízení:  

a. u poskytovatelů sociálních služeb (Příjemců), kterým nebyla poskytnuta dotace již  

v řádném kole dotačního řízení, bude vyplacena jednorázově ve výši 100 %  

do 30 dnů od podpisu Smlouvy, 

b. u poskytovatelů sociálních služeb (Příjemců), kterým byla dotace poskytnuta již  

v řádném kole dotačního řízení, budou prostředky dotace mimořádného kola 

dotačního řízení vyplaceny do 30 dnů od podpisu dodatku ke Smlouvě. 

8. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace v průběhu kalendářního roku odůvodněné 

podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, je odbor sociálních věcí KÚÚK oprávněn Příjemci pozastavit 

poskytnutí dalších finančních prostředků dotace. Odůvodněné podezření na porušení 

rozpočtové kázně bude Příjemci oznámeno dopisem a to neprodleně po vzniku 

odůvodněného podezření. V případě, že na základě uskutečněného šetření  

se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené splátky dotace 

žadateli následně uvolněny.  

9. 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: 

  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. 

 

10. Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako 

součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).  

11. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, 

může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace na další rok. Sankce 

za nedodržení termínu předložení výroku nebo vyjádření auditora dále stanoví Smlouva 

o poskytnutí dotace.  

12. V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku ÚK získá další finanční prostředky 

na spolufinancování sociálních služeb v rámci Programu, případně pouze na financování 

konkrétních druhů těchto služeb (ať již z důvodu navýšení dotace ze strany MPSV či  

z důvodů vratek částí již poskytnutých dotací některým Příjemcům24) a vyhlásí mimořádné 

kolo dotačního řízení na podporu nových či již podporovaných sociálních služeb, uveřejní 

tento svůj záměr na svých internetových stránkách www.kr-ustecky.cz a uvědomí o tom  

i dosavadní Příjemce.  Toto  neplatí v případě, že kraj přistoupí k individuálnímu 

                                                 
24 Vratky části dotace, které byly Poskytovateli vráceny Příjemci v průběhu dotačního roku, může Poskytovatel 

během dotačního roku dále použít (např. přerozdělit v rámci individuálního dofinancování). Vratky, které kraj 

obdrží po 31. 12. daného dotačního roku, musí vrátit zpět MPSV v rámci závěrečného vyúčtování. 
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dofinancování sociálních služeb na základě písemně podaných žádostí o dofinancování  

ze strany Příjemců (individuální žádosti o zvýšení částky dotace).  

O případném zvýšení dotace a s tím souvisejícím uzavřením příslušného dodatku  

ke Smlouvě o poskytnutí dotace rozhodne na základě posouzení žádosti a na základě 

posouzení dalších skutečností (dosavadní spolupráci Příjemce s odborem sociálních věcí 

KÚÚK, dodržování povinností a termínů vyplývajících z Metodiky a Smlouvy, výsledky  

z veřejnosprávní kontroly, apod.) Zastupitelstvo Ústeckého kraje.25 Pro vyloučení 

veškerých pochybností částka odpovídající dotaci po jejím zvýšení nesmí přesáhnout 

optimální výši dotace určenou v souladu s Částí VII. této Metodiky. Pokud dojde 

k vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení z důvodu novelizace nařízení vlády  

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pak 

v rámci mimořádného kola budou upraveny i stanovené hodnoty finanční podpory  

na 1 lůžko/úvazek pracovníka pro jednotlivé druhy služeb.  

V rámci dobré správy Poskytovatel ve druhé polovině dotačního roku zašle všem 

Příjemcům výzvu k prověření aktuálního stavu finančního zajištění jednotlivých 

poskytovaných sociálních služeb s predikcí financování do konce roku. Poskytovatel v ní 

bude apelovat na Příjemce, aby v případě zjištění, že část poskytnuté dotace nebude do 

konce roku spotřebována, tuto část dotace vrátil co nejdříve poskytovateli, aby tyto finanční 

prostředky mohly být dále využity pro sociální služby s nedostatkem finančních prostředků. 

Tímto postupem se Poskytovatel snaží o efektivní využití finančních prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu a snížení vratek dotace po konci dotačního roku, které 

Poskytovatel musí odvést zpět do státního rozpočtu.  

 

 

Část X. 

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.26 

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).  

 

                                                 
25 Tento postup hodnocení žádostí o zvýšení částky dotace se použije i v případě individuální žádosti o zvýšení 

částky dotace.   
26 V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění  

v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. 



Příloha č. 4 Vyhlášení 

 

39 

 

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. 

  

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 označit 

tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě Smlouvy, tzn. uvést „Výdaj  

na službu je hrazen z dotace od ÚK ÚZ 13305 ve výši ….. Kč.“   

5. 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) 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 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.   

 

6. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami. 

7. 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.  

8. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat 

v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.  
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9. 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. 

 

10. 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, tj. především poskytování sociální služby osobám 

v nepříznivé sociální situaci dle §1 až §3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů a její řešení směřující k podpoře soběstačnosti  

a samostatnosti a sociálnímu začlenění.  

 

11. 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).  

12. 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. 

 

13. Nedodržení termínu pro Závěrečné vyúčtování dotace nebo neprovedení Závěrečného 

vyúčtování dotace může být důvodem pro nevyplacení dotace na další rok až do vyřešení 

situace. 

 

14. Závěrečné 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.  

 

Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu 

se Smlouvou a Metodikou za období týkající se daného roku, na který byla dotace 

poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 26. ledna 

následujícího roku:  

a. Příjemce předloží v termínu do 26. ledna následujícího roku na podatelnu 

KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou) podklady 

pro Závěrečné vyúčtování dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze 

č. 4 této Metodiky (rozhodující je datum otisku razítka podatelny), 

b. k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje 

případnou vratku dotace. V případě vratky zašle e-mailem avízo o vratce.  

 

Vzor tiskopisu vyúčtování dotace obsahuje 5 tabulek - souhrnné čerpání rozpočtu, zdroje 

financování, příspěvek zřizovatele (pro příspěvkové organizace ÚSC), položkové čerpání 

rozpočtu na jednotlivé sociální služby a závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby.  
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V těch případech, kdy v rámci jedné Smlouvy o poskytnutí dotace je dotace poskytována 

na více sociálních služeb, budou v souhrnné tabulce údaje vyplněny samostatně  

za každou jednotlivou sociální službu, na kterou byla dotace z rozpočtu kraje poskytnuta 

v souladu s čl. I bod 1 Smlouvy. 

 

V rámci Závěrečného 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 dle písm. b) tohoto odstavce 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) a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých 

nákladových položek a uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby.  

 

Zpracovaný podklad pro Závěrečné 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. 

 

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. 

 

15. Pokud Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném 

termínu, ale 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.   

16. 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, 
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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. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Nákladový rozpočet sociální služby 

Příloha č. 2 Přehled projektů 

Příloha č. 3 Formulář hlášení změn 

Příloha č. 4 Tiskopis závěrečného vyúčtování dotace  

Příloha č. 5 Redukční koeficienty 

Příloha č. 6 Přehled uznatelných a neuznatelných nákladů 

Příloha č. 7 Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený podíl          

spolufinancování služby z jiných zdrojů 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 Metodiky

zejména:

1. OSOBNÍ NÁKLADY PLATY/MZDY  ZAMĚSTNANCŮ v pracovním poměru, včetně odměn 

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce 

NÁHRADY PLATU náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)

POVINNÉ POJISTNÉ odvody sociálního pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

odvody zdravotního pojištění

povinné úrazové pojištění

OSTATNÍ vstupní a periodická prohlídka zaměstnance, očkování do limitu 500 Kč/úvazek v přímé péči

odstupné dle § 67-68 zákoníku práce 

2. PROVOZNÍ NÁKLADY DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK majetek vymezený právními předpisy upravujících účetnictví (s přihlédnutím k právní formě účetní 

jednotky)

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK majetek vymezený právními předpisy upravujících účetnictví (s přihlédnutím k právní formě účetní 

jednotky)

POTRAVINY potraviny pro uživatele sociální služby  v souvislosti se zajištěním základní činnosti – poskytnutí 

stravy nebo zajištění stravy (dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách) v případě, kdy je plně nepokrývá úhrada od uživatele služby                                                                                                                                                       

V ostatních případech se jedná o neuznatelný  náklad.

MATERIÁL kancelářské potřeby

čistící prostředky, dezinfekce

ložní prádlo, ubrusy, záclony

osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

odborná literatura (včetně poštovného a balného)

lékárničky na pracoviště a do aut 

materiál pro opravy prováděné svépomocí

propagační materiály dle § 88 písm. a) zákona o sociálních službách

Zdravotnický materiál: 

Terénní programy – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu

Kontaktní centra – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu

V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad, a to i u služeb, kde se zdravotnický materiál 

využívá při zajištění služby.

ENERGIE A PALIVA teplo (dálkově dodávané)

plyn

elektřina

paliva (uhlí, brikety, dřevo, biomasa, stěpky, lehké topné oleje)

pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn)  a maziva (motorový olej) 

VODA vodné, stočné, srážková voda

NÁJEMNÉ budovy, bytové jednotky, kancelářské prostory a vybavení 

CESTOVNÍ NÁHRADY jízdné, ubytování, stravné, parkovné hrazené v souladu s obecně závaznými předpisy 

SLUŽBY - POŠT včetně platby za kurýrní a zásilkové služby

SLUŽBY - TELEKOMUNIKACE telefonní služby, využívání sítě internet

SLUŽBY - PENĚŽNÍ ÚSTAVY pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (§ 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)

povinné ručení

pojištění vozidla při finančním leasingu (viz níže)

SLUŽBY - IT technická podpora, update SW, platby za přístup do SW,…

SLUŽBY - PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ provedení účetního auditu dotace v případech, kdy je vyžadován (část IX bod 9 Metodiky) do limitu 

20 000 Kč na službu

konzultační, poradenské a právní služby, dodavatelské vedení účetnictví

SLUŽBY - ŠKOLENÍ vzdělávání pracovníků - limit 4 500 Kč/úvazek* (na 1 úvazek pracovníka v přímé péči se započítává 

0,4 úvazku nepřímé péče)

SLUŽBY - OSTATNÍ odvoz odpadu, dodavatelský úklid

povinné revize (komínu, hromosvodu, elektrických a jiných zařízení, STK, měření emisí vozidla pro 

sociální službu, ….)

podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka dle přílohy č. 2 standardu č. 10 písm. e) zákona o 

soc. službách (tzv. supervize) do  celkové výše 30 tis. Kč/rok na sociální službu (i v případě zajištění 

formou dohody o provedení práce)

SLUŽBY - FINANČNÍ LEASING pouze v případě motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen terénní 

formou),

OPRAVY A ÚDRŽBA Oprava =  odstraňují se účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení 

do předchozího nebo provozuschopného stavu (např. zasklení rozbitého okna). Uvedením do 

provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, 

dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení (tj. k rekonstrukci - 

změna účelu nebo technických parametrů, k modernizaci - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, 

k nástavbě nebo přístavbě).

Údržba = soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a 

odstraňují se drobnější závady (např. nátěr oken)

Pozn. Uznatelné jsou i náklady na rekonstrukci nebo modernizaci staveb, pokud jejich roční výše 

nepřesáhne v úhrnu částku 40 tis. Kč (účetně tedy nedochází k technickému zhodnocení majetku)

nákup služby - pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimoo DPČ)

nákup služby - ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimo DPČ)

pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej) 

osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k 

potřebám nezaopatřených dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 odst. 3 

zákona o soc.službách)

náklady na pověřence v rámci GDPR
*Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek jen část roku, započítá se do uznatelných nákladů jen odpovídající dvanáctiny z limitu na vzdělávání./Pokud zaměstnanec pracuje na částečný úvazek po celý rok, započítá se do uznatelných 

nákladů celý limit na vzdělávání.

UZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB

OSTATNÍ

a) souvisejí se základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o soc. službách;

b) časově a věcně souvisejí s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta;

c) splňují hlediska efektivnosti, opodstatněnosti a hospodárnosti a jsou věrohodné;

d) doložené průkaznými prvotními účetními doklady, které obsahují náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy a jsou vedené v účetnictví příjemce.
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a) nesouvisejí s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů soc.služeb;

b) na zdravotní péči poskytovanou dle §36 zákona o sociálních službách;

c) výdaje, které nelze účetně doložit;

d) náklady financované z jiných veřejných zdrojů, tj. např. z provozních příspěvků a dotací od obcí, krajů, z OP Z (ESF), z Norských fondů,….;

e) náklady financované z darů;
f) a dále např.:

1. OSOBNÍ NÁKLADY ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE fyzickým osobám, které jsou členy orgánů právnické osoby a jsou do funkce voleni, 

jmenováni či jinak povolány (§152 odst. 2, občanského zákoníku), s výjimkou fyzické 

osoby pověřené řízením společnosti (ředitel)

PLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU poskytovaná 

zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění 

nevzniká nárok podle právních předpisů

příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření

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

2. PROVOZNÍ NÁKLADY  DANĚ A POPLATKY daň silniční

daň z nemovitých věcí

daň z nabytí nemovitých věcí

správní poplatky

poplatky za znečištění ovzduší

poplatky za TV a rozhlas

soudní poplatky

OSTATNÍ NÁKLADY smluvní pokuty

úroky z prodlení (i dle smlouvy o úvěru)

ostatní pokuty a penále

odpisy nedobytných pohledávek

kurzové ztráty

věcné a finanční dary (ani jako odměny pro účastníky různých akcí)

manka a škody

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

pojištění vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních 

služeb (§ 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 

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A 

OPRAVNÝCH POLOŽEK

odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (účetní odpisy)

zůstatková cena při prodeji dlouhodobého hmotného nebo nehm. majetku

účetní cena prodaného materiálu

účetní cena prodaných cenných papírů a majetkových podílů

rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů

FINANČNÍ NÁKLADY bankovní výlohy (poplatky, úroky  bankám nebo i jiným věřitelům, poplatky za získání 

bankovní záruky, depozitní poplatky,…)

POSKYNUTÉ PŘÍSPĚVKY členské poplatky (příspěvky) - dobrovolné členství

SLUŽBY audit účetní závěrky, mimořádný audit, částečný audit, interní audit, audit kvality, 

počítačový audit, audit hospodaření, forenzní audit, energetický audit

daňový poradce, zpracování analýz, studií, plánů, zpracování projektu a žádosti o dotaci

vzdělávání pracovníků nad stanovený limit

pronájem motorového vozidla 

DPH pokud je možné žádat vratku (odpočet DPH na vstupu)

REPREZENTACE pohoštění, catering, ošatné, upomínkové předměty

FINANČNÍ  A OPERATIVNÍ LEASING s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování 

sociální služby (nejen terénní formou)

CESTOVNÉ zahraniční služební cesty vyjma služebních cest za účelem vzdělávání, dálniční známky 

(tuzemské i zahraniční)

vstupné na kulturní a zábavné akce 

VÝZKUM A VÝVOJ přímé i nepřímé náklady na tyto oblasti

OSTATNÍ pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, apod.

náklady příštích období

tvorba fondů, např. FKSP u příspěvkových organizací

potraviny (s vyjímkou viz uznatelné náklady)

občerstvení, alkohol a cigarety

3. INVESTICE DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK majetek vymezený právními předpisy upravujících účetnictví (s přihlédnutím k právní 

formě účetní jednotky)

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK majetek vymezený právními předpisy upravujících účetnictví (s přihlédnutím k právní 

formě účetní jednotky)
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ rekonstrukce, modernizace, nástavba, přístavba

OSTATNÍ akcie, majetkové podíly, poskytované investiční dotace

NEUZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB

V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci OFKZ.



Příloha č. 6 
 

 

Redukční koeficienty dle druhů služeb 

 
I. hladina redukce – nejnižší – 31,3998 % 

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 – 34,3998 % 

azylové domy 

domy na půl cesty 

noclehárny 

podpora samostatného bydlení 

služby následné péče 

sociální rehabilitace-pobytová 

terapeutické komunity 

tísňová péče 
 

III. hladina redukce – střední – 37,3998 % 

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 – 53,980943 % 

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 - 55,980943 % 

odborné sociální poradenství  
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*~ * 1** Evropská unie 
vf * Evropský Sociální fond 
* * v x v 
ú ,, ± Operacnı program Zamestnanost 

Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 20/SML0210/O3/SOPD/SV 

ˇ Dodatek č. 3 ˇ I KE SMLOUVE O POSKYTNUTj NEJNVESTIČNI DOTACE 
NA PODPORU SOCIALNICH SLUZEB 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana 
Kontaktní osoba: Bc. Klára Chytrá 
E-mail/telefon: chytra.k@kr-ustecky.cZ; 475 657 342 
IČ (RČ): 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní Spojení: Česká spořitelna a.S. 
číslo účtu: 1626582/0800 
(dále jen ,,Poskytovatel“)

3 

Příjemce: 
Spirála, Ústecký kraj, Z. S. 
Sídlo (místo podnikání): K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice 
Zastoupený: Mgr. Martinou Vojtíškovou, členkou rady spolku 
Kontaktní osoba: lng. Martina Jankurová 
E-mail/telefon: pro'|ekty@Spirala-ul.cZ / 472 743 835 
IČ (RČ): 68954221 
DIČ: --- 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 3559395369/0800 
(dále jen ,,Příjemce“) 

zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského úřadu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 3093. 

Kopie dokladu O právní Subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru Sociálních 
věcí Krajského úřadu Usteckého kraje. 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Příloha č. 1
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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 
č. 20/SML0210/SOPD/SV ze dne 7. 2. 2020 (dále jen ,,Smlouva") 

1. 

V souladu S Části VIII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy: 

V Části I. odstavec 1. Smlouvy se text ve třetím odstavci a následující tabulka měnı 
a nahrazuje tímto zněním: 

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 2 796 800,- Kč, a to v následujícím členění: 

Identifikátor 
_, , „ Druh Sociální služby Poskytnutá dotace celkem socıalnı sluzby 

na rok 2020 5 767 000,- Kč 

9031562 intervenční centra na rok 2021 5 543 200,- Kč 

na rok 2022 2 796 800,- Kč 

2. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2 Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních S platností originálu, přičemž 
Poskytovatel i Příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 

Tento dodatek ke smlouvě 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 vtomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 
vregistru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace O uveřejnění tohoto dodatku smlouvy 
byla zaslána příjemci na e-mail: pro'|ekty@spira|a-ul.cz. Dodatek ke smlouvě nabývá 
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Poskytovatel potvrzuje, že O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. .............. ._ ze 
dne ................. ._ 

Stránka 2 Z 3
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V ................... ..dne .................. ._ V ................... ..dne... 

Poskytovatel Příjemce 
Ústecký kraj Spirála, Ústecký kraj, Z. S 
PaedDr. Jiří Kulhánek Mgr. Martina Vojtíšková 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2018, jehož platnost byla 

posléze prodloužena do roku 2020 tak, aby byl v souladu Národním plánem podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.  

Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je koncepční dokument 

vycházející zejména z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež byla přijata 

dne 13. prosince 2006 v New Yorku. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament ČR a ratifikoval ji 

prezident ČR. Úmluva vstoupila v platnost pro ČR na základě svého článku 45, odst. 2 dne 28. 

října 2009. Dalším základním dokumentem jsou teze připravovaného nového Národního plánu 

podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 až 2025. 

Při tvorbě tohoto materiálu byly také brány v úvahu související legislativní a koncepční 

dokumenty na celostátní a krajské úrovni. 

Tento dokument byl zpracován z podnětu Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro 

seniory a zdravotně postižené ve spolupráci s Ústeckou krajskou radou osob se zdravotním 

postižením a zainteresovanými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje a byl schválen 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 4. 2020 usnesením č. 087/29Z/2020. 
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1. Obecné požadavky a osvětová činnost  

Hlavní cíle: 

 Předcházet diskriminaci a zajišťovat rovné zacházení pro lidi se zdravotním postižením.  

 Podporovat dodržování principu univerzálního designu. 

 Působit proti stereotypům a předsudkům ve vztahu k osobám se zdravotním postižením a 
podporovat respektování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením. 

 Podporovat osvětové programy týkající se osob se zdravotním postižením a jejich práv. 

 Na prodejních výstavách pořádaných Ústeckým krajem na půdě Krajského úřadu v období 
Velikonočních a Vánočních svátků vyčlenit jeden stánek pro organizace s cílovou skupinou 
OZP. 

 
Cíl 1.1.: Nediskriminující prostředí pro osoby se zdravotním postižením.  
 
Opatření 1.1.2.  Při tvorbě strategických materiálů zohledňovat dopady na lidi se zdravotním postižením 

a jejich případné specifické požadavky. 

Cíl 1.2.: V rámci krajské samosprávy dodržovat princip rovnosti a nediskriminace lidí 
se zdravotním postižením. 
 
Opatření 1.2.1. Podporovat přípravu, realizaci a průběžné monitorování krajských plánů vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.  
 
Opatření 1.2.2. Poskytovat metodické vedení samosprávným úřadům týkající se problematiky lidí se 
zdravotním postižením v působnosti daného gestora.  

 

Odbor odpovědný za plnění: INF + SV 
Indikátor: 1 metodické setkání se samosprávami za rok 
 
Plnění 2021 

Opatření jsou průběžně plněna, ve strategiích jsou osoby se zdravotním postižením zohledňovány.  
 
 

2. Přístupnost staveb, dopravy a komunikací  

Hlavní cíle: 

 Umožnit osobám se zdravotním postižením svobodný a bezpečný přístup a pohyb po veřejných 
budovách a pohyb na komunikacích.  

 Umožnit osobám se zdravotním postižením plné využívání veřejné osobní dopravy. 
 
 
Cíl 2.1.: Vyšší počet bezbariérových veřejných budov a komunikací 

Opatření 2.1.1. Provést analýzu přístupnosti všech budov ve vlastnictví a pronájmu gestora (včetně 
příspěvkových a dalších krajských organizací).  

Opatření 2.1.2. Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora zveřejnit na 

webových stránkách informace o přístupnosti daných objektů. 
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Opatření 2.1.3. Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora vytvořit plán 

zpřístupňování těchto budov. 

Opatření 2.1.4. Důsledně vyžadovat stanoviska konzultačních středisek NIPI ČR na projekty 

financované krajem a samosprávami, s ohledem na principy bezbariérovosti a mobility. 

Indikátor: Vytvoření plánu zpřístupňování budov ve vlastnictví a pronájmu gestora 
 

Cíl 2.2.: Prevence proti vzniku bariérových budov 

Opatření 2.2.1. Provádět metodickou činnost vůči obecným stavebním úřadům v oblasti obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Opatření 2.2.2. Minimálně jedenkrát ročně zařazovat na poradách se stavebními úřady blok týkající se 

problematiky zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 2.2.3.. Uspořádat seminář projektantům k otázkám zpřístupňování staveb, při dodržování 

platných norem a to ve spolupráci s jejich komorou, odborem ÚPS ÚK a NRZP ČR, NIPI jednou za dva 

roky. 

Opatření 2.2.4. Podporovat rozšiřování eurozámků a euroklíčů prostřednictvím dotační podpory ročně 

200 tis. Kč. 

 

Plnění 2021 – odbor UPS 

Dne 22. 11. 2021 se uskutečnila na půdě krajského úřadu porada s obecnými stavebními úřady 

Ústeckého kraje. V souladu s Plánem byl do programu zařazen příspěvek: Problematika zpřístupňování 

staveb pro osoby se zdravotním postižením (viz. pozvánka přílohou). Příspěvek měli přednést hosté 

Jaroslav Slavík a Hana Cinkaničová z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.  Hosté se v 

den konání porady z důvodu nemoci omluvili a k předmětné problematice zaslali prezentaci; s obsahem 

prezentace byly stavební úřady seznámeny. 

 

Cíl 2.3.: Veřejná doprava přístupná pro všechny skupiny lidí se zdravotním postižením. 
 
Opatření 2.3.1. Vyhodnocovat provedení zakázek krajů týkajících se veřejné dopravy z hlediska 

zajištění bezbariérové dopravy. 

Plnění 2021 

Požadavek je dlouhodobým standardem v rámci integrovaného dopravního systému „Dopravy 

Ústeckého kraje – DÚK“ (organizátor odbor DS). Bez výjimek je zapracováván do zadávacích 

dokumentací výběrových řízení, samozřejmostí je i zapracování do následně uzavíraných smluv o 

závazku veřejné služby. 

Technická specifikace autobusů: 

• Naklánění autobusů (kneeling) umožňující snazší nástup a výstup cestujících. 

• Výška nástupové hrany bez aktivované funkce kneelingu max. 340 mm. 

• Vyklápěcí plošina o minimální nosnosti 300 kg pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku 

nebo se sníženou schopností pohybu. Plošina musí dosáhnout až na úroveň vozovky i v místech, 

kde není zvýšená nástupní hrana. 

• Prostor pro kočárek, nebo pro přepravu osob na invalidním vozíku. U druhých dveří instalovat 
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Vyklápěcí plošinu pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku nebo osob se sníženou 

pohyblivostí. Ve vyhrazeném prostoru umístit do podlahové krytiny piktogram kočárku  

a invalidního vozíku. 

• Zadavatel požaduje, aby veškerá zobrazovací zařízení (vnitřní LCD a vnější LED panely) byla 

dobře čitelná na přímém i nepřímém slunečním osvětlení, při umělém osvětlení i ve tmě. Z toho 

důvodu je požadována automatická regulace jasu zobrazení v závislosti na intenzitě okolního 

osvětlení. 

• Zadavatel požaduje, aby Vozidlo bylo vybaveno systémy, které jsou schopny na vyžádání 

povelovým ovladačem slabozrakých a nevidomých informovat tyto osoby o poloze Vozidla či 

poskytnout nějaké další informace o místě, kde se nachází. 

• Povelové přijímače musí fungovat na kmitočtu 86,790 MHz a musí být kompatibilní s vysílači 

(ovladači) dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS nebo APEX a případně dalšími vysílači 

hrazenými zdravotními pojišťovnami. 

•     Kamerové sledování: 

 2 ks kamer (1x nad každými dveřmi), záběr kamer na celý prostor pro nástup cestujících, 

včetně nástupní hrany a přiměřené plochy nástupiště tak, aby řidič viděl tento prostor i při 

plně obsazeném Vozidle 

 2 ks kamer umístěných v interiéru přibližně v prostoru proti II. dveřím, umístěné křížem 

proti sobě 

 

Železniční doprava (stav v roce 2021 lze charakterizovat jako totožný s rokem předchozím, případné 

nové kvalitativní změny lze očekávat s grafikonem JŘ na rok 2024): 

S ohledem na situaci na trhu s elektrickými vozidly mohou někteří nově vybraní dopravci pro zajištění 

dopravních výkonů definovaných Smlouvou využívat po dobu platnosti jízdního řádu 2021/2022 tzv. 

„vozidla přechodné kvality“, která směrem k přepravě osob se zdravotním handicapem musí splnit 

následující: 

• příloha 2 Smlouvy, článek 2, odst. 2, písm. e) – „do vozidla musí být umožněn nástup pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace (zejména osob na vozíčku) přímo do nízkopodlažní části 

z úrovně nástupiště; ve smyslu tohoto odstavce se za nízkopodlažní vozidlo považuje také takové 

vozidlo, do něhož je umožněn nástup těchto osob prostřednictvím sklopné rampy, nebo plošiny, 

která bude součástí vozidla;“ Po skončení přechodného období (tj. první den platnosti jízdního řádu 

2021/2022 včetně) do konce doby plnění Smlouvy (tj. poslední den platnosti jízdního řádu 

2028/2029 včetně) bude dopravce pro zajištění dopravních výkonů definovaných Smlouvou 

využívat základní vozidla, která směrem k přepravě výše zmíněných osob musí splnit následující: 

• příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 1, písm. j) – „vozidlo musí disponovat minimálním počtem 90 

plnohodnotných míst k sezení ve 2. vozové třídě a minimálním počtem 10 sklopných sedadel, 

přičemž alespoň 40 % celkové kapacity míst k sezení (součet počtu plnohodnotných a sklopných 

sedadel) musí být umístěno v nízkopodlažní části a zároveň v nízkopodlažní části musí být 

umístěna všechna sklopná sedadla;“ 

• příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. a) – „pro přepravu imobilních osob na invalidním vozíku 

musí být v každém vozidle zajištěn alespoň počet míst odpovídající požadavkům článku 4.2.2.3 

přílohy rozhodnutí Komise (ES) č. 1300/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající 

se přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „TSI PRM“) v 

transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému; TSI PRM též stanoví 

vymezení těchto osob;“ 

• příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. d) – „do každého vlaku musí být umožněn nástup osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, a to ve stanicích, jejichž infrastruktura umožňuje 

přístup takových osob na nástupištní hranu;“ 

• příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. k) – „v každé vlakové jednotce musí být k dispozici 

alespoň jedno bezbariérově přístupné WC, které je využitelné pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace; obsluha mechanizmu zamykání dveří prostoru WC musí být snadná a 
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uzamčená poloha jednoznačně rozpoznatelná (např. stavové kontrolky „otevřeno“, „zavřeno“, 

„zamčeno“), vedle obvyklého označování zelenými a červenými barvami je dále také žádoucí, když 

bude toto označení přímo na dveřích WC provedeno způsobem, který bude jasně rozpoznatelný i 

osobami s potížemi rozpoznávat barvy;“ 

 

 

Opatření 2.3.2. Najít řešení zajištění bezbariérové dopravy u komerčních dopravců. 

Plnění 2021 

V rámci nepravidelného nárazového kontaktu s komerčními dopravci zaznívají požadavky na 

bezbariérovou dopravu. Požadavky mají pouze doporučující charakter. 

 

Cíl 2.4.: Vyšší počet bezbariérových dopravních staveb 

Opatření 2.4.1. Ve své působnosti zajišťovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti 

bezbariérového užívání dopravních staveb a dopravních prostředků. 

Plnění 2021 

S ohledem na pandemii Covid-19 byla odložena na rok 2021 účast pověřených pracovníků organizátora 

na oblastním shromáždění SONS (již probíhají přípravné práce na realizaci schůzky v roce letošním). 

Opatření 2.4.2. Kraj zajistí koordinaci mezi různými přepravci na silnicích i kolejích.  

Plnění 2021 

V rámci DÚK probíhá kontinuálně zejména prostřednictvím „Centrálního dispečinku DÚK – CED DÚK“, 

například stanovením optimálních čekacích dob v přestupních uzlech či při řešení individuálních 

požadavků cestujících. 

Opatření 2.4.3. Zajišťovat označení nízkopodlažních vozidel a bezbariérových zastávek a stanic v 

jízdních řádech schvalovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje.  

Plnění 2021 

Kontinuálně navazuje na předešlý rok 2020 (již cca 5 let od roku 2017), plněno průběžně automaticky, 

součást standardního schvalovacího procesu jízdních řádů. 

Opatření 2.4.4. Zřídit dispečink pro Ústecký kraj s nepřetržitým provozem pro dopravu v kraji. 

Plnění 2021 

Úkol splněn – od roku 2019 je v provozu „Centrální dispečink DÚK – CED DÚK“ 

Indikátor pro cíl 2.2. – 2.4.: - alespoň 1 metodické setkání pro jednotlivé zainteresované strany 
     - vyčerpání alokovaných prostředků na rozšiřování eurozámků a euroklíčů 
 
Odbor odpovědný za plnění: DS + UPS + INF 
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3. Přístupnost informací a elektronických služeb  

Hlavní cíl:  

 Poskytovat informace určené široké veřejnosti osobám se zdravotním postižením v přístupných 
formátech a technologiích vhodných pro různé typy zdravotního postižení, a to včetně 
komunikačních systémů lidí se sluchovým postižením. 

 
Cíl 3.1.: Přístupné dokumenty veřejné správy.  

Cíl 3.2.: Přístupné webové stránky a elektronické služby institucí veřejné správy. 

Opatření 3.2.1. Provozovat web projektu Česko-saské pohraničí bez barier poslouží k rozšiřování 

důležitých informací pro OZP.Opatření 3.2.2. Pořádat pravidelně vzdělávací akce týkající se například 

počítačové gramotnosti, elektronické pošty, internetového bankovnictví atd. 

Plnění 2021 
 
Webový portál je k dispozici na www.ukbezbarier.eu 

Do seznamu objektu jsou z německé strany doplňovány aktuální informace o bezbariérových objektech. 

Z české strany bohužel je doplňováno minimálně z důvodu nedostatku pracovních kapacit.  

Doporučení: oslovit příspěvkové organizace kraje (které se zatím nezapojily) s tím, aby doplnily data za 

svou organizaci. 

Migrace dat mezi Saskem a ÚK probíhá denně. Aktualizace dat je tedy průběžná. 

Indikátor: 1 uspořádané školení pro cílovou skupinu OZP každý rok 
 

Cíl 3.3.: Lepší komunikace veřejné správy s lidmi se zdravotním postižením. 

Opatření 3.3.1. Zhotovit nové reportáže pro osoby se sluchovým postižením ve stávajícím formátu, tj.  

s tlumočníkem znakového jazyka pro neslyšící, titulky pro osoby nedoslýchavé a později ohluchlé  

a mluveným komentářem pro další OZP. 

Opatření 3.3.2. Provozovat email s názvem handicap@kr-ustecky.cz, v rámci kterého odbor sociálních 

věcí komunikuje a odpovídá na dotazy občanů z řad zdravotně postižených a seniorů. Na email je 

možné zasílat veškeré dotazy/požadavky z činnosti krajského úřadu a Ústeckého kraje.  

Opatření 3.3.3. Rozšiřovat povědomí veřejnosti o aktivitách zdravotně postižených lidí, vytvořit na 

webových stránkách Ústeckého kraje prostor pro prezentování organizací osob se zdravotním 

postižením a nadále pak po technické stránce zajišťovat jedenkrát ročně jeho aktualizaci. 

Plnění 2021 
 
Veškerá natáčená vide včetně záznamů z jednání Zastupitelstva ÚK jsou opatřena titulky. 
 
 
Cíl 3.4.: Zaměstnanci veřejné správy vzdělaní v tématech týkajících se zdravotního postižení. 
 
Indikátor pro cíl 3.3.-3.4:  proškolení všech zaměstnanců Krajského Úřadu Ústeckého kraje, kteří 
jsou ve styku s veřejností, na libovolné téma týkající se komunikace s OZP. 
Odbor odpovědný za plnění: INF + KŘ 
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Plnění 2021 
 
Cíle nebyly v roce 2021 naplněny z důvodu výjimečné a mimořádné situace  v souvislostí s pandemií 
Covid -19 a vyhlášených mimořádných opatření MZČR. 
 

4. Mimořádné události a krizové situace  

Hlavní cíl: 

 Zajistit ochranu a bezpečnost osob se zdravotním postižením během mimořádných událostí 
a krizových situací. 

 
Cíl 4.1.: Zajištění informovanosti osob se zdravotním postižením o mimořádných událostech 
a krizových situacích. 
 
Indikátor: Publikace informací (článku) na toto téma v působnosti kraje na webových stránkách 
kraje 
Odbor odpovědný za plnění: INF 
 
Plnění 2021 
 
Oficiální internetové stránky kraje byly přizpůsobeny pro prohlížení v různých elektronických zařízeních 
(počítače, telefony, tablety, atd.). Veškeré informace o mimořádných událostech jsou zveřejňovány zde 
a tedy zpřístupněny i pro OZP. 
 

5. Nezávislý život  

Hlavní cíl: 

 Vytvářet podmínky pro to, aby osoby se zdravotním postižením mohli žít co nejvíce samostatně 
ve svém přirozeném domácím prostředí. 

 
Cíl 5.1.: Vyšší podíl péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí.  
 
 
Indikátor: Transformace pečovatelských služeb a služeb osobní asistence 
Odbor odpovědný za plnění: SV 
 
Plnění 2021 
 
Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj klade důraz na péči v přirozeném prostředí člověka (viz vize pro 
cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením), vybral v roce 2019 služby osobní asistence 
a pečovatelské služby a stanovil požadavky na tyto služby a současně harmonogram pro celý proces 
změny: 

1. V roce 2019 byly služby osloveny a proškoleny (každá služba 2 dny školení – 1 den pro 
statutárního zástupce/vedoucího a 1 den pro sociálního pracovníka). Všechny se s požadavky 
seznámily, obdržely materiály a pomůcku pro vyhodnocení potřeb, současně jim byla nabídnuta 
metodická podpora přímo ve službě. V prosinci roku 2019 Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
schválilo požadavky na tyto služby a také harmonogram plnění. 

 
2. V roce 2020 začaly služby nastavovat proces změny, měly možnost metodické konzultace 

(proběhlo 24 metodických návštěv), proběhly změny v registraci služeb a současně také kraj 
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přijímal žádosti navýšení personálního zajištění (výjimka z jinak uzavření základní sítě služeb 
právě pro potřebu změny). 

 
3. V roce 2021 již služby měly nastaven systém fungování tak, aby plnily požadavky, stále 

probíhaly metodické návštěvy na vyžádání. 
 

4. Od 1. 1. 2022 služby osobní asistence a pečovatelská služba plní požadavky Ústeckého kraje, 
plnění požadavků je součástí kontroly za strany Ústeckého kraje, a to již s postihem. Ústecký 
kraj kontroluje plnění role služby v síti sociálních služeb a také to, jak služba reaguje na potřeby 
osob v nepříznivé sociální situaci. 

 
Požadavky na poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. 
Jako metodickou pomůcku pro zjišťování potřeb u zájemců o službu osobní asistence nebo 
pečovatelskou službu nebo při přehodnocení plánů stávajících uživatelů vytvořil Ústecký kraj Regionální 
karty sociálních služeb Ústeckého kraje. Snaha Ústeckého kraje je stav, kdy sociální služby prověřují 
všechny oblasti potřeb osob, a to z důvodu, aby nenastala nová nebo se neprohloubila stávající 
nepříznivá sociální situace, která nebyla dosud zjišťována ( SPRSS 4.2.2). 
 
 
 

6. Rovnost před zákonem a přístup ke spravedlnosti  

Hlavní cíle: 

 Zajistit, aby měly OZP na rovnoprávném základě s ostatními možnost hájit svá práva ve všech 
oblastech života. 

 Zajistit osobám se zdravotním postižením přístup ke spravedlnosti na rovnoprávném základě 
s ostatními. 

 
Cíl 6.1.: Zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly uplatnit svá 
práva ve všech oblastech života. 
 
Indikátor: proškolení všech zaměstnanců Krajského Úřadu Ústeckého kraje, kteří jsou ve styku 
s veřejností, na libovolné téma týkající se komunikace s OZP. 
Odbor odpovědný za plnění: VŠECHNY ODBORY 
 
Plnění 2021 
 
Cíle nebyly v roce 2021 naplněny z důvodu výjimečné a mimořádné situace  v souvislostí s pandemií 
Covid -19 a vyhlášených mimořádných opatření MZČR. 
 
 

7. Život v rodině  

Hlavní cíle: 

 Podporovat samostatný život a život v rodině osob se zdravotním postižením. 

 Zamezit násilí a zneužívání lidí se zdravotním postižením. 

Cíl 7.1. Podpora neformálních pečujících 
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Plnění 2021 
 

• Ve třech regionech Ústeckého kraje (Ústecko, Litoměřicko, Teplicko) vznikla nová centra pro 
neformální pečující při stávajících pečovatelských službách. Např. poskytovatel Farní charita 
Litoměřice zřídil v červenci Integrované výcvikové centrum pro neformální pečující, díky 
kterému předává informace, praktické rady a důležité kontakty pro zvládání dlouhodobé péče o 
osoby blízké. Zaměřuje se na neformální pečující osoby, kterým pomůže ulehčit pečovatelský 
závazek, zlepšit kvalitu jejich života a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je jednodušší 
pečovat. Novou přístavbu pro pečovatelskou službu v Bílině město otevřelo v pondělí 13. září. 
„Pečovatelská služba se během uplynulých deseti let rozrostla co do počtu pracovníků 
dvojnásobně, rozšířila se provozní doba a nabídka služeb. Zároveň již nepůsobí jen na území 
města Bíliny, ale i v dalších obcích, které o tuto službu pro své obyvatele měly zájem. Kvalitní 
a moderní zázemí si tedy jistě zaslouží,” okomentovala nové prostory starostka města Bílina 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. Od ledna příštího roku by tam měla začít fungovat i poradna pro 
pečující osoby, o kterou je v Bílině velký zájem. Potvrzuje to vedoucí bílinské pečovatelské 
služby Markéta Kalivodová. “Pečující osoby se na nás stále obracejí s mnoha otázkami, 
dlouhodobě mají problém vyznat se v nejrůznější legislativě, ale i v dalších věcech. Proto jsme 
se rozhodli otevřít poradnu, kde budeme poskytovat poradenství jak v oblasti péče samotné, 
tak i v legislativě a navazujících sociálních službách,” nastínila další účel nové přístavby. Přínos 
terénní pečovatelské služby a její podporu ocenil hejtman Ústeckého kraje, který se 
slavnostního otevření zúčastnil. „Zařízení mobilního typu nebo poskytující terénní sociální 
služby jsou velmi potřebná a v budoucnu budou ještě žádanější,” uvedl Jan Schiller. Podle 
mluvčí města Bíliny Pavlíny Nevrlé bude moderní prostory využívat patnáct terénních 
zaměstnanců pečovatelské služby. 
Zdroj: https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/pecovatelska-sluzba-bilina-terenni-pracovnik-
20210914.html 

• Poradenské, edukační a simulační centrum nově funguje v domově pro seniory v Orlické ulici. 

Slavnostního otevření se 15. října 2019 účastnil náměstek primátora Tomáš Vlach. V novém 

poradenském centru se mohou zájemci naučit základní ošetřovatelské dovednosti, seznámit se 

s nejrůznějšími kompenzačními a rehabilitačními pomůckami a možnými sociálními příspěvky. 

Většinu pomůcek a vybavení získala pečovatelská služba od sponzorů formou daru, náklady 

tak byly minimální. „Město pokračuje v dobré spolupráci se službami pro seniory. Po nákupu 

nových vozidel pro pečovatelskou službu je tohle další pozitivní zpráva pro všechny klienty v 

domácí péči a jejich blízké. V příštím roce by měl být dokonce otevřen i zrekonstruovaný 

komplex s hygienickým centrem či prádelnou. Populace stárne a zajištění kvalitních služeb pro 

naše seniory je tak nezbytné,“ uvedl náměstek Vlach. 

 

• Ústecký kraj si je vědom současné situace, kdy je s ohledem na demografickou křivku 
obyvatelstva nutné podpořit péči o seniory a další cílové skupiny v domácím prostředí. 
V případě, že je rodina schopna a ochotna toto zajistit sama, je prioritou ji v tomto konání 
podpořit a také činit preventivní kroky proti přetížení a rozpadu rodiny. (Cíl A1 SPRSS – 
Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí a cíl B1 SPRSS Podpora setrvání osob se 
zdravotním postižením v domácím prostředí, Opatření O3 – Podpora domácích pečujících). 
 

• Ústecký kraj dlouhodobě prioritně podporuje specifické cílové skupiny, které mají vyšší nároky 
na péči a pro které je těžší péči zajistit. Do nového Střednědobého plánu sociálních služeb 
Ústeckého kraje 2022-2024 tedy zařadil jako specifickou cílovou skupinu i neformální pečující, 
kteří jsou pilířem pro zajištění neformální sociální péče a které mohou být ohroženy sociálním 
vyloučením z důvodu nadměrného zatížení v péči o osobu blízkou (ztráta zaměstnání, 
zadluženost, psychické vyčerpání, zdravotní stav, atd.). ( Cíl A1 SPRSS - Podpora setrvání 
seniorů v domácím prostředí a cíl B1 SPRSS Podpora setrvání osob se zdravotním postižením 
v domácím prostředí, Opatření O3 – Podpora domácích pečujících).  
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Početnost okruhu těchto osob nebyla doposud detailně zjišťována. Získat relevantní data o takto úzce 
specifikovaném okruhu osob není jednoduché, jejich počet nelze získat z běžně dostupných 
statistických dat (např. sociální dávky). 

 

Cíl 7.2. Podpora vzniku služeb pro specifické cílové skupiny jako například osoby s poruchou 
autistického spektra, kombinované diagnózy aj. 

Plnění 2021 
 
V rámci registrovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje jsou osoby s poruchou autistického 

spektra zajišťovány pomocí stávající sítě sociálních služeb, např. odborným sociálním poradenstvím, 

ranou péčí, pečovatelskou službou, osobní asistencí, a pobytovými službami domovy pro osoby se 

zdravotním postižením (dále jen „DOZP“), jejichž cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením 

a osoby s kombinovaným postižením. Od 1. 1. 2022 mají služby osobní asistence a pečovatelské služby 

povinně (požadavky Ústeckého kraje) rozšířenu svou činnost na všechny cílové skupiny včetně osob s 

PAS.  

 

Pro cílovou skupinu osoby s PAS je v současné době v Ústeckém kraji registrována jedna pobytová 

sociální služba v Domovech sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizaci Ústeckého 

kraje, domovy pro osoby se zdravotním postižením. V zařízení, kde je současně poskytována služba i 

osobám s mentálním a kombinovaným postižením, je pro cílovou skupinu osoby s PAS vyčleněna 

domácnost s kapacitou 6 lůžek, věková hranice přijímaných osob je od 3 let do 18 let věku s tím, že i 

po dovršení věku 18 let jim je služba poskytována nadále. Cílový stav je 10 lůžek, k navýšení o další 4 

lůžka dojde po realizaci investiční akce v roce 2022–2023 (v uvolněném prostoru by měl být zřízen 

denní stacionář). Dále je v Ústí nad Labem registrován denní stacionář a osobní asistence poskytovatele 

Helias Ústí nad Labem, o. p. s., a to pro osoby od 3 do 64 let věku, a poskytovatel Centrum LIRA se 

sociální službou raná péče – poskytovatel je registrován Libereckým krajem, ale má rozšířenu 

působnosti i na část Ústeckého kraje, konkrétně Děčín a Šluknovský výběžek, nově od 1. 1. 2021 denní 

stacionář a sociální rehabilitace poskytovatele Arkadie v Krupce, pro osoby od 16 do 64 let věku, a od 

1. 3. 2021 služba raná péče poskytovatele Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, 

určena pro osoby s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením a pro rodiny s dětmi s mentálním, 

kombinovaným, pohybovým postižením, s opožděným psychomotorickým vývojem a s poruchami 

autistického spektra, ve věku od 0 do 7 let. Jedná se o poskytovatele se sídlem v Praze, který není 

zařazen do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. 

 

Dne 10. 9. 2018 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen příslib v rámci výzvy č. 82 IROP – Rozvoj 

sociálních služeb v SVL II., budoucího poskytovatele sociálních služeb s názvem Sociální a zdravotní 

služby Teplice, a zařazení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje. Služba bude zřízena s kapacitou 12 lůžek pro cílovou skupinu osoby 

s PAS. Projekt byl schválen, v roce 2021/2022 proběhne realizace, od 1. 1. 2023 se předpokládá 

zahájení provozu. 

 

V lednu 2022 zahájil Ústecký kraj výběrové řízení veřejné zakázky „Analýza potřebnosti sociálních 

služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji“. Zpracovaná analýza bude 

výchozím dokumentem ke zmapování stavu péče o osoby s poruchou autistického spektra a potřeb 

těchto osob a jejich rodin na území Ústeckého kraje a bude podkladem pro plánování rozvoje sociálních 

služeb pro tuto cílovou skupinu (rozsah a obsah poskytovaných služeb ve vztahu k cílové skupině, 

personální zajištění, financování, potřeba vzdělávání atd.) v Ústeckém kraji. 
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Dokument bude obsahovat tyto části: 

a) Sociodemografické zmapování cílové skupiny členěné dle typu diagnózy (dle mezinárodní 
klasifikace nemocí), dále pak dle věku, převažující míry postižení a dle regionů tak, jak je 
používáno ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-
2024 (dále jen „SPRSS“) 

b) Zmapování potřeb pomoci v oblasti sociálních služeb a dalších přímo návazných oblastí 
c) Přehled aktuálně nabízených, poskytovaných a využívaných sociálních služeb cílovou skupinou 

na území Ústeckého kraje a to dle regionů tak, jak jsou uvedeny v SPRSS 
d) Identifikace překážek v čerpání pomoci cílovou skupinou 
e) Zpracování návrhu na rozšíření konkrétních typů sociálních služeb, které by cílová skupina 

potřebovala k řešení svých potřeb, včetně jejich rozsahu, druhů a územní působnosti dle regionů 
tak, jak jsou uvedeny v SPRSS 

 

Pro správné pojetí potřeb osob s poruchou autistického spektra a správné zasíťování kraje potřebnými 

službami v souladu s dostupností a efektivitou služeb navázal Ústecký kraj spolupráci ze zástupci 

Asociace pomáhající lidem s autismem Severní Čechy a se signatáři výzvy Pomozte nám z PASti! 

 

Další cílovou skupinou, se kterou se setkávající poskytovatelé sociálních služeb jsou osoby se 

specifickým onemocněním. Do této cílové skupiny řadíme různá neurodegenerativní a autoimunitní 

onemocnění, jako např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova choroba, roztroušená skleróza, 

Alzheimerova nemoc či jiné demence. Lze předpokládat, že v populaci je určité procento osob s těmito 

onemocněními, ale Ústecký kraj prozatím nemá relevantní data ze svého území, ze kterých by vycházel. 

Jistá specializace je u domovů se zvláštním režimem, které se vlivem přibývajících seniorů s různými 

typy demence včetně Alzheimerovy, přeměnily z domova pro seniory právě na domov se zvláštním 

režimem. Pro osoby s Huntingtonovou chorobou je vyčleněno 5 lůžek u poskytovatele v Ústeckém kraji 

(JIPRO-CACH, s. r. o.), poskytovatel spolupracuje se Společností pro pomoc při Huntingtonově 

chorobě, která zajišťuje v zařízení také pravidelná proškolení zaměstnanců. Tato lůžka jsou, právě pro 

specifičnost onemocnění, využívána klienty z různých krajů.  

Dosud se obracelo s žádostí o pomoc minimální množství osob, situace byla řešena pomocí stávajících 

služeb, které jsou v základní síti Ústeckého kraje, na základě individuální potřeby člověka a s ohledem 

na stádium onemocnění, ve kterém se osoba nacházela, od čehož se odrážela potřebná míra podpory 

a pomoci od druhé osoby, a tím i nabídka vhodného druhu sociální služby. Teprve na základě analýzy 

potřeb lze objektivně plánovat rozvoj či specializaci sociálních služeb, jejich rozložení v území a také 

finanční zajištění. Potřeba analýzy je prioritou v plánovacím období 2022–2024. 

 

 

 

Výčet opatření uvedených v SPRSS 22-24: 

 

B: Strategické cíle pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením 

B 1: Podpora setrvání osob se zdravotním postižením v domácím prostředí. 

Opatření:  

O 1: Rozvoj zejména služeb osobní asistence a dále pečovatelských služeb s ohledem na dostupnost  

a odbornou připravenost. 

O 2: Podpora krátkodobých pobytů a krizových lůžek v pobytových zařízeních služeb péče. 

O 3: Podpora domácích pečujících.  

 

 

B 2: Zajištění přenosu informací a relevantních dat ze zdrojů (odborné skupiny, podpůrné skupiny,  

organizace, jednotlivci) z oblasti řešení potřeb osob se specifickými onemocněními a osob  

s poruchou autistického spektra do procesu plánování sociálních služeb. 

Opatření:  
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O 1: Zjišťování a přenos informací do komunitních plánů na úrovni obcí s rozšířenou působností. 

O 2: Zapojení zástupců skupin/organizací do pracovních skupin dle regionů. 

 

B 3: Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním  

onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními. 

Opatření:  

O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.  

O 2: Podpora rozvoje sociálních služeb zaměřených na podporu osob v oblasti bydlení (chráněné  

bydlení, podpora samostatného bydlení a služeb komunitního typu bydlení).  

 

B 4: Podpora služeb v oblasti duševního zdraví. 

Celá oblast péče o duševní zdraví je obsažena v samostatném dokumentu Krajský plán péče o  

duševní zdraví pro Ústecký kraj. 

Opatření:  

O 1: Rozvoj multidisciplinárních týmů v jednotlivých regionech kraje. 

O 2: Podpora služeb, které spolupracují s dalšími službami ve včasném podchycení dětí a mladých  

lidí v riziku ohrožení duševního zdraví. 

 

B 5: Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu osob se zdravotním postižením  

s vysokou mírou závislosti odpovídající III. a IV. stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně). 

Opatření:  

O 1: Podpora služeb, které zajišťují péči osob se zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti  

na péči druhé osoby. 

O 2: Vyčlenění lůžek pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s poruchou 

autistického spektra a osob se specifickými onemocněními. 

O 3: Posoudit možnosti, jak při stávající úpravě odměňování lépe zacílit finanční prostředky  

poskytované prostřednictvím dotací zejména na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních  

službách, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty s chováním náročným na péči.  

 

Cíl 7.3. Podpora volnočasových aktivit a aktivit navazujících na sociální služby pro odlehčení 
pečujících členů rodiny 

Plnění 2021 
 
Volnočasové aktivity, případně navazující aktivity na sociální služby jsou mimo jiné předmětem rodinné 

politiky. Hlavním a největším cílem rodinné politiky je to, aby se rodinám v Ústeckém kraji žilo dobře. 

Cílovou skupinou rodinné politiky je obecně rodina. Tento termín zdaleka nemusí znamenat pouze dva 

rodiče a dítě či děti. Rodin existuje celá řada, a pokud hovoříme o rodinné politice, měla by se zde najít 

jakákoli rodina. Rodinu vnímáme od narození až po smrt, tedy jak děti, tak seniory, osoby se zdravotním 

postižením atd. Je ale potřeba říci, že rodinná politika se může odehrávat na více úrovních a každá tato 

úroveň má své limity. Hovoříme tedy o rodinné politice na obecní, krajské a státní úrovni. Koncepce 

rodinné politiky obecně jsou určitým nástrojem samospráv, pomocí něhož mohou ovlivňovat a zlepšovat 

podmínky pro život rodin na svém území. Tématu je věnován samostatný dokument Koncepce rodinné 

politiky Ústeckého kraje, kde jsou uvedena jednotlivá opatření. Ústecký kraj by také rád od roku 2022 

na svém území zavedl projekt Audity Family Friendly Community, který by byl novým nástrojem na 

podporu rodinné politiky v Ústeckém kraji. Cílem Auditu Family Friendly Community je podpořit 

prorodinné klima v obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách  

a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, 

seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického 

aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, 
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na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti. Název Auditu 

Family Friendly Community (rodině přívětivá obec) vychází z latinského slova audire (slyšet, naslouchat, 

konzultovat). Nejedná se tedy o audit v pravém slova smyslu, ale o vzájemné naslouchání mezi občany 

a zástupci obce. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska 

(poskytovatelem licence pro Jihomoravský kraj je Familie & Beruf Management GmbH, Vídeň, 

Jihomoravský kraj by poskytl Ústeckému kraji podlicenční smlouvu). 

Indikátor:  
- alespoň 1 sociální služba pro specifickou cílovou skupinu zařazená do základní sítě kraj 
- každoroční konference/seminář týkající se neformální péče či volnočasových aktivit pro 
cílovou skupinu OZP 
 
Odbor odpovědný za plnění: SV 

 
 

8. Vzdělávání a školství  

Cíl 8.1.: Kvalitní práce školských poradenských zařízení, včetně zkrácení dodržování zákonné 
lhůty na provedení vyšetření.  
Cíl 8.2.: Kvalitní příprava a podpora všech pedagogických profesí při výuce dětí, žáků a studentů 
se zdravotním postižením.  
Cíl 8.3.: Kvalitní vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením s respektem vůči 
individuálním potřebám 
 
 
Opatření 8.3.1. Zpracovat přehled bezbariérových středních škol dle jednotlivých míst poskytovaného 
vzdělávání na území Ústeckého kraje a následně ho zveřejnit na webových stránkách kraje. 
 

Plnění 2021 

Na webových stránkách OŠMT Ústeckého kraje je zveřejněn seznam bezbariérových středních škol. 

Ten se průběžně aktualizuje. 

 
Opatření 8.3.2. Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním postižením včetně 
celoživotního vzdělávání občanů se zdravotním postižením  
 

Plnění 2021 

Uskutečnily se semináře pro pedagogické pracovníky i veřejnost (při veletrhu „Jak na společné 

vzdělávání?“)  

Témata: 

- Děti s ADHD, SPU a dalšími poruchami v distanční výuce 

- Žáci s PAS při distanční výuce 

- Představení logopedických pomůcek využívaných aktivitou PROKOM a práce s nimi 

- Komunikace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- Metodika práce asistenta pedagoga při distanční výuce 

- Zvládání agrese u dětí 

- Poruchy chování při distanční výuce 

- Jak pomoci dětem s ADHD a ADD 

- Možnosti práce s dětmi s autismem v mateřské škole 
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Opatření 8.3.3. Vytvoření „Databáze pomůcek“, která by byla určena pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  
 
Plnění 2021 

Databáze pomůcek vzniká ve spolupráci se SVK Ústí nad Labem, postupně se doplňuje. Pomůcky 

jsou zároveň k dispozici k zapůjčení v SVK Ústí nad Labem.  

 
Opatření 8.3.4. Prostřednictvím Poradenského a edukačního centra (PECKA) poskytovat poradenskou 
činnost znevýhodněným osobám a také těm, kteří se znevýhodněnými pracují  
 

Plnění 2021 

Činnost Poradenského a edukačního centra byla v první polovině roku poznamenána pandemií covid 

19, v 2. pololetí se uskutečnily workshopy, besedy a akce s partnerskými organizacemi 

 
Indikátor: - Přehled bezbariérových středních škol zveřejněný na webových stránkách kraje 
    - Vytvořená databáze pomůcek pro žáky se specifickými potřebami 
               -  ročně 5 akcí zaměřených na vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
 
 
Odbor odpovědný za plnění: SMT 
 
 

9. Zdraví a zdravotní péče  

Hlavní cíle: 

 Zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro osoby se zdravotním postižením. 

 Zvýšit osvětu v oblasti zdravotního postižení jak v případě pacientů, tak zdravotnických 
pracovníků. 
 

Cíl 9.1.: Pokračovat v naplňování databáze bezbariérových zdravotnických zařízení 

Plnění 2021 

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky nový Národní zdravotnický informační portál (NZIP). Jeho primárním cílem je poskytnout 

široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí českého 

zdravotnictví. Veškerý obsah publikovaný na portálu je ověřovaný předními odborníky v dané oblasti 

medicíny. Díky NZIP jsou informace pro veřejnost dohledatelné na jednom místě, kterému lze skutečně 

důvěřovat. Na portálu, který bude sloužit jako zdravotní průvodce a rozcestník, najdou lidé odpovědi na 

otázky týkající se zdraví, prevence, onemocnění, očkování, stravování a životního stylu, poskytovatelů 

zdravotní péče a dalších témat.  

„NZIP je skutečně revoluční projekt v tom, že se za správnost uváděných informací zaručí stát ve 

spolupráci s předními znalci medicíny a zdravotnictví. Jedním z hlavních tvůrců obsahu portálu je Státní 

zdravotní ústav. Obsah je doprovázen také obrázky a videi. Jednoduchá grafika a navigace pomůže 

občanům v orientaci a rychlému zjištění informací, které právě hledají. „Než se informace dostane od 

autora k návštěvníkovi NZIP, projde kontrolou odborníka, který ověří její správnost. V další fázi je text 
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podroben laické recenzi s cílem odhalit potenciální nesrozumitelnost nebo příliš odborný styl. Aktivity 

na obsahu NZIP nekončí a bude kontinuálně pokračovat.  

Mezi jednou z oblastí tohoto portálu je mapa zdravotní péče podrobněji na tomto odkaze: 

https://www.nzip.cz/vyhledavaci-mapy. Informace a data jsou postupně doplňovány a obsahují název 

poskytovatele zdravotních služeb, telefon email, www stránky, ordinační dobu, adresu apod. Informace 

jsou převzaty z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, který byl zřízen podle §§ 74 a 75 

zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách byl zřízen Národní registr poskytovatelů zdravotních 

služeb (NRPZS). Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích 

sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách. U jednotlivých poskytovatelů 

obsahuje registr zákonem dané údaje o oprávněních k poskytování zdravotních služeb, odborných 

zástupcích, místech poskytování a podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních. 

Metodickou podporu registrů a statistických zjišťování, aktuálně zejména Národního registru 

poskytovatelů zdravotních služeb a Centrálního úložiště výkazů zajišťuje ÚZIS ČR.  

Upozorňujeme však, že s ohledem na platnou legislativu je vyplňování informace o (bez)bariérovosti 

poskytovatelů zdravotních služeb pouze na bázi dobrovolnosti. 

Indikátor:  Rozšířená databáze zdravotnických zařízení 
 
Odbor odpovědný za plnění: ZD 
 
 

10. Zaměstnávání a podpora podnikání osob se zdravotním 

postižením  

Cíl 10.1.: Vyšší počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve veřejném sektoru. 
 
Indikátor: meziročně vyšší počet osob zaměstnaných v příspěvkových organizacích kraje, 
vyplývající z každoročního přehledu 
 
Odbor odpovědný za plnění: SV 
 
 
Plnění 2021 
 
Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 
1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% 
povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, 
se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně 
přidělení k výkonu práce k uživateli. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. 
V rámci příspěvkových organizací kraje (oblast školství, sociální věci, zdravotnictví, kultury a dopravy) 
jsou povinné podíly každoročně naplňovány. V případě nesplnění dochází k náhradnímu plnění 
odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání 
zaměstnavatele. 
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11. Sociální zabezpečení a sociální ochrana  

Hlavní cíle: 

 Zajistit přiměřenou životní úroveň pro lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny. 
 Nadále podporovat aktivity organizací osob se zdravotním postižením a poskytovatelů 

sociálních služeb formou vypisování grantů, resp. poskytování dotací na jejich činnost v rámci 

dotačních programů Ústeckého kraje. 

 Prioritně podporovat sociální služby, které umožní osobám se zdravotním postižením setrvat 

co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, zejména pečovatelské služby a osobní asistenci. 

 Zachovat potřebnou síť poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, zlepšit jejich 

dostupnost, podpořit jejich systematický rozvoj a napomoci zvýšení jejich kvality. 

 Nastavovat a optimalizovat krajskou síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, 

která odpovídá zjištěné potřebnosti a finančním možnostem kraje.  

 Zlepšovat informovanost veřejnosti o nabídce zapůjčování kompenzačních pomůcek  

a souvisejících základních servisních a doplňkových služeb na území kraje. 

 Zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením v sociální problematice 

Cíl 11.1. Pokračovat v organizování pravidelných konferencí pro OZP a seniory na aktuální 

téma pod záštitou hejtmana kraje 2 x do roka  

Indikátor: - 2 uspořádané konference během roku 
     - finanční podpora sociálních služeb pro cílovou skupinu OZP 
 
Odbor odpovědný za plnění: SV 
 
Plnění 2021 
 
V roce 2021 nebylo možné z důvodu epidemiologické situace setkání pořádat. Je předpoklad, že se toto 
v následujícím období změní. V roce 2021 ale Ústecký kraj v rámci projektu Podpora sociálních služeb 
v Ústeckém kraji 3, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509, financovaného dotací 
poskytnutou v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, realizoval 2 
kurzy pro pracovníky v přímé péči u sociálních služeb zapojených do projektu, konkrétně služeb azylové 
domy, podpora samostatného bydlení, osobní asistence a intervenční centrum.  
Jednalo se o kurzy: „Kontakt s klientem se specifickými potřebami – osoby s poruchou autistického 
spektra“ a kurz „Kontakt s klientem se specifickými potřebami – osoby s duševním onemocněním“. Oba 
kurzy splňovaly akreditaci MPSV dle zákona č. 108/2006 Sb. Finanční podpora služeb pro osoby se 
zdravotním postižením je poskytována každoročně již standardně, dle podaných žádostí o dotaci. 
 
 

12. Participace osob se zdravotním postižením a jejich 

organizací na správě věcí veřejných  

Hlavní cíle: 

 Podporovat prostředí, v němž se mohou osoby se zdravotním postižením a jejich organizace 
na rovnoprávném základě s ostatními podílet na řízení veřejných záležitostí a napomáhat jejich 
účasti ve veřejném životě. 

 Podporovat svobodné vyjadřování vůle lidem se zdravotním postižením jako voličům.  
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Cíl 12.1.: Lidé se zdravotním postižením se podílejí na správě věcí veřejných. 
 
Opatření 12.1.1. Spolupracovat se zástupci organizací osob se zdravotním postižením při formulování 
opatření veřejné správy a při přípravě podkladů pro mezinárodní jednání, která se týkají osob se 
zdravotním postižením. 
Pokračovat v aktivitách POHÚK, jak v řešení koncepčních, tak i operativních věcí a plánů. 

Opatření 12.1.2. Zařazovat zástupce OZP do komisí a výborů ÚK v oblastech sociální, zdravotní, 

regionálního rozvoje, dopravy, školství, kultury a stavební. 

Indikátor:  
- Zástupci OZP jsou zařazeni v komisích Rady a výborech Zastupitelstva Ústeckého kraje 
- POHÚK se schází každé čtvrtletí 
 
Odbor odpovědný za plnění: INF 
 
Plnění 2021 
 
Materiály předkládané do jednání orgánů Ústeckého kraje jsou připravovány s ohledem na problematiku 
OZP. Požadavky na obsazování jednotlivých komisí a výborů jsou realizovány dle nominací jednotlivých 
politických stran a hnutí. 
 

13. Přístup ke kulturnímu dědictví a účast na kulturním 

životě 

Hlavní cíle: 

 Zajistit lidem se zdravotním postižením možnost účastnit se kulturního života společnosti 
na rovnoprávném základě s ostatními. 

 Zajistit lidem se zdravotním postižením možnost účastnit se sportovních činností 
na rovnoprávném základě s ostatními. 

 
Cíl 13.1.: Vyšší podíl přístupných památek, divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních 
zařízení, včetně jejich služeb. 
 
Opatření 13.1.1. Vyžadovat zajištění bezbariérových toalet na venkovních kulturních akcích (např. 
festivaly, koncerty). 
 
 
Plnění 2021 
 
Odbor KP samostatně žádné venkovní kulturní akce nepořádá. 
Vstup na bezbariérové toalety při venkovních akcí je možné využít v Oblastním muzeu v Děčíně, 
Regionálním muzeu v Teplicích, Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Návštěvníkům na Zámku Nový 
Hrad v Jimlíně jsou návštěvníkům k dispozici bezbariérové toalety v prostoru prvního nádvoří.  
Planetárium i hvězdárna (až na přístup do kopulí) v Teplicích jsou bezbariérové a přístupné bez rozdílu 
všem. Z celkového počtu 12 kulturních organizací nemá bezbariérové WC celkem 4 organizace. V 
současné době probíhají projekty u tří organizací na vybudování bezbariérového WC (Muzeum 
Rumburk, Oblastní muzeum v Litoměřicích a Diecézní muzeum v Litoměřicích). 
 
 
Opatření 13.1.2. Podporovat zpřístupnění expozic v muzeích a galeriích osobám s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace v rámci zajištění standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 
pro osoby se zdravotním postižením ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
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povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podílet se na zpřístupnění 
památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a dalších kulturních zařízení. Instalace 
euro zámků. 
 
Plnění 2021 
 
Nejvýznamnějším přínosem k realizaci Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením je v roce 2021 ukončená realizace rekonstrukce expoziční budovy Oblastního 
muzea v Lounech – domu Sokolů z Mor (objekt Pivovarská čp. 43, Louny), při které bylo pamatováno 
na bezbariérový přístup, plošinu pro zpřístupnění 1. patra expoziční budovy a bezbariérové toalety. 
Budova je rovněž kulturní památkou ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tudíž došlo k naplnění zároveň i 
opatření 13.1.4. 
 
Muzea a galerie zřizované Ústeckým krajem jsou většinou umístěny v prostorách kulturních památek, 
kde je zpřístupňování prostor pro lidi se zdravotním postižením komplikovanější.  
 
V Oblastním muzeu v Děčíně je bezbariérové 1. NP a byl podán investiční záměr přestavění 1. nádvoří 
na parkoviště pro zaměstnance a 1 parkovací místo pro osoby se zdravotním postižením a vybudování 
výtahu do 1. patra, aby se také 2. NP muzea zpřístupnilo pro osoby se zdravotním postižením.  
 
Oblastní muzeum v Litoměřicích – v probíhající rekonstrukci objektu budovy Staré radnice, Mírové nám. 
171, Litoměřice (majetek města Litoměřice) je v maximální možné míře pamatováno na zpřístupnění 
tohoto památkově chráněného objektu pro osoby se zdravotním postižením. V budově bude realizována 
stálá historická expozice a výstavní prostory muzea. Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2023. 
 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech v rámci zajištění standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 
pro osoby se zdravotním postižením poskytuje bezbariérový přístup do 3 hlavních výstavních pater 
prostřednictvím výtahu. 
 
Na Zámku Nový Hrad jsou OZP přístupná všechna 3 nádvoří, 1. prohlídkový okruh Zámecké interiéry - 
s dopomocí (kromě Rytířského sálu), 2. prohlídkový okruh Hospodářské zázemí - bezbariérový (kromě  
sklepů a podzemních stájí), 3. okruh – Zámecká věž, neumožňuje svou povahou přístup osobám s 
poruchou pohybového aparátu, 4. okruh – sezónní výstava, je rovněž bezbariérový. Návštěvníkům na 
Zámku Nový Hrad v Jimlíně jsou k dispozici bezbariérové toalety v prostoru prvního nádvoří. Euro zámky 
nejsou využívány, protože toalety jsou volně přístupné v otevírací době zámku.  
 
Oblastní muzeum a galerie v Mostě se prezentuje jako bezbariérové. Hendikepovaní návštěvníci mají 
možnost navštívit celé muzeum. Do poslední „nejvýše umístěné“ expozice je vybudována plošina pro 
vozíčkáře. Na třech patrech je bezbariérová toaleta.  
 
V ostatních organizacích je bezbariérový přístup do většiny expozice a výstav umožněn mobilními 
rampami a asistencí personálu. 
 
 

Opatření 13.1.3. Podporovat digitalizaci národního kulturního bohatství a jeho zpřístupnění 

technologiemi umožňujícími dálkový přístup a různé typy prezentace dle zdravotního postižení osob 

 
Plnění 2021 
 
Kulturní příspěvkové organizace podporují zpřístupňování expozic a výstav osobám se zdravotním 

postižením pomocí virtuálních výstav a digitalizací sbírkových předmětů. 

V roce 2021 Oblastní muzeum v Chomutově takto zpřístupnilo tři významné výstavy. Virtuální prohlídky 

byly propagovány na sociálních sítích, webových stránkách muzea a ÚK.  
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Prostřednictvím Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče byl v roce 2021 natočen video 

záznam v muzeu Rumburk o výstavě historických kol ze sbírky Oblastního muzea v Děčíně.  

Oblastní muzeum v Lounech na webových stránkách muzea každý měsíc umísťujeme exponát měsíce 

– zajímavý sbírkový předmět s příběhem.    

V Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem je digitalizace sbírek kompletně provedena, 100% 

sbírek je publikováno online. Webové stránky organizace jsou adaptabilní pro různá čtecí zařízení, text 

je strojově čitelný.  

Ústecký kraj v roce 2021 finančně podpořil zhotovení sedmi 3D virtuálních prohlídek výstav 

realizovaných v 1. pololetí 2021 v muzeích a galeriích zřizovaných Ústeckým krajem. Jednalo se o 

skenování prostorů a exponátů, panoramatické pohledy, bližší prohlídka exponátu a textů, s výslednou 

publikací na webovém portále ÚK a jednotlivých organizací. Prohlídky byly pořizovány pro veřejnost i z 

důvodu zpřístupnění sbírek muzejní povahy v době omezeného provozu paměťových organizací za 

pandemie koronaviru COVID-19. 

 

Organizace Název výstavy Doba trvání 

Galerie moderního umění v 

Roudnici nad Labem 

Koncepty zrcadlení leden-duben 2021 

Severočeská galerie výtvarného 

umění v Litoměřicích 

Arcidiecézní muzeum JAKO HOST 

Galerie a muzea litoměřické diecéze 

leden-duben 2021 

Oblastní muzeum v Děčíně Historická kola leden-červen 2021 

Ústecký kraj – celokrajská výstava 

(Oblastní muzeum v Chomutově) 

Krušnohoří / Erzgebirge. Umění 

pozdního středověku 

únor-duben 2021 

Regionální muzeum v Teplicích Kouzlo starých pohlednic  březen-květen 2021 

Oblastní muzeum v Lounech Pravěk Lounska květen-červenec 2021 

Oblastní muzeum v Chomutově Gotický nábytek – interiéry středověku květen-říjen 2021 

 

 

 Opatření 13.1.4. Pokračovat ve zpřístupňování památek v majetku kraje. 

Plnění 2021 
 
V roce 2021 došlo ke zpřístupnění Oblastního muzea v Lounech – domu Sokolů z Mor (objekt 

Pivovarská čp. 43, Louny) viz opatření 13.1.2. 

Připravuje se oprava Diecézního muzea v Litoměřicích, kde se s úpravou pro zpřístupnění galerie pro 

osoby se zdravotním postižením také počítá.  

Objekt Zámku Nový Hrad začal vznikat ve 14. století a ze své podstaty není budován jako bezbariérový, 

i přesto je značná část objektu dostupná OZP. Z nepřístupných prostor se jedná zejména o sklepy, 

podzemní stáje, věž, podkrovní a půdní prostory.  

Oblastní muzeum v Děčíně, příprava projektu zpřístupnění 2. NP v roce 2022. 
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Cíl 13.2.: Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením. 
 
Opatření 13.2.1. Spoluvytvářet prostor, v němž se umožní osobám se zdravotním postižením 
uspokojovat své kulturní potřeby, realizovat vlastní tvorbu, a to podporou kulturních aktivit právnických 
a fyzických osob. 
 
Plnění 2021 
 
Např. Oblastní muzeum v Děčíně je kulturní památka, a proto jsou využitím prostor značně omezeni, 

avšak pravidelně sem docházejí skupinky handicapovaných návštěvníků na výstavy, muzeum Rumburk 

bude zcela bezbariérové pro návštěvníky již na podzim roku 2022.   

Zámek Nový Hrad, p. o. pořádá v průběhu roku větší množství kulturních a společenských akcí, které 

jsou přístupné všem skupinám návštěvníků včetně OZP. Většina akcí v sezoně se koná na nádvoří, 

která jsou zcela bezbariérová. Mezi pravidelné návštěvníky patří kluby invalidů, ÚSP, domovy pro 

seniory a další organizace.  

V Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem se osoby se zdravotním postižením standardně 

účastní všech programů - workshopů, animací, koncertů, vernisáží apod. 

Díky spolupráci Oblastního muzea v Chomutově byla v roce 2021 v Chomutovské knihovně realizována 

výstava Lidé odvedle – jednalo se o neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, která zprostředkovala 

návštěvníkům osobní zkušenost se světem lidí se zdravotním postižením hravou, efektivně edukační 

formou.    

Oblastní muzeum a galerie v Mostě spolupracuje se speciálními školami v rámci edukačních programů, 

které jsou přizpůsobeny jejich hendikepu. 

 
Cíl 13.3.: Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit. 
 
Opatření 13.3.1. Posílit finanční podporu sportovců se zdravotním postižením a jejich svazů. 
 

Indikátor: - každoroční finanční podpora v rámci dotačních programů kraje pořadatelům 
kulturních, sportovních a turistických akcí a dalších aktivit, ve kterých jsou zapojeny osoby se 
zdravotním postižením 
 
Odbor odpovědný za plnění: KP + SMT 
 
 
 

14. Koordinace a monitorování plnění 

Cíl 14.1.: Každoroční kontrola plnění opatření 

Jedenkrát ročně, nejpozději do 30. dubna po skončení daného roku předložit Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje kontrolu plnění plánu na úrovni jednotlivých odborů. Podklady dodají dotčené 

subjekty do 15. ledna v každém roce 

Odbor odpovědný za plnění: SV 
 
V roce 2022 bude plnění plánu předloženo dne 25. 4. 2022 Zastupitelstvu Ústeckého kraje. 



Příloha 2 

 

Stanovisko NRZP Ústeckého kraje k materiálu „Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením 2021-2025“,  plnění za rok 2021 

Od roku 2015 se krajské zastupitelstvo řídilo schváleným koncepčním materiálem, který vyjadřuje 

vztah mezi krajskými orgány a osobami se zdravotním postižením. Partnerem mu v tomto smyslu byla 

NRZP Ústeckého kraje. V současnosti se jedná o „Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením 2021-2025“. 

Je každoročně vyhodnocován. Zde máme příležitost k poděkování partnerovi za přístup k jeho 

naplňování. Konkrétně chválíme: 

- kontinuální práci poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje, za jeho operativnost a 

koncepčnost při řešení problémů OZP 

- možnost přímého zapojení zástupců NRZP ÚK do výborů pléna a komisí rady, kde zástupci KV 

NRZP přímo reagují a prosazují potřeby OZP 

- prohloubení partnerství a spolupráce s vedoucími odborů a některých oddělení při plnění 

úkolů. 

Úkoly a opatření z plánu vyrovnání se staly běžnou pracovní náplní referentů jednotlivých odborů a 

oddělení. Plán vyrovnání je každoročně vyhodnocován a v případě potřeby upřesňován. Hodnocení 

se provádí na úrovni výborů a komisí, rady a zastupitelstva ÚK. Pro přehlednost plnění plánu 

vyrovnání doporučujeme zachovat zvolenou formu hodnocení po jednotlivých letech. 

KV NRZP nejméně jedenkrát za rok přímo jednal o aktuálních úkolech s vedoucími odvětvových 

odborů. 

Covidová opatření zabránila v praxi každoročně zorganizovat nejméně dva semináře. Na nich byly 

projednávány aktuální otázky. V roce 2022 plánujeme připravit seminář na téma „ Mimořádné 

události a krizové situace“ s cílem zajistit ochranu a bezpečnost osob se zdravotním postižením 

během mimořádných událostí a krizových situací. 

K zajištění širokých informací o činnosti ÚK  a ÚKÚ byla zavedena a slouží samostatná dlaždice na 

webu kraje, která za covidu nabyla na významu. 

Při pročtení plnění plánu vyrovnání léta 2021-5 v prvním roce jeho plnění, je zřejmé, že bylo 

vykonáno velké dílo, že se daří plánovitě měnit kvalitu života OZP.   

Připomínáme, že je stále možnost čerpat finanční prostředky z Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny.  

Dále je třeba pokračovat ve zpřístupňování staveb, dopravy a komunikací.  

Dlouhodobě vázne naplňování databáze bezbariérových zdravotnických zařízení. 

Osobní poděkování za spolupráci zaslouží Ing. Jan Schiller, hejtman, PaedDr. Jiří Kulhánek, náměstek 

hejtmana oblasti sociálních věcí, Drahomíra Karasová, předsedkyně výboru pro sociální věci, 

bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, vedoucí odborů Ing. Petra Lafková, MPA, Bc. Jan Jelínek,  

Ing. Jindřich Franěk a Ing. Hana Bergmannová. 

 Projednáno a schváleno KV NRZP Ústeckého kraje 24. 3. 2022 

Jaroslav Slavík, předseda NRZP ÚSTECKÉHO KRAJE 
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Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-

2022 za rok 2021 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 10. prosince 2018 Koncepci rodinné politiky Ústeckého 

kraje 2019–2021 a platnost této koncepce dne 13. 12. 2021 usnesením č. 028/11Z/2021 prodloužilo 

do roku 2022. 

Koncepce rodinné politiky je 1. strategickým dokumentem Ústeckého kraje v této oblasti a představuje 

určitý směr, jímž se bude rozvoj tohoto segmentu v Ústeckém kraji ubírat. Koncepce obsahuje cíle, 

kterých by v ideálním případě mělo být dosaženo, a opatření rozpracovávající tyto cíle. Tím hlavním a 

největším cílem ale zůstává to, aby se rodinám v Ústeckém kraji žilo dobře. 

Cílovou skupinou rodinné politiky je obecně rodina. Tento termín zdaleka nemusí znamenat pouze dva 

rodiče a dítě či děti. Rodin existuje celá řada, a pokud hovoříme o rodinné politice, měla by se zde najít 

jakákoli rodina. Je ale potřeba říci, že rodinná politika se může odehrávat na více úrovních a každá tato 

úroveň má své limity. Hovoříme tedy o rodinné politice na obecní, krajské a státní úrovni. Koncepce 

rodinné politiky obecně jsou určitým nástrojem samospráv, pomocí něhož mohou ovlivňovat  

a zlepšovat podmínky pro život rodin na svém území. Tato koncepce Ústeckého kraje obsahuje pouze 

krajskou úroveň, neboť v tomto případě je limitem kraj.  

Zpráva o naplňování tohoto strategického dokumentu pojednává o aktivitách, které se na území kraje 

odehrávaly v průběhu roku 2021.  V první řadě je ale nezbytné zmínit, že rok 2021 byl, stejně jako rok 

2020, co se plánování jakýchkoli aktivit týče, velmi nevyzpytatelný. Program, který měly organizace 

připraven, se z větší části nemohl uskutečnit díky vládním opatřením, které z dlouhodobého hlediska 

nebyly známy. Část aktivit se tedy přesunula do online prostoru, což mělo své výhody i nevýhody. 

Z důvodu epidemiologické situace a jejího vývoje, který úzce souvisí i s ekonomikou Ústeckého kraje, 

bylo pozastaveno vyhlašování a vyplácení dotačního programu Podpora Ústeckého kraje v oblasti 

prorodinných aktivit. S ohledem na již schválené finanční prostředky od jiných donorů byly organizace 

nuceny se situaci přizpůsobit a naplánované cíle splnit i za těchto ztížených podmínek.  

Obecně lze říci, že zavřeno měly organizace pro rodiny jen nezbytně nutnou dobu, obvykle v jarních 

měsících. Pokud to ale bylo jen trochu možné, snažily se pokračovat v aktivitách, jak bylo plánováno. 

Vzdělávací semináře byly přesunuty do online prostředí, konzultace také, případně byl využíván 

telefonický kontakt, aby se co nejvíce omezil osobní styk. Například organizace Síť pro rodinu, z. s. (dále 

jen „Síť pro rodinu“),  se kterou má Ústecký kraj uzavřeno Memorandum o spolupráci, se zaměřila na 

materiální pomoc rodinám, pro které byla distanční výuka dětí problémem. Ve spolupráci s fondem 

Nory Fridrichové poskytovala počítače pro distanční výuku, zajišťovala rodinám nákup potravin. Tato 

pomoc se netýkala zdaleka jen rodičů samoživitelů, důraz byl kladen i na vícečetné rodiny, kde bylo 

počítačů potřeba více a rodina na toto neměla finanční prostředky.  

bod 8.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 039/42R/2022
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Mnohé organizace svůj útlum činnosti nahradily v letních měsících a pořádaly více příměstských táborů 

a dalších aktivit pro vyplnění volného času dětí o prázdninách, byla rozšířena konzultační činnost 

o problematiku mediací a pomoci při řešení soudních sporů, byly otevřeny dětské skupiny v kraji. 

Z hlediska projektu Krajská rodinná politika realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, ke 

kterému je Ústecký kraj připojen, byla také započata spolupráce na oslovování sektoru zaměstnavatelů 

a řešení rodinné politiky zde. Byla také započata diskuse s vedoucími sociálních odborů na obcích 

s rozšířenou působností, jaké aktivity obce pro rodinu realizují a jak důležitou součástí toto téma je. 

Bylo zjištěno, že mezi obcemi panují velké rozdíly, což je logicky do jisté míry způsobeno politickými 

prioritami na území konkrétní samosprávy, většinou se ale tato oblast jeví jako ne příliš důležitou mezi 

ostatními „tvrdými“ potřebami obcí, jako jsou investice, rozvoj obce a další technické záležitosti. 

V roce 2020 byla tedy plněna a naplněna především opatření z oblasti č. 3.1 Institucionální, personální 

a koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni kraje a podpora téhož na obecní úrovni a č. 3.4 

Osvětová informační činnost směřující ke zdravé a funkční rodině. V roce 2021 byly naplňovány další 

cíle, zejména 3.3.4 Podpora strukturálně slabých území v prorodinných aktivitách a to v návaznosti na 

řešení zdravotní péče převzetím Lužické nemocnice Ústeckým krajem. Dále se podařilo začít naplňovat 

Cíl 3.2.1 Podpora realizace opatření umožňujících rodičům (případně pečujícím osobám) sladění jejich 

pracovního a rodinného života prostřednictvím nových aktivit Sítě pro rodinu.  Celkově zde hraje velkou 

roli aktivita spolupracující organizace Síť pro rodinu a pokračující spolupráce s projektem Ministerstva 

práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika. Dalším významným krokem bylo odkoupení Lužické 

nemocnice a v této souvislosti zajištění lékařské péče občanům Šluknovského výběžku. Přestože v roce 

2021 nebyl dotační program na podporu prorodinných aktivit vyhlášen, pro rok 2022 je již položka 

znovu zahrnuta do rozpočtu a podpora bude i nadále pokračovat. Důležité je také zmínit vstup 

Ústeckého kraje do projektu Audity Family Friendly Community, který je úplnou novinkou a zároveň 

skvělým nástrojem pro podporu rodinné politiky v samotných obcích a plní tedy Cíl 3.3.2 Finanční 

podpora rodinných aktivit a opatření s ohledem na financování projektu krajem. V tuto chvíli tedy 

neexistuje cíl, který by v koncepci nebyl naplňován vůbec. 

 

3.1 Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni kraje a 

podpora téhož na obecní úrovni  

 

Cíl 3.1.1 Ukotvení agendy regionální rodinné politiky v systému Ústeckého Kraje a 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 

Pro úspěšnou realizaci regionální rodinné politiky je potřeba ustanovit orgán zodpovědný za agendu 

rodinné politiky na úrovni kraje a krajského úřadu. Náplní agendy je analytická, koncepční a 

koordinační činnost v oblasti prorodinných aktivit. 
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Opatření 3.1.1.1 Udržení stávajícího výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. 

 

Opatření 3.1.1.2 Udržení stávající pracovní pozice koordinátora prorodinné politiky v rámci sociálního 

odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

Opatření 3.1.1.3 Vytvoření stálé pracovní skupiny pro rodinnou politiku, která bude složena ze zástupců 

různorodých aktérů rodinné politiky (například mateřská a rodinná centra, zástupci sociálních služeb, 

experti ve specifických oblastech, zástupce Univerzity J. E. Purkyně atd.). 

 

SPLNĚNO 

 

Cíl je v současné době považován za naplněný, rodinná politika má v Ústeckém kraji podporu, 

oblast je rozvíjena a je s ní počítáno i do budoucna. Pozice koordinátora je zařazena v rámci 

sociálního odboru, výbor Zastupitelstva pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené 

lokality zůstal zachován, pracovní skupina taktéž funguje, ačkoli za nepříznivé epidemiologické 

situace se scházela výrazně méně. 

 

 

 

Cíl 3.1.2 Prorodinný přístup je uplatňován v rámci koncepcí a strategií Ústeckého kraje 

 

Ve všech oblastech veřejné správy realizované krajem je prorodinný přístup akcentován, rodinná 

politika je realizována na základě koncepce rodinné politiky, která je pravidelně aktualizována v 

souladu s potřebami obyvatel kraje. 

 

Opatření 3.1.2.1 Je vytvořen (a přijat) koncepční dokument definující cíle a zásady rodinné politiky ÚLK, 

stejně jako opatření k jejich naplňování.  

 

Opatření 3.1.2.2 Realizace cílů a opatření koncepce rodinné politiky je každoročně vyhodnocována, dle 

výstupů analýzy dochází k její aktualizaci, a to ve spolupráci s relevantními aktéry rodinné politiky (obce, 

multioborové platformy, akademický sektor, neziskové organizace apod.). 
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Opatření 3.1.2.3 Dopady na rodinu a prorodinná opatření jsou zohledňovány ve všech souvisejících 

koncepcích a strategiích Ústeckého kraje. 

 

SPLNĚNO 

Cíl je považován za naplněný, došlo ke schválení Koncepce prorodinné politiky Ústeckého 

kraje 2019-2021 (dále jen „koncepce“), koncepce je průběžně vyhodnocována a v případě 

tvorby dalších strategických materiálů je na rodinu brán ohled. V roce 2021 byla prodloužena 

platnost Koncepce do roku 2022 z důvodu realizace analýzy potřebnosti v rodinné a seniorské 

politice, která bude obsažena v navazujícím dokumentu. 

 

 

Cíl 3.1.3 Prostřednictvím realizace koncepce rodinné politiky podporuje Ústecký kraj 

rodinu ve všech jejích podobách 

 

Situace rodin je průběžně a pravidelně monitorována a vyhodnocována, jsou přijímána opatření, která 

v souladu s aktuálními potřebami a prioritami směřují ke zlepšení životní situace rodin tak, aby pro ně 

byl Ústecký kraj dobrým místem pro život. 

 

Opatření 3.1.3.1 Monitorování situace a potřeb rodin v regionu (ve spolupráci s relevantními aktéry). 

 

Opatření 3.1.3.2 Podpora rodin při naplňování potřeb ve všech oblastech jejich života (bydlení, 

zaměstnání, vzdělávání, volný čas, zdraví, prevence negativních sociálních jevů apod.).  

 

Opatření 3.1.3.3. Při vyhlašování dotačních titulů jsou zohledňovány potřeby rodiny a dopady na život 

rodin v regionu. 

 

SPLNĚNO 

Monitorování situace potřeb rodin v regionu probíhalo s ohledem na epidemiologickou situaci 

de facto přirozeně a samozřejmě v souvislosti s řešením nepříznivých sociálních situací. 

Rodinám se pomáhalo nejen sehnat hmotnou pomoc ve smyslu ochranných pomůcek, jídla a 

pomůcek k distanční výuce dětí, ale také poskytnout nebo zprostředkovat pomoc online, 

vyplnit volný čas nejen rodičům, ale i dětem různými webináři, kurzy apod. a to jak přístupnými 

zdarma či placenými. Co se týče zajištění potřeb rodin, častým problémem bývá nedostatečné 

pokrytí zdravotní péče, zejména psychologické a psychiatrické, ale i jiných oborů, což bohužel 

Ústecký kraj není schopen ze své pozice příliš ovlivnit. Organizace jsou obvykle podporovány 
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nejen finančně prostřednictvím dotačního programu v oblasti prorodinných aktivit, ale také jsou 

jim každoročně vydávána potvrzení o spolupráci pro potřeby podávání žádostí do jiných 

dotačních titulů. V roce 2021 byl dotační titul opět s ohledem na epidemiologická opatření 

zrušen, pro rok 2022 je již dotační program znovu zahrnut do rozpočtu kraje. Zástupci těchto 

organizací také spolupracují na tvorbě a naplňování koncepce, tedy dostávají a přináší 

aktuální informace z této oblasti. 

 

 

 

Cíl 3.1.4 Vytvoření nástroje pro komunikaci rodin a aktérů rodinné politiky, informování 

o všech oblastech rodinné politiky 

 

Zlepšení informovanosti o oblastech rodinné politiky, popularizace klíčových prorodinných témat a 

nástrojů, podpora participace a aktivizace rodin. 

 

Opatření 3.1.4.1 Vytvoření a aktivní využívání podsekce „rodinná politika“, která bude umístěna v sekci 

„Sociální péče“ na webových stránkách Ústeckého kraje jako nástroj pro informování veřejnosti o cílech 

rodinné politiky ÚLK, realizovaných opatřeních a možnostech využití nástrojů podpory rodiny. 

 

Opatření 3.1.4.2 Podporování výměny zkušeností a sdílení dobré praxe mezi aktéry RP – pořádání 

workshopů, multioborových setkání, konferencí apod. zaměřených na oblast rodinné politiky pro 

odbornou i laickou veřejnost. 

 

Opatření 3.1.4.3 Realizace osvětové a informační činnosti směrem k odborné i laické veřejnosti 

(kampaně na podporu forem náhradní rodinné péče, zdravé rodiny, participaci obou rodičů na péči o 

děti, možnosti podpory rodin na lokální úrovni apod.). 

 

SPLNĚNO 

Na webových stránkách kraje byla založena sekce rodinná politika, která je využívána, 

nicméně pro další období je plánováno intenzivnější využití tohoto prostoru. Toto opatření je 

tedy splněno. V rámci tvorby i naplňování koncepce je velmi úzce spolupracováno s projektem 

krajská rodinná politika, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Opatření 3.1.4.3 bylo realizováno prostřednictvím Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, 

v následujících letech bude potřeba uspořádat informační kampaň například podporou 

informování laické veřejnosti o formách náhradní rodinné péče. 
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Koncem roku 2021 Ústecký kraj ve spolupráci se Sítí pro rodinu a dalšími aktéry spustil 

kampaň na vyhledávání nových pěstounů. Prostřednictvím členských mateřských center 

započala distribuce propagačních materiálů a informací směrem k potencionálním pěstounům. 

Dále byly v ÚK pořádány dva krajské sympoziony, a to v Ústí nad Labem a v Teplicích, na 

kterých se podílelo 7 členských center v kraji. Sympoziony byly určeny pro širokou veřejnost a 

zúčastnilo se jich cca 500 návštěvníků (CS = celé rodiny, tj. členové rodin všech generací).    

Vzhledem k pandemické situaci byla činnost Sítě pro rodinu také více zaměřena na 

poskytování materiální pomoci. Po celé období pandemie byla zprostředkovávána 

prostřednictvím center materiální pomoc rodičům – samoživitelům (potravinová pomoc, 

poukázky do Alzy).  

V rámci 2. ročníku tradice oslavující hodnotu rodiny - celorepublikové kampaně Sítě pro rodinu 

s názvem Festival rodiny (7. 5. - 20. 6.) bylo pořádáno v ÚK 55 akcí, ke kterým se přihlásila 

všechna členská centra v kraji.  Za akci byly počítány i například vícedenní programy, které 

některá centra pořádala. 

Během Festivalu rodiny bylo dále Sítí pro rodinu uspořádáno celkem deset specifických 

osvětových a vzdělávacích aktivit určených nejen pracovníkům a dobrovolníkům mateřských 

center, ale i jejich návštěvníkům/široké veřejnosti. Vybranými tématy byly: MOJE DÍTĚ a 

virtuální sítě, Mezigenerační spolupráce v mateřských centrech, Kreativita a sebevyjádření 

dětí, Základ dobrých vztahů v rodině – komunikace s nadhledem, Prevence bezpečného online 

chování – rodiče versus děti a naopak: Co je netolismus a jak mu předejít?, Podpora rodiny 

jako konkurenční výhoda firmy, Hranice a svoboda u dětí, Prevence domácího násilí: Jak 

rozpoznat rozdíl mezi konstruktivní výměnou názorů a nebezpečnou manipulací, Mluvíte 

jazykem lásky svého dítěte?.    

 

 

 

3.2 Podpora podmínek pro harmonizaci rodinného a pracovního života  

 

Cíl 3.2.1 Podpora realizace opatření umožňujících rodičům (případně pečujícím osobám) 

sladění jejich pracovního a rodinného života. 

 

Pro naplnění cíle je nutné motivovat zaměstnavatele k zohledňování zájmů 

zaměstnanců/zaměstnankyň, kteří jsou v roli rodičů (pečujících osob), podporovat udržení 

zaměstnatelnosti rodičů (pečujících osob) na trhu práce a zasazovat se o pohled na rodinu a na profesní 

sféru jako na rovnocenné zdroje společenské prosperity. 
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Opatření 3.2.1.1 Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů 

Podpora motivování a vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců k tématu slaďování rodiny  

a zaměstnání, případně udržitelnosti postavení či návratu na trh práce (problematika flexibilních forem 

zaměstnávání, především rozvoje pracovních příležitostí na zkrácený pracovní úvazek). 

 

Opatření 3.2.1.2 Opatření v oblasti posilování společenské odpovědnosti firem vůči regionu: 

- ve spolupráci se Sítí pro rodinu poskytování proaktivní vizibility zaměstnavatelům aktivně realizujícím 

prorodinná opatření (např. účastnících se auditů a soutěží motivujících k tvorbě prorodinného klimatu, 

jako jsou Audit rodina a zaměstnání, soutěž Společnost přátelská rodině apod.)  

- informování veřejnosti o významu těchto akcí, iniciace a podpora společenské diskuze o těchto 

nástrojích, aktivní realizace vlastních prorodinných opatření směrem dovnitř úřadu. 

 

Opatření 3.2.1.3 Opatření v oblasti podpory zaměstnanosti 

Podpora začínajících podnikatelů-rodičů během a po návratu z rodičovské dovolené, rodičů dětí 

mladších 15 let, rodičů samoživitelů, rodičů pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním, rodičů se 

zdravotním a/nebo sociálním znevýhodněním, osob generace 45+, tedy takových, pro něž může být 

účast na trhu práce formou vlastní samostatné existence jednou z možností, jak lépe harmonizovat svůj 

rodinný a pracovní život. 

 

Podpora rozvoje služeb, které umožní a ulehčí návrat a udržení se na trhu práce pečujícím osobám (tj. 

rodičům, osobám z tzv. sendvičové generace a lidem pečujícím o seniory či osoby se zdravotním 

znevýhodněním). 

V rámci této podpory nabízet nástroje, jako jsou dotační tituly, soutěžní tituly, diskusní platformy, 

inovační centra a obdobné nástroje, které může kraj nabídnout. 

 

Opatření 3.2.1.4 Opatření v oblasti podpory pečujících osob (rodičů, osob pečujících  

o závislou osobu) 

Podpora organizací poskytujících programy pro rodiče v oblasti vzdělávání a poradenství zaměřeného 

na slaďování pracovního a rodinného života. 
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Podpora vzdělávání rodičů a pečujících osob v oblasti rodinných a profesních kompetencí tak, aby 

nedocházelo k jejich sociálnímu a profesnímu vyloučení. 

 

Podpora vzdělávacích programů zaměřených na zachování profesních znalostí a dovedností. 

 

Podpora programů zaměřených na zvýšení motivace mužů k větší angažovanosti při péči  

o děti, především ty mladšího věku, a při péči o závislé osoby. 

 

Podpora programů zaměřených na téma rovných příležitostí žen a mužů, a to jak v profesním, tak v 

osobním životě. 

 

Zařazování těchto témat do obsahů dotačních titulů kraje, podpora platformy pro sdílení zkušeností a 

poskytování prostoru pro toto tematické informování veřejnosti.  

 

Podpora alternativních a inovativních forem služeb a péče o děti, které u pečujících rodičů přispějí k 

udržení se (případně návratu) na trh práce (např. dětské koutky, dětské kluby, firemní zařízení péče o 

děti, dětské skupiny, jesle a mikrojesle, lesní školky, volnočasová zařízení pro školní děti či coworkingová 

centra se zázemím pro děti). 

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

 

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje soutěž Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, do 

které se může přihlásit jakýkoli zaměstnavatel včetně samospráv na území kraje.  

Byla také uzavřena nová smlouva o spolupráci s organizací Síť pro rodinu, která na území celé 

České republiky koordinuje činnost mateřských a rodinných center, které jsou součástí její sítě. 

Smlouva byla podepsána znovu na období dvou let a obě strany se v ní zavázaly mimo jiné 

spolupracovat na realizaci rodinné politiky.  

Krajský úřad Ústeckého kraje jde jako zaměstnavatel ostatním firmám v kraji příkladem a 

v případě, že je to s ohledem na pracovní náplň možné, umožňuje zaměstnancům vykonávat 

práci na částečné úvazky, případně na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti a sám 

má vytvořen bohatý systém zaměstnaneckých benefitů. 

Jedním z pilířů činnosti Sítě pro rodinu je „Rodina ve firmě“. Od ledna 2020 Síť pro rodinu 

realizuje projekt s názvem „Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i 

rodiče“. V rámci projektových aktivit probíhala v r. 2021 na celém území ČR spolupráce na 

tvorbě sborníku inspirativní dobré praxe a tvorbě videa, spolupráce s firmami za účelem 

pilotního ověřování Strategie podpory rodiny ve firmách, spolupráce s CS tvořenou 

zaměstnanci (vč. potencionálních) aj.  
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Konkrétně bylo v ÚK realizováno dvoudenní školení pro pracovníky center na téma "Rodiče 

na trhu práce aneb Podpora rodiny jako konkurenční výhoda - Strategie ve firmách“ (osvojení 

praktického postupu jednotlivých kroků při zavádění Strategie pomocí zážitkových metod),  

a dále fokusní skupina pro cílovou skupinu zaměstnanců – rodičů na MD/RD. 

Spolupráce probíhala i na úrovni konkrétního zaměstnavatele: ve výrobní společnosti Aperam 

Stainless Services & Solutions Tubes (o velikosti do 250 zaměstnanců) mapoval projektový 

tým za pomoci vlastní metodiky aktuální pracovní klima z hlediska možností slaďování 

profesního, soukromého a rodinného života zaměstnanců/kyň včetně vypracování cílených 

doporučení pro požadovanou změnu. Tento projekt pokračuje i v roce 2022.  

K provedení komplexního prorodinného auditu Společnost přátelská rodině se přihlásil 

Magistrát města Most. Výstupem spolupráce bylo udělení stejnojmenného certifikátu s 

platností na 3 roky. 

Existují ale i oblasti, na kterých bude potřeba ještě pracovat, například motivace 

zaměstnavatelů ke slaďování pracovního a rodinného života či podpora neformálních 

pečovatelů. S ohledem na epidemiologickou situaci vznikl ve společnosti tlak na alternativní 

formy práce ve smyslu prudkého nárůstu práce z domova. K této formě přistoupil i Krajský 

úřad Ústeckého kraje s ohledem na zdraví svých zaměstnanců a zajištění plynulého chodu 

úřadu. 

 

3.3 Kraj přátelský rodině  

Cíl 3.3.1 Přímá podpora rodiny 

Opatření 3.3.1.1 Osvěta o partnerských vztazích a řešení potíží, podpora cenově dostupné sítě 

rodinného a partnerského poradenství. Podpora aktivit pro oba rodiče, podpora tématu sňatečnosti, 

podpora tématu významu rodiny pro výchovu a péči o děti. 

 

Opatření 3.3.1.2 Vizibilita aktérů rodinné politiky a informovanost rodičů a pečujících osob  

o jejich službách. 

 

Opatření 3.3.1.3 Podpora preventivní informovanosti rodin o lékařských a dalších službách, které 

mohou využít pro prevenci fyzického a psychického zdraví (zdravotní stav, plánované rodičovství,  péče 

o těhotné ženy, péče po porodu, zdravé návyky dětí a mladistvých, prevenci závislosti na návykových 

látkách, internetu a moderních technologiích, aktivní senior). Podporovat distribuci těchto  informací v 

místech pohybu rodin (např. komunitní centra, mateřská centra, čekárny u lékaře, místa nákupu 

potravin a oblečení, místa trávení volného času, školy a zaměstnavatelé, krajský úřad a jeho instituce). 

Podpora či realizace jednorázových i dlouhodobých akcí, vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zdravému 

fyzickému a psychickému stavu členů rodin. 
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Opatření 3.3.1.4 Podpora dostatečného zajištění lékařské péče v kraji, především akutně chybějících 

profesí, jakými jsou zubaři, pediatři, dětští psychologové a psychiatři či logopedi. Předcházet 

očekávanému nárůstu specifických i nespecifických poruch chování včetně možných  duševních 

onemocnění u cílové skupiny dětí a mladých dospělých. 

 

SPLNĚNO  

 

Tématem podpory sňatečnosti a manželství se, kromě jiných témat, zabývá organizace 

Centrum pro rodinu, z. s. sídlící v Krupce. Každoročně je pořádáno několik kurzů, nejen na 

téma přípravy na manželství, ale také například na téma vztahu otce a syna, komunikaci mezi 

partnery a řada dalších.  

Seznam organizací poskytující služby pro rodiny je umístěn v katalogu sociálních služeb 

Ústeckého kraje, kde je zároveň možné najít i kontakty na zmíněné organizace. 

Jak bylo zmíněno výše, co se nedostatkových lékařských oborů týče, mají kraje obecně 

poměrně malé pravomoci. Seznam lékařů a lékařských zařízení nicméně existuje na národní 

úrovni, kam by se postupně při nových registracích mohla do budoucna vkládat i například 

data o bezbariérovosti zařízení apod. Registr lze nalézt na stránkách https://nrpzs.uzis.cz.  

V Ústeckém kraji také funguje organizace Centrum podpory zdraví, z. ú., která se zabývá 

především zdravým životním stylem dětí předškolního věku a následně i rodin. Do projektů, 

které organizace momentálně realizuje, patří i řešení poruch příjmu potravy, které se zejména 

u dospívajících stává opravdu velkým tématem, dokonce existuje názor, že počty dětí, které 

jsou známy, jsou tzv. jen špičkou ledovce, ať už se jedná o anorexii, bulimii či jiné poruchy. 

Organizace se zabývá širokým spektrem cílových skupin, včetně seniorů a osob se zdravotním 

postižením, primárně je ale zaměřena na zdraví. 

Neustále opomíjenou skupinou zůstává věková kategorie teenagerů, což se nezměnilo ani 

v roce 2021, samozřejmě i s ohledem na epidemiologickou situaci v republice. 

 

Cíl 3.3.2 Finanční podpora rodinných aktivit a opatření 

 

Opatření 3.3.2.1 Grantové výzvy pro aktéry rodinné politiky, které podpoří jejich udržitelný rozvoj a 

dlouhodobé působení v kraji. 

Opatření 3.3.2.2 Podpora participativního a genderového/komunitního rozpočtu kraje a v obcích. 

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Dotační titul na podporu v oblasti prorodinných aktivit je Ústeckým krajem vyhlašován 

každoročně již od roku 2015. Pro rok 2021 bylo navrhováno navýšení alokace dotačního 

programu z 500 000 Kč na 1 mil. Kč, návrh ale s ohledem na epidemiologickou situaci nebyl 
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schválen a dotační program nebyl již druhým rokem vyhlášen. I v roce 2021 došlo k podpoře 

několika organizací z Fondu Ústeckého kraje, který je spravován odborem podpory podnikání, 

inovací a transformace. Navýšení bylo požadováno z důvodu schválení uceleného 

strategického dokumentu v oblasti podpory prorodinných aktivit a stále se zvyšující poptávky 

po prorodinných aktivitách. Z tohoto důvodu navyšovalo svůj dotační program pro rodinu i 

Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Podporou participativního rozpočtu se budeme zabývat v dalších letech, nicméně řada měst 

již tento nástroj zavedla (např.: Bílina, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Rumburk, Ústí nad 

Labem). 

V roce 2021 začal Ústecký kraj připravovat přistoupení k projektu Audity Family Friendly 

Community. Cílem Auditu Family Friendly Community je podpořit pro-rodinné klima v obci, 

klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační 

dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a 

zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického 

aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit 

zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské 

společnosti. 

 

Cíl 3.3.3 Podpora služeb pro rodiny a dotváření veřejného prostoru pro rodiny s dětmi, 

mládež a seniory 

 

Opatření 3.3.3.1 Přímá podpora rodin (obědy pro děti, slevy v dopravních prostředcích, rodinné pasy, 

podpora vícečetných rodin – např. „rodinné vstupné“). 

 

Opatření 3.3.3.2 Podpora míst přátelských rodině (herny pro děti a rodiče do 3 let, family pointy, obce 

přátelské rodině, společnosti přátelské rodině, úřady přátelské rodinám – úřady  

s dětskými koutky, úřady umožňující dálkový přístup, veřejné toalety s místem pro přebalení dětí i 

v části určené mužům). 

 

Opatření 3.3.3.3 Podpora a budování veřejných prostor pro rodiče s dětmi, míst ve veřejném prostoru 

pro volnočasové aktivity starších dětí a mladých dospělých. Podpora těchto lokálních aktivit v místě 

bydliště rodin a následné předcházení centrismu velkých měst. 

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Cíl je naplňován Rodinnými pasy, což je systém slev pro rodiny s dětmi, na které Ústecký kraj 

každoročně přispívá 480 000 Kč, v roce 2021 byla částka s ohledem na úsporná opatření 

snížena na 144 628,10 Kč bez DPH.  
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Na území Ústeckého kraje funguje také projekt Euroklíč, který je určen již několik let pro 

cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Je dostupný také pro cílovou skupinu matek 

s dětmi do 3 let prostřednictvím organizace Síť pro rodinu. S ohledem na epidemiologickou 

situaci bylo vydávání euroklíčů a eurozámků v roce 2020 pozastaveno. V roce 2021 se počet 

míst osazených eurozámky zvýšil na 64 v Ústeckém kraji, tedy celkem o 13 míst. 

 

 

Cíl 3.3.4 Podpora strukturálně slabých území v prorodinných aktivitách 

 

Opatření 3.3.4.1 Spolupráce s obcemi a místními aktéry rodinné politiky, výměny zkušeností  

s řešením problémů formou sdílení zkušeností z jiných oblastí kraje/republiky. 

 

Opatření 3.3.4.2 Podpora fungování místních aktérů a služeb rodinné politiky. 

 

Opatření 3.3.4.3 Podpora územního plánování s ohledem na služby lékařské péče a služby pro rodiny.  

 

SPLNĚNO 

Od roku 2020 probíhají jednání týkající se zajištění lékařské péče obyvatel Šluknovského 

výběžku, tato oblast se intenzivně řeší. V roce 2020 byla také plánována návštěva 

Šluknovského výběžku jednak za účelem monitoringu situace v oblasti plánování sociálních 

služeb, ale také za účelem získání příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky, k tomuto 

s ohledem na epidemiologickou situaci nedošlo.  

V roce 2021 došlo k odkoupení Lužické nemocnice, Ústecký kraj přislíbil investovat cca 700 

mil. Kč do rekonstrukce, čímž by se vyřešil jeden z nejpalčivějších problému Šluknovska.  

 

3.4 Osvětová informační činnost směřující ke zdravé a funkční rodině  

 

Cíl 3.4.1 Podpora aktivit  vhodně doplňující systém sociálních a zdravotních služeb 

poskytovaných převážně zdravotnickými zařízeními a NNO působících v oblasti 

prorodinných aktivit.  

 

Opatření 3.4.1.1 Podpora neformálního vzdělávání rodin v  oblasti výchovy nezletilých dětí, 

rodičovských kompetencí, mezigeneračních vztahů s cílem posilovat pozitivní rodinné prostředí jako 
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prevenci vzniku sociálně patologických jevů v rámci i vně rodiny – prevence závislosti, nezaměstnanost, 

kriminalita, dluhová problematika domácí násilí apod. 

Příklad podporovaných aktivit:  

 víkendové pobyty s naukově relaxačním programem pro rodiny s dětmi,  

 poradenství a tréninkové aktivity, které navazují na registrované sociální služby  

a rozvíjejí mezioborovou spolupráci s jinými subjekty, 

 programy pro rodiny s dětmi tematicky zaměřené na podporu zdravého životního stylu a 

aktivního trávení volného času. 

 Aktivity podporující zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách  

a programech pro rodiny. 

Podporované aktivity: centra pro rodinu, tvůrčí workshopy, jednorázové akce na podporu 

mezigeneračních vztahů s cílem podpořit setkávání a společné trávení volného času napříč generacemi. 

 

Opatření 3.4.1.2 Podpora a rozvoj služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. 

Podporované aktivity: Rozvoj služeb v oblastech vzdělávání a vzájemného setkávání rodin s dětmi v 

NRP, doprovázení náhradních rodin, svépomocné skupiny, odlehčovací programy. 

 

Opatření 3.4.1.3 Podpora mezigeneračních vztahů. Vytváření otevřeného prostoru nabízejícího 

rodinám spektrum kulturních, komunitních aktivit a zkvalitnění  podmínek pro společné trávení volného 

času široké rodiny ve veřejném prostoru. 

 

Opatření 3.4.1.3 Podpora komunitní soudržnosti  kulturními, sportovními, společenskými aktivitami s 

cílem motivovat veřejnost k sounáležitosti s komunitou, s místem, kde žiji,  

a posílit prosociální chování jednotlivců a komunit.  

Podporované aktivity:  

 komunitní centra, festivaly, multikulturní aktivity, akce přispívající k poznávání života  zvyků a 

tradic menšinových rodin v regionu, podpora komunitních projektů ze strany obcí, 

 (např. shromáždění návrhů na investiční projekty nebo aktivity realizovatelné  

v komunitě s hlasováním veřejnosti o tom, který projekt bude podpořen).  
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SPLNĚNO 

Cíl je naplňován prostřednictvím organizací poskytující služby pro rodiny a místních zájmových 

spolků. Finančně jsou tyto aktivity zajištěny z dotačního programu Podpora Ústeckého kraje 

na prorodinné aktivity a dalších dotačních programů, sbírek a dobrovolnické činnosti. Dále 

prostřednictvím spolků, které využívají finanční podporu obcí a Ústeckého kraje. Využívají se 

především dotační tituly pro oblast sportu a kulturních aktivit, MAS, Ministerstvo vnitra, MŠMT, 

MO, MZ, Agentura pro sociální začleňování a Agenda 21 aj. 
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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) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákupy pozemků a budov, 
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) pohoštění - rautové, cateringové, alkohol, 
g) uzavřené leasingové smlouvy, 
h) 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) 
 

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 
 



pořadové 

číslo žadatel název projektu

celkové způsobilé 

náklady

požadovaná 

dotace

výše dotace 

% 

přepočtené 

body

navržená výše 

dotace

navržená 

výše 

dotace % 

1 město Kadaň Připojovací body pro karavany, Autokemp Kadaň 983 207,20 Kč 600 000,00 Kč 64,00% 11,15 600 000,00 Kč 64,00%

8 město Česká Kamenice Stellplatz u koupaliště Česká Kamenice 2 425 675,90 Kč 1 697 972,50 Kč 70,00% 11,15 1 697 972,50 Kč 70,00%

2 město Kadaň Připojovací body pro karavany, Autokemp Prunéřov - 1.etapa 542 181,00 Kč 350 000,00 Kč 64,50% 10,4 350 000,00 Kč 64,50%

7 Destinační agentura Krušné hory o.p.s. Sheltery v Krušných horách 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100,00% 9,75 1 000 000,00 Kč 100,00%

6 město Benešov nad Ploučnicí Turistický přístřešek při cyklostezce Ploučnice 393 830,00 Kč 275 681,00 Kč 70,00% 9,65 275 681,00 Kč 70,00%

5 obec Rybniště Parkoviště a sociální zázemí v Rybništi 2 562 000,00 Kč 1 665 300,00 Kč 65,00% 8,9 1 665 300,00 Kč 65,00%

3 město Úštěk

Technologie pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné 

přívěsy 382 100,00 Kč 382 100,00 Kč 100,00% 8,65 267 470,00 Kč 70,00%

4 město Osek PARKOVIŠTĚ ul. LIDICKÁ OSEK U DUCHCOVA 3 240 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 61,72% 7,3 2 000 000,00 Kč 61,72%

CELKEM 11 528 994,10 Kč 7 971 053,50 Kč 7 856 423,50 Kč

ALOKACE 1. VÝZVY 11 534 000,00 Kč

MINIMÁLNÍ DOTACE 100 000,00 Kč

MAXIMÁLNÍ DOTACE 2 000 000,00 Kč

FOND INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU - 1.VÝZVA
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 bod 10.6 příloha č. 2 
                                                                                                               

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 

DODATEK Č. 30 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 121/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem Winstona Churchilla 1974/3,  
 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ: 00083186 

(dále jen organizace) 
 

ze dne 5. 9. 2001, usnesení č. 47/15/2001 Rady Ústeckého kraje, 
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. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009(dodatek č. 8) 

ve znění 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. 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. 32/77R/2011 ze dne 18. 5. 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 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 
 (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. 90/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 

(dodatek č. 20) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze 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) 
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 
(dodatek č. 23) 
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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) 
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. 26) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 
(dodatek č. 27) 

úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019 
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. 054/25Z/2019 ze dne 22. 6. 2020 

(dodatek č. 29) 
úplné znění zřizovací listiny ze dne 14. 5. 2021 
úplné znění zřizovací listiny ze dne 28. 7. 2021 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0/Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 se výše 
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se zrušují 
následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření 
 
 
Katastrální území: Ústí nad Labem  
 
Pozemky   
Parcela Výměra (m2)      Druh pozemku    Způsob využití 
 
 
4037/2   1461         ostatní plocha    jiná plocha 
 
4037/3    522         zastavěná plocha a nádvoří  
 součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č.p. 3137, občanská vybavenost 
 stavba stojí na pozemku p.č.: 4037/3 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 4. 2022 
 
 
 
  
V Ústí nad Labem dne 25. 4. 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 10.7 Příloha č. 5 black

Bod 10.7 priloha c. 5.pdf k usnesení č. 051/42R/2022
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u objednatele: 22/SML0723-SoPD/ZD č. j. : ……/2022/KUUK  
Číslo smlouvy u provozovatele:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE  
(vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 

služby 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
 
 

Smluvní strany 

Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 

(dále též „Kraj“ nebo „objednatel“) 
 
a 
 
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  
MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou představenstva 
 MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl 
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111 
IČ: 25488627 
DIČ: CZ25488627 
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu pro dotaci: 216686400/0300  
 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatele tvoří přílohu č. 1 
k této smlouvě) 
 
(dále též „Nemocnice“ nebo „provozovatel“) 
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Preambule 
 
1. Mezi Krajem a Nemocnicí byla dne 5. 11. 2018 uzavřena Smlouva o poskytování 

veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby (dále jen „Smlouva o SOHZ PZS“), a to v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018, kterým 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pověřilo společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu 
služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o SOHZ PZS, a to 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 (2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 (dále též „Rozhodnutí 
EK“), ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018 a dodatku č. 2 účinném ode 
dne 6. 11. 2018. 

2. Vyrovnávací platba dle Smlouvy o SOHZ PZS je dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. 
b) zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tato vyrovnávací platba (dále též „Dotace“) je určená na provozní náklady služby 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen „PZS“), případně na 
odpovídající podíl nákladů společných službě PZS. 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy, účel a výše Dotace 

1. Účelem Dotace je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím 
PZS  jako veřejné služby v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, v souladu 
s ustanovením § 89a - §89e zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

2. Za zabezpečení provozu PZS v rozsahu stanoveném Zákonem a vyhláškou 
č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, náleží Nemocnici vyrovnávací 
Dotace za celé smluvní období od  1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Plán nákladů a výnosů 
provozu PZS na uvedené období je uveden v Žádosti o poskytnutí Dotace 
(vyrovnávací platby) která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Žádost o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) ze dne 17. 2. 2022 vedené pod č.j.: 
KUUK/029964/2022 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ PZS dle 
odst. 2 tohoto článku, obsahuje odůvodnění Žádosti. Provozovatel prohlašuje, že 
veškeré předpokládané náklady, včetně nákladů na pořízení neinvestičního majetku, 
uvedené v Žádosti jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon služby PZS dle této 
smlouvy a Smlouvy o SOHZ PZS. 

4. Předpokládaná roční Dotace ve výši 20 540 000 Kč je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Dotace je poskytnuta za podmínky, že ji provozovatel stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022. 

5. Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných neinvestičních nákladů. 
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6. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací 
platbou dle Smlouvy SOHZ.  

7. 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 účelu, 

způsob poskytnutí Dotace, stanovení vyrovnávací platby 
 

1. Dotace je Nemocnici poskytnuta za účelem financování neinvestičních nákladů 
spojených s provozováním služby PZS v roce 2022, toto je zároveň doba, v níž má 
být stanoveného účelu dosaženo.  

2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na uznatelné náklady přímo 
související s financováním nákladů dle odst. 1. tohoto článku do doby uvedené v čl. I. 
odst. 2 této smlouvy. Výjimku tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po 
stanoveném termínu použitelnosti Dotace, nejpozději však do 30. dne následujícího 
měsíce.  

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b. vznikl Nemocnici v přímé souvislosti s provozem služby PZS v období dle čl. I. 
odst. 1 této smlouvy,  

c. byl skutečně vynaložen, uhrazen nebo vnitropodnikově přeúčtován a zachycen 
v účetnictví Nemocnice, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, 
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady, 

d. zohledňuje skutečné výnosy, dosažené v souvislosti s poskytováním služby 
(zejména opravné položky k pohledávkám, tvořené dle platné legislativy a které 
jsou uznatelným nákladem v období jejich účtování). 

Neuznatelný náklad je jakýkoliv náklad, který nebyl vynaložen v přímé souvislosti 
s provozem PZS a dále to jsou: 

 

a. náklady na vymáhání pohledávek,  

b. odstupné ve smyslu zákoníku práce, 

c. reprezentativní náklady a náklady na pohoštění,  

d. náklady na propagaci a marketing,  

e. úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky, 

f. nájemné s následnou koupí (leasing), 

g. 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, 
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h. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, mimořádné odměny, prémie, 

i. náklady, které nebyly uplatněny v rámci podané žádosti, na které nebyla dotace 
poskytnuta, které nebyly doplněny v rámci změny plánovaného rozpočtu písemně 
odsouhlaseným odborem ZD nebo schválené orgány Ústeckého kraje.  

 
3. Vyrovnávací platba na provozování služby PZS se vypočítává podle vzorce: VP = ZN 

– DV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady 
související s poskytovanou službou PZS a DV jsou veškeré dosažené výnosy 
související se službou PZS. PZ je přiměřený zisk, který však v souvislosti 
s poskytovanou službou nebude zahrnován a je sjednán na 0 % z vynaložených 
nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí 
všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním 
souvisejících výnosů.  

4. Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba je zdravotní službou a ve smyslu 
§ 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, se jedná o plnění osvobozené od daně.  

5. Neinvestiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování 
služby PZS musí být hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými činnostmi 
Nemocnice, než je poskytování služby PZS. Na tyto náklady se vyrovnávací platba 
neposkytuje.  

6. Přesun nákladů v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu uvedených 
v Žádosti, je možné provádět pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní 
maximální výši celkových plánovaných nákladů služby PZS dle čl. I. odst. 4). V těchto 
případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Písemný souhlas může být udělen 
také e-mailovou formou, pokud rozsah a závažnost změn v plánovaném rozpočtu toto 
dovolí.  

7. Vyrovnávací platba dle článku I. odst. 2 této smlouvy bude uhrazena vždy měsíčně na 
základě faktury vystavené a doručené Nemocnicí Kraji.  

8. Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 25. dne následujícího měsíce 
po měsíci, ve kterém došlo k realizaci PZS.  

9. Přílohou faktury bude měsíční výkaz o neinvestičních nákladech na PZS, jehož vzor 
je přílohou č. 3 této smlouvy. 

10. Faktura bude splatná do 21 dnů od doručení Kraji a bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je Kraj oprávněn ji vrátit Nemocnici na doplnění nebo 
přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opravené či doplněné 
faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

12. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu 
k úhradě peněžnímu ústavu Kraje, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

13. Na uhrazenou platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití peněžních 
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prostředků poskytnutých z rozpočtu Kraje v souvislosti s plněním závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

 

 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti Nemocnice 
 

1. Na základě této smlouvy vykonávat veškerou činnost související se zajištěním PZS 
pro spádové území Ústeckého kraje v rámci provozu s nezbytnou péčí směřující 
k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací a plnit 
povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a z této smlouvy.  

2. Zajistit zejména následující činnosti v souladu s čl. III. odst. 1 této smlouvy:  

a) vyšetření, ošetření a pobyt na PZS po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní 
intoxikace u osob, pokud je odborným lékařským vyšetřením zjištěno, že 
ošetřené osoby nejsou ohroženy na životě selháním základních životních funkcí, 
ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování, a tím 
bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, 
nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení,  

b) vedení evidence ošetřených osob, které se podrobily ošetření a vedení příslušné 
zdravotnické dokumentace,  

c) výběr úhrady za poskytnutí služby PZS a vymáhání dlužných úhrad,  

d) oznamování ošetření osoby přijaté na PZS jejímu registrujícímu poskytovateli 
v oboru všeobecné praktické lékařství. Jde-li o osobu mladší 18 let, oznamování 
této skutečnosti také jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě 
odpovědné za její výchovu a též orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jde-Ii o 
osobu s omezenou svéprávností nebo zbavenou svéprávnosti, oznamování této 
skutečnost opatrovníkovi určenému soudem, 

e) v rámci odborného lékařského vyšetření vždy provést kromě cíleného klinického 
vyšetření lékařem také vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu u ošetřovaných 
osob, a to buď pomocí dechové zkoušky alkohol testerem umožňujícím 
provedené zkoušky zaznamenávat a archivovat, buď v počítači nebo přímo 
tiskem na papír, nebo odběrem vzorků biologického materiálu, přičemž 
naměřená hodnota, čas a způsob zjištění přítomnosti alkoholu musí být vždy 
řádně zaznamenány do zdravotnické dokumentace.  

3. Umožnit ošetřovaným osobám seznámit se s provozním řádem a jeho obsahem a 
s cenou za poskytnutí služby PZS.  

4. Stanovit minimální požadovanou úhradu za poskytnutí služby PZS osobě, která byla 
do PZS umístěna ve výši 3 000,-  Kč.  

5. Zajistit nutné technické a věcné vybavením PZS dle požadavků stanovených 
příslušnými právními předpisy.  

6. Doložit a po celou délku trvání smlouvy mít platné oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Spolupracovat s Krajem. V rámci umisťování osob v PZS dále spolupracovat se 
složkami IZS, zdravotnickou dopravní službou, Vojenskou policií, Vězeňskou službou, 
Obecní policií, obcemi, atd.  
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8. Nemocnice prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít Dotaci za účelem financování neinvestičních nákladů spojených 
provozováním služby PZS, pro který byla Dotace poskytnuta, a to v souladu 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě a Smlouvě o SOHZ PZS,  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt,  

c) nemocnice je plátcem DPH. DPH u přijatých plnění, která jsou současně 
způsobilými náklady při poskytování služby PZS, jsou taktéž způsobilým nákladem 
v případech, kdy není nárok na odpočet DPH na vstupu ve smyslu zákona č. 
253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že je přijaté plnění způsobilým nákladem pouze z alikvotní části, pak je DPH 
vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. Pokud má 
provozovatel u přijatého plnění nárok na odpočet v poměrné části nebo ve výši dle 
koeficientu, bude způsobilým nákladem část oprávněně neuplatněné DPH dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že v rámci vypořádání DPH k 31. 12. dojde ke změně nároku na 
odpočet DPH, bude tato změna promítnuta i do souhrnného vyúčtování Dotace 
tak, aby pouze oprávněně neuplatněná DPH na vstupu byla způsobilým nákladem, 

d) odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou 
Žádostí, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů a výnosů, tzn. 
provozovatel je povinen vést související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou 
k  službě PZS odděleně od ostatních nákladů a výnosů,  

e) vybírat úhrady za poskytnutou službu PZS a vymáhat dlužné úhrady,  

f) označovat originály účetních dokladů informací o tom, že služba PZS je 
financována Ústeckým krajem.  

9. Do 28. 2. 2023 předložit finanční vypořádání Dotace (dále též „souhrnné vyúčtování 
Dotace“), jehož součástí bude:  

a) údaje o skutečných nákladech spojených s provozem PZS, jejichž realizace měla 
být a skutečně byla financována z Dotace; 

b.) úplný výkaz zisku a ztrát za středisko/zakázku/aj./služby PZS,  

c.) výčet skutečných výnosů spojených s provozem PZS, v rozsahu výnosů od osob, 
kterým bylo ošetření v rámci PZS poskytnuto, a z hlediska případných výnosů od 
zdravotních pojišťoven,  

d.) rozpis úvazků a mzdových nákladů hrazených z Dotace po jednotlivých 
zaměstnancích (osobní čísla) a měsících,  

e.) specifikace ostatních neinvestičních nákladů spojených se službou PZS, které byly 
vynaloženy, a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti, 

f.) přehled pohledávek vzniklých v souvislosti s provozem PZS v členění: datum 
vzniku pohledávky, výše pohledávky, nacionále dlužníka, vývoj vymáhání 
pohledávky v čase, výše vytvořené opravné položky.  

10. Na dobu minimálně čtyř let od ukončení této smlouvy je Nemocnice povinna zachovat 
pořízený dlouhodobý majetek a veškeré originální dokumenty související se službou 
PZS (tj. účetní a mzdové písemnosti, prvotní doklady, aj.) v písemné nebo 
elektronické podobě.  
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11. Objednatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 31. 1. následujícího roku, detailněji specifikovat výše uvedené 
náležitosti souhrnného vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být 
efektivně provedena kontrola řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu 
s touto smlouvou a Smlouvou o SOHZ PZS. Splnění toho pokynu objednatele je pro 
provozovatele závazné. 

12. Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci služby PZS a v této souvislosti jim 
umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i 
po ukončení této smlouvy.  

13. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace provozovatele nebo účelu Dotace.  

14. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet objednatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované 
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením souhrnného vyúčtování Dotace.  

15. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu s příslušnými právními předpisy, 
přičemž platí, že: 

 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole zejména podle následujících 
právních předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 kontrola probíhá v těchto stupních: 

I. předběžná (před poskytnutím Dotace), 

II. průběžná (faktické nakládání s poskytnutou Dotací), 

III. následná včetně účetní, 

 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 78 odst. 4 a odst. 5 
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru provádět kontroly 
využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup výborů při provádění 
kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje,  

 zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada Ústeckého 
kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo příslušný orgán kraje zajistí realizaci 
nezbytných opatření v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

16. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se Nemocnice stala 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

17. Provozovatel je povinen s Krajem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

18. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
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Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se provozovatel dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude objednatel postupovat dle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude Nemocnici uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a v souvislosti 
s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících případech:  

a) provozovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz PZS 
v rozsahu stanoveném Smlouvou o SOHZ PZS,  

b) při výpočtu vyrovnávací platby provozovatel do výnosů nezahrnul jakékoliv 
ostatní finanční výnosy získané v souvislosti s provozem PZS,  

c) při výpočtu vyrovnávací platby provozovatel zahrnul do nákladů položky, 
které nesouvisí s provozem PZS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu 
se zněním této smlouvy.  

2. V případě, že provozovatel nezabezpečí provoz PZS v rozsahu stanoveném 
Smlouvou o SOHZ PZS a touto smlouvou, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze 
za skutečnou dobu provozu PZS. Kraj je dále oprávněn za každý den porušení 
povinností uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy a ve Smlouvě o SOHZ PZS 
požadovat na provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové výše měsíční 
vyrovnávací platby za každý den, ve kterém provozovatel nezabezpečil provoz PZS 
v celém rozsahu. Obdobně bude postupováno v případě, že provozovatel uvedl 
nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 3. 

3. V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že provozovatel 
nezabezpečil provoz PZS v celém rozsahu dle článku I. odst. 2 této smlouvy a přitom 
mu byla za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou 
vyrovnávací platbou, může objednatel snížit vyrovnávací platbu v jakémkoliv dalším 
období a to ve výši odpovídající neoprávněně vyplacené vyrovnávací platby.  

4. Pokud Nemocnice předloží souhrnné vyúčtování Dotace v termínu stanoveném ve 
smlouvě, které nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, 
popřípadě pokud údaje v něm budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a 
hospodárnosti nákladů financovaných na základě této smlouvy, dopustí se 
Nemocnice porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné souhrnné 
vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k nápravě. 

5. 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 souhrnného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě 
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %, 

b) předložení souhrnného vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě 
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %, 

c) předložení doplněného souhrnného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů 
od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 4 tohoto 
článku – výše odvodu činí 0,1 %, 
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d) předložení doplněného souhrnného vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů 
od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 4 tohoto 
článku – výše odvodu činí 0,2 %, 

e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví dle čl. III. odst. 8 písm. 
d) – výše odvodu činí 3 %, 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
služba je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %, 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 0,1 %, 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %, 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ 
na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 
0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku. 

6. 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.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Kraj je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že provozovatel 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, a to zejména 
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Pokud strana smlouvy, které byl 
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

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

Publicita 
 
1. Provozovatel je povinen v případě informování sdělovacími prostředky o realizaci 

PZS uvést fakt, že tato služba je podpořena Ústeckým krajem (objednatelem). 

2. Na výstupech o realizaci PZS typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 
uvede provozovatel skutečnost, že tuto službu podpořil Kraj (dále jen „Sponzorský 
vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Kraje. Nemocnice podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámila. 

3. Poskytovatel je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění Sponzorského 
vzkazu ke schválení objednateli, případně upravit návrh podle námitek objednatele 
a předložit ho objednateli ke konečnému schválení. Za objednatele schvaluje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.  

4. Nemocnice je povinna prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 10 let:  

a) logo objednatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací služby PZS, 

b) verbální prezentace objednatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti PZS, 

c) umístění reklamních panelů objednatele v místě konání prezentační akce u 
příležitosti realizace PZS prezentace objednatele moderátorem takové akce, 

d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu objednatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si provozovatel po domluvě vyzvedne u objednatele), 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s realizací služby PZS. 

5. Logo Ústeckého kraje (objednatele) 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. Nemocnice souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob 
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň 
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Nemocnici do datové 
schránky ID 5gueuef. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 
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4. 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. 500/2004 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

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

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Krajem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje Krajem použity. Kraj 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 Kraje www.kr-ustecky.cz. 

7. O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č.:…/xxZ/2022 ze dne 25. 04. 2022. 

 

V Ústí nad Labem dne ………….. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………….. 

 

……………………………………………. ……………………………………………… 

objednatel: 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje 
 

provozovatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 
Krajská zdravotní, a.s. 
MUDr. Ondřej Štěrba, předseda 
představenstva 
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, 
místopředseda představenstva 

 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatelce  
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) bez příloh 2-9 
Příloha č. 3 – Vzor měsíčního výkazu o neinvestičních nákladech na PZS 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML5079/SoPD/ZD 
Číslo dodatku:   18/SML5079-1/SoPD/ZD 
 
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA  

A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY 

uzavřené dne 4. 12. 2018 
dle ust. §10a 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. Radimem Laiblem, členem Rady Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
Dále jen „Poskytovatel stipendia“  
a 
Poskytovatel zdravotních služeb 
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Ing. Vlastou Kašparovou, náměstkyní pro řízení lidských zdrojů 
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon: 
IČ: 25488627  
Dále jen „Budoucí zaměstnavatel“  
a 
Příjemce 
MUDr. Alice Schreyerová 
Bydliště: Roudnice nad Labem   
Datum narození: 1992  
E-mail/telefon:   
Bank. spojení:  
Dále jen „Stipendista“ nebo „Absolvent“ 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 
 
 
 

bod 11.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 057/42R/2022
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DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA  

A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY 
 

K REALIZACI STIPENDIJNÍHO PROGRAMU „STABILIZACE LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ 

V ÚSTECKÉM KRAJI“ UZAVŘENÉ DNE 4. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“) 
 

1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke změnám na straně Stipendisty a Budoucího 
zaměstnavatele a z důvodu změny dříve uvedených skutečností se dohodly 
na následujících změnách Smlouvy:  

Příjmení: BARCÍKOVÁ Stipendisty se ruší a nově se nahrazuje příjmením: 
SCHREYEROVÁ 

Bydliště: Roudnice nad Labem Stipendisty se ruší a 
nově se nahrazuje bydlištěm: Roudnice nad Labem. 

Článek V., odst. 7 písm. c) ruší a nahrazuje textem, který nově zní 

c) Stipendistovi musí být adresována na adresu MUDr. Schreyerová Alice, 
Roudnice nad Labem 

 

Článek III., odst. 2 písm. a) se ruší a nahrazuje textem, který nově zní 

a) uzavřít se stipendistou pracovní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po získání 
specializované způsobilosti lékaře nebo odborné způsobilosti k výkonu povolání 
zubního lékaře nebo farmaceuta, jejímž předmětem bude výkon povolání lékaře, 
zubního lékaře nebo farmaceuta v oboru s místem výkonu 
práce v Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, 
IČ 25488627 (dále jen „pracovní smlouva“), 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

4. 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. Stipendista i Budoucí zaměstnavatel prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, popř. Budoucí 
zaměstnavatel disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhali znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel stipendia, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Budoucímu 
zaměstnavateli do datové schránky ID 5gueuef a Stipendistovi na e-mail: 

Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 000/00R/2022 
ze dne 6. 4. 2022. 
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V Ústí nad Labem dne  

 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Stipendista 
MUDr. Alice Schreyerová 
 

V ........................... dne........................ 

 

 

 

……………………………………………. 
Budoucí zaměstnavatel 

 

Krajská zdravotní a.s. 
Mgr. Ing. Vlasta Kašparová, náměstkyně 
pro řízení lidských zdrojů  

 

  

 



  

                                                                                                       č. j.                   

 

 

Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

DODATEK Č. 34 

KE  

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 218/2002 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace 

se sídlem v Mostě, Husitská 1683/2, PSČ 434 01, IČ: 00830577 

 
(dále jen organizace) 

vydané Okresním úřadem Most dne 15.12.1991, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2003 (dodatek č. 1), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č. 2), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 128/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 144/20R/2005 ze dne 9.11.2005 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2005 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 101/78R/2007 ze dne 28.3.2007 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 14), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/47R/2010 ze dne 19.5.2010 (dodatek č. 19), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 20), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 22), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 24), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 25), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 29), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 22/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 30), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 31), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 32) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 035/31Z/2020 ze dne 07.09.2020 (dodatek č. 33) 

bod 11.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 058/42R/2022



  

 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.                      ze dne 25. dubna 2022 se výše 

uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 

 

1. Článek VII. po změně zní: 

                                                             „Článek VII.  

                                               Předmět činnosti organizace  

 

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je: 

1. Poskytování zdravotních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o udělení 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb zdravotnického zařízení dle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Poskytování sociálně - právní ochrany ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně - 

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu: 

- zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 citovaného 

zákona) 

- poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným 

stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti 

s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d) a § 

11 odst. 2 písm. c) citového zákona). 

3. Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci 

poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů.  

4. Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jejíž rozsah je vymezen v Oprávnění k 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

5. Provádění dalších činností ve zdravotnictví, zejména: 

výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu 

potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.“ 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 25. 4.2022 

 

 

V Ústí nad Labem dne 25.4.2022  

 

 

 

Ing. Radim Laibl, 

člen Rady Ústeckého kraje  

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 008/4R/2020 ze dne 16.12.2020 



Příloha č. 1 – Seznam příspěvkových organizací - finanční příspěvek DofE 
 

Organizace: Sídlo: IČO: Výše finančního příspěvku: 
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most 49872559 10 000,- Kč 

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. Svojsíkova 1015/1, 412 01 Litoměřice 46773673 10 000,- Kč 

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, p. o. Špálova 2712/2, 400 11 Ústí nad Labem 44555245 10 000,- Kč 

Gymnázium Děčín, p. o. Komenského nám. 340/4, 405 02 Děčín 47274620 10 000,- Kč 

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov 47274719 10 000,- Kč 

Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o. Jateční 243/22, 400 01 Ústí nad Labem 44555423 10 000,- Kč 

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p. o. Poděbradova 661, 440 01 Louny 61357235 10 000,- Kč 

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk 47274603 10 000,- Kč 

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. 5. května 620, 432 01 Kadaň 61342751 10 000,- Kč 

Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o. Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice 61515451 10 000,- Kč 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. 

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most 49872427 10 000,- Kč 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad 
Labem, Palachova 35, p. o. 

Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad 
Labem 

00673358 10 000,- Kč 

 

bod 12.5  příloha 1

bod 12.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 063/42R/2022
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V Praze dne 9. 3. 2022 

 

bod 12.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 065/42R/2022
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 (dále jen 

„ministerstvo“) zveřejňuje tuto Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách 

a školských zařízeních pro rok 2022 (dále jen „Výzva“). 

 

1.2 Dotace dle této Výzvy jsou poskytovány v souladu s ustanoveními § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády 

ze dne 1. června 2020 č. 591 a v souladu s usnesením vlády ze dne 7. června 2021 č. 517 o Hlavních oblastech 

státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro 

rok 2022. 

 

1.3 Dotace dle této Výzvy jsou poskytovány na realizaci aktivit, které přispívají k naplňování Národní 

strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027, která byla schválena 

usnesením vlády české republiky č. 190 ze dne 18. března 2019. 

 

1.4 Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. 

 

Článek 2 

Cíl a účel dotace, věcné zaměření výzvy 

 

2.1 Cílem výzvy je podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifické všeobecné primární 

prevence rizikového chování a v oblasti wellbeingu, tak aby uměli včas rozeznat rizikové chování žáků      

a uměli ho ošetřit a celkově posilovali ve třídách pozitivní atmosféru a týmovou spolupráci a vytvářeli 

vhodné prostředí pro duševní pohodu a zdravý rozvoj žáků. Cílem výzvy je také podpořit realizaci programů 

specifické primární prevence rizikového chování a programů na podporu duševního zdraví pro děti, žáky 

a studenty (dále jen „žáky”) ve školách nebo pro žáky docházející do školských poradenských zařízení nebo 

organizací poskytujících programy v oblasti selektivní a indikované pevence. Preventivní programy musí vést 

žáky ke zvyšování znalostí a kompetencí (zejména sociálních, komunikačních a v řešení problémů a práci se 

stresem) a předcházet tak rozvoji rizikového chování ve školním prostředí, případně ho oddálit do 

pozdějšího věku žáků a minimalizovat jevy s ním spojené. 

 

2.2 Účelem dotace je realizací projektu snižovat výskyt rizikového chování, včetně sebepoškozování 

a sebevražd, a vytvářet tak vhodné prostředí pro duševní pohodu a zdravý rozvoj žáků ve školách 

a školských zařízeních pro zájmové a další vzdělávání. 
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Článek 3 

Podporované tematické moduly 

 

3.1 Modul A – realizace preventivních programů škol prostřednictvím všeobecné, selektivní a indikované 

prevence rizikového chování a aktivit na podporu duševního zdraví ve školách a školských poradenských 

zařízeních.  

  

Programy realizované organizacemi působícími v oblasti prevence rizikového chování a podpory duševního 

zdraví, zejména: 

• programy specifické primární prevence (všeobecné, selektivní a indikované) rizikového chování 

zaměřené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a chování, 

• adaptační programy, 

• wellbeing a digitální wellbeing, 

• duševní hygienu, 

• prevenci sebepoškozování a sebevražd, 

• programy zaměřené na rozvoj socio-emočních dovedností (seberegulaci, psychickou odolnost, práci se 

stresem, komunikaci bez poražených, konstruktivní řešení konfliktů). 

 

Programy zahrnují kontinuální a komplexní aktivity zaměřené na rozvoj protektivních faktorů, využívají 

adekvátní formy působení na cílovou skupinu. Programy mohou být realizovány v mateřských, základních, 

středních a vyšších odborných školách a v pedagogicko-psychologických poradnách. 

 

V případě nutnosti je možné programy realizovat distanční formou dle § 184a zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve vznění 

pozdějších předpisů.  

 

3.2. Modul B – předávání informací z oblasti školské prevence rizikového chování, vzdělávání v oblasti 

primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví určené pro pedagogické 

pracovníky a budoucí pedagogy, zejména: 

• sběr dat ze škol a školských zařízení a od realizátorů programů primární prevence ve školách, 

• akreditované kurzy zaměřené na získání teoretických znalostí, osvojení praktických 

dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence s důrazem na 

sebezkušenostní výcvik, 

• skupinové vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště a jejich supervize probíhající 

v pedagogicko-psychologické poradně pro školy v oblasti územní působnosti poradny. Nejedná se 

o  přímou práci metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně v rámci jeho standardních 

činností popsaných ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

• akreditováné vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách, školských poradenských zařízeních 

a  školských zařízeních pro zájmové a další vzdělávání zaměřené zejména na: 

▪ jednotlivé typy rizikového chování, jejich včasnou identifikaci, práci s ohroženými žáky a jejich 

rodiči, napojení na poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, 
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▪ wellbeing žáků i pedagogů, 

▪ duševní hygienu žáků i pedagogů, 

▪ prevenci sebepoškozování a sebevražd, 

▪ vedení třídnických hodin a práce se skupinou, 

▪ skupinovou psychodynamiku, 

▪ včasnou identifikaci dítěte ohroženého rizikovým chováním nebo rozvojem duševní nemoci, 

▪ spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) a Policií ČR,  

▪ krizovou intervenci, 

▪ řešení traumatizujících situací (úmrtí ve škole, těžce nemocný spolužák, atd.). 

• skupinové kurzy pro studenty pedagogiky zaměřené na vzdělávání v oblasti primární prevence 

rizikového chování, včetně sebezkušenostních aktivit v oblasti skupinové práce se třídou. 

 

V případě nutnosti je možné programy realizovat distanční formou dle § 184a zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve vznění 

pozdějších předpisů.  

 

3.3 Modul C – realizace programů specifické primární prevence rizikového chování, aktivit na podporu 

duševního zdraví a vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních v jednotlivých 

krajích ČR. 

Realizace aktivit popsaných v modulu A a B na úrovni kraje, vytvoření a podpora činnosti krizových 

intervenčních týmů s působností na úrovni krajů pro práci ve školách a školských zařízeních. Úkolem těchto 

týmů bude poskytnout rychlou psychologickou pomoc žákům, pracovníkům školy a školských zařízení 

a rodičům v případě, že dojde ve škole nebo školském zařízení k traumatizující události (např. těžký úraz, 

nemoc, sebevražda, úmrtí). Projekt realizovaný krajem nebo příspěvkovou organizací kraje se souhlasem 

kraje vycházející z aktuálního výskytu rizikového chování a potřeb kraje. Minimálně jedna z aktivit bude 

realizována pro nematuritní obory středního vzdělávání. 

 

3.4 Do Výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost, která obsahuje více modulů. 

 

Článek 4 

Alokace Výzvy 

 

4.1 Celková předpokládaná alokace výzvy činí 39 829 000 Kč, z toho: 

 

• na modul A 16 829 000Kč, 

• na modul B 16 000 000 Kč, 

• na modul C 7 000 000 Kč, z toho alokováno na základě počtu žáků v základních a středních školách 

a indexu potřebnosti pro: 

 

Hlavní město Praha  817 000,00 Kč 

Středočeský kraj 806 000,00 Kč 
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4.2 Ministerstvo si vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy uvedenou v předchozím odstavci upravit, tj. 

nerozdělit veškeré finanční prostředky celkové alokace v rámci této Výzvy, nebo nerozdělené finanční 

prostředky v jednom z modulů použít na jiný modul v rámci Výzvy na základě vyhodnocení počtu žádostí 

a celkového požadavku na podporu v jednotlivých modulech. 

 

Článek 5 

Oprávněný žadatel 

 

5.1 Oprávněným žadatelem je pro modul A organizace poskytující školám programy prevence rizikového 

chování a programy v oblasti podpory duševního zdraví zřízená v této právní formě: 

• spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných, 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• účelové zařízení registrované církví a náboženskými společnostmi zřízené podle 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, 

pokud vykonává alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech,  

• právnická osoba vykonávající činnost školského poradenského zařízení zařazená ve školském 

rejstříku, 

• příspěvkové organizace krajů poskytující komplexní programy primární prevence rizikového 

chování, 

• vysoká škola. 

 

Jihočeský kraj 388 000,00 Kč 

Plzeňský kraj 343 000,00 Kč 

Karlovarský kraj 324 000,00 Kč 

Ústecký kraj 989 000,00 Kč 

Liberecký kraj 264 000,00 Kč 

Královéhradecký kraj 331 000,00 Kč 

Pardubický kraj 318 000,00 Kč 

Kraj Vysočina 306 000,00 Kč 

Jihomoravský kraj 699 000,00 Kč 

Olomoucký kraj 378 000,00 Kč 

Zlínský kraj 343 000,00 Kč 

Moravskoslezský kraj 694 000,00 Kč 
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5.2 Oprávněnými žadateli pro modul B jsou organizace poskytující vzdělávání pedagogických pracovníků  

v oblasti prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví: 

• spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných, 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• právnická osoba vykonávající činnost školského poradenského zařízení zařazená ve školském 

rejstříku, 

• účelové zařízení registrované církví a náboženskými společnostmi zřízené podle 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, 

pokud vykonává alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) Zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech,  

• příspěvkové organizace krajů poskytující vzdělávání pedagogickým pracovníkům, 

• vysoká škola. 

 

5.3 Oprávněným žadatelem pro modul C (dále jen “žadatel”) je kraj, včetně hl. m. Praha (dale jen “kraj”) 

nebo příspěvková organizace kraje se souhlasem kraje. 

 

5.4 Neoprávnění žadatelé 

• školy zařazené do školského rejstříku, a to i když jsou zřízeny v právní formě dle odst. 5.1 až 5.4, 

pokud není jejich součástí školské poradenské zařízení zařazené ve školském rejstříku, 

• příspěvkové organizace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiných ministerstev, 

• příspěvkové organizace zřizované obcí nebo svazkem obcí, 

• organizacím, které žádají o finanční podporu na primární prevenci rizikového chování Úřad vlády 

České republiky v rámci Výzvy k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová 

politika“ na rok 2022. 

 

5.5 Žadatel musí v době podání žádosti existovat déle jak dva roky a v tomto období prokazatelně fungovat 

a realizovat obdobné aktivity (v rozsahu i tématicky), na které žádá dotaci. 

 

5.6 Žadatel je bezdlužnou osobou: 

• u orgánů Finanční správy České republiky, 

• u orgánů Celní správy České republiky, 

• na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, 

• na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

• za bezdlužného se považuje žadatel, který nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, 

u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné 

a řádné plnění bude doloženo na výzvu ministerstva. 
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ČLÁNEK 6 

Obecné zásady 

 

6.1 Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. 

 

6.2 Předkládané projekty v modulu A a C v oblasti primární prevence rizikového chování musí splňovat 

zásady efektivní primární prevence popsané v Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí 

a mládeže na období 2019 – 2027. 

 

6.3 Projekt musí být uskutečněn v období od 1. 1.2022 do 31. 12. 2022. 

 

6.4 Žadatel musí splňovat personální zabezpečení realizace projektu ve všech uvedených bodech: 

 

V případě všeobecné primární prevence: 

• Lektor realizující projekt musí mít dokončené středoškolské vzdělání s maturitou a musí mít alespoň 

započaté další studium (VOŠ, VŠ, jiná specializační studia), které je svým obsahem zaměřeno na 

práci s lidmi (mezi nejvhodnější obory v tomto ohledu můžeme zařadit pedagogiku, speciální 

pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci). Tento bod lze v odůvodněných 

případech nahradit specifickými znalostmi a dovednostmi z různých oborů (například zástupci 

záchranného systému, policisté, pracovníci hygienických a lékařských zařízení) či dlouholetou praxí. 

• Lektor musí být v rámci organizace poskytující program proškolen a musí být supervidován. 

 

V případě selektivní primární prevence: 

• Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské bakalářské studium, které je svým obsahem 

zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, 

zdravotnictví, sociální práci) a musí mít absolvován středně pokročilý kurz primární prevence 

v  rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 16 hodin sebezkušenosti. 

 

V případě indikované prevence: 

• Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem 

zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, 

zdravotnictví, sociální práci atp.). 

• Pracovník musí mít absolvován pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 120 hodin s minimálním 

podílem 40 hodin sebezkušenosti. 

• Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách. 

 

V případě programů na podporu duševního zdraví a wellbeingu: 

• Pracovník musí mít dokončené minimálně bakalářské studium, které je svým obsahem zaměřeno 

na práci s lidmi (např. pedagogiku, psychologii, zdravotnictví, sociální práci atp.). 

 

6.5 Minimální výše požadované dotace, o kterou lze zažádat, musí činit 100 000 Kč, maximální výše 

požadované dotace musí činit 3 000 000 Kč. Pokud požadovaná částka nedosáhne dolní hranice, bude 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MSMT-26599/2021-4 

 

8 
 

postupováno dle čl. 13. 

 

6.6 Maximální výše požadované dotace pro aktivity v modulu A 

• Programy všeobecné prevence pro jednu třídu za rok - 12 000 Kč 

• Programy selektivní prevence pro jednu třídu za rok - 17 000 Kč 

• Programy indikované prevence pro skupinu žáků za rok - 22 000 Kč 

a zároveň 

• Lektorné pro všeobecnou prevenci 400 Kč/vyučovací hodina/osobu 

• Lektorné pro selektivní a indikovanou prevenci 800 Kč/vyučovací hodina/osobu 

• Supervize 1500 Kč/hodinu 

• Programy zaměřené na podporu duševního zdraví a wellbeing pro jednu třídu za rok - 8 000 Kč 

 

6.7 Dotace musí být využívána efektivně, účelně a hospodárně a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí 

dotace. 

 

6.8 Duplicitní úhrada stejných nákladů na aktivity projektu z jiných dotačních titulů či operačních programů 

není dovolena. 

 

6.9 Způsob financování je prostřednictvím jedné platby na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, která 

bude následně finančně vypořádána a vyúčtována v souladu s čl. 20 této Výzvy. Dotace bude z účtu 

ministerstva odeslána na účet příjemce nebo případně prostřednictvím zřizovatele uvedeného v žádosti, 

a to do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

6.10 Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2022 s tím, 

že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2023. Dotaci lze použít i na náklady, 

které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace 

vymezeným rozhodnutím na rok 2022. 

 

6.11 Čerpání dotace musí být evidováno v účetnictví odděleně, v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující 

využití poskytnuté dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 

6.12 Příjemce dotace zajistí, aby v souvislosti s materiálními či elektronickými výstupy realizovaného 

projektu byla uvedena informace o finanční podpoře poskytnuté ministerstvem dle této Výzvy, popřípadě 

umožňuje-li to povaha materiálních výstupů, aby byly takovou informací označeny, a to ve znění „Realizace 

projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence 

rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022”. 

 

6.13 V rozhodnutí o poskytnutí dotace bude uveden závazek žadatele, na základě kterého poskytne  

ministerstvu neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k autorskému dílu, které může na základě 

poskytnuté dotace, resp. jen její části, vzniknout. 
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6.14 Osobní údaje, získané v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí dotace podle této Výzvy 

a s případným následným poskytnutím dotace, budou ze strany ministerstva zpracovávány výhradně 

v  souvislosti s tímto účelem a v souladu s platnou národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany 

osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů v podmínkách ministerstva jsou dostupné na 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovaniosobnich-udaju-ministerstvem. 

 

6.15 V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, vystavuje se 

nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení 

§ 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 7 

Způsob použití dotace 

 

7.1 Dotace se poskytuje jen na úhradu nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu 

projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. Pokud žadatel obdrží 

dotaci, sníží adekvátně konečnou cenu kurzu nebo programu pro školu. 

 

7.2 Dotaci lze použít na:  

a) osobní náklady:  

• mzdy, platy, zákonné odvody, 

• dohody o pracovní činnosti (dále jako „DPČ“),  

• dohody o provedení práce (v případě DPP je třeba uvádět do žádosti i náklady na odvody, a to 

v případě, že částka vyplácená na DPP v kalendářním měsíci přesáhne výši 10.000 Kč – v jiných 

případech se náklady na odvody u DPP neuvádějí).  

b) provozní náklady – materiál, služby a další náklady nezbytné pro poskytování služeb, které musejí 

být identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady 

a uvedené v rozpočtu schválené žádosti.  

 

7.3 Dotaci nelze použít na nezpůsobilé náklady:  

• odpisy majetku, 

• náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění), 

• odměny členů statutárních orgánů právnických osob nesouvisející s realizací projektu, 

• náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, 

• provedení účetního auditu, 

• tvorbu kapitálového jmění (zisku), 

• jednorázové akce (přednášky, besedy), 

• multimediální projekce pro skupiny větší než 30 účastníků, jednorázové, bez evaluace, bez 

interaktivních prvků,  

• sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, zátěžové a zážitkové výjezdy (jednorázové aktivity bez 

vazby na další kontinuální práci s cílovou skupinou), neefektivní prevence jako je pouhé poskytování 

zdravotních či jiných typů informací o daném typu rizikového chování,  
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• testování přítomnosti drog u žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, rekondiční 

a  rekreační pobyty a vybavení na ně,  

• DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat,  

• daně, pokuty a sankce,  

• úhrada nákladů na zdravotní péči o klienty projektu, pokud je hrazena podle zákona o veřejném 

zdravotním pojištění; není-li na tuto péči uzavřena smlouva s veřejnou zdravotní pojišťovnou, je 

žadatel povinen tuto skutečnost uvést a zdůvodnit,  

• pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (investiční 
náklady),  

• nespecifikované výdaje (tj. výdaje podrobně nerozepsané, nepopsané v žádosti a výdaje, které 

nelze účetně doložit). 

 

7.4 Přesuny peněžních prostředků dotace v rámci osobních nákladů, kromě příspěvkových organizací, nebo 

v rámci materiálních a nemateriálních nákladů o více než 20 %, lze uskutečnit pouze na základě vydání 

rozhodnutí o změně o  poskytnutí dotace. Veškeré přesuny v položkách musí být v souladu s účelem 

dotace. 

 

Článek 8 

Lhůta pro podání žádosti 

 

Žádost musí být podána nejpozději do 14. 4. 2022.  

 

Článek 9 

Náležitosti žádosti 

 

9.1 Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti 

žadatel vyplní přímo do žádosti (Příloha č. 1). Jsou jimi:  

a) údaje podle odstavce 4 písm. a) a b), 

b) požadovanou částku, 

c) účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen „žadatel o dotaci“) žádané 

prostředky použít, 

d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 

e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou: 

• informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho 

statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci, 

• údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných 

majitelů 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 
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ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního 

orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy, 

• informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

f) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele,  

g) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána. 

  

9.2. Žádost musí dále obsahovat čestné prohlášení týkající se bezdlužnosti žadatele a pravdivosti 

doložených údajů. 

  

9.3 K žádosti žadatel přiloží následující povinné přílohy:  

a) Podrobný popis projektu (Příloha č. 2),  

b) Podrobný rozpočet projektu (Příloha č. 3), tento rozpočet musí být v souladu s rozpočtem uvedeným ve 

Formuláři žádosti o poskytnutí dotace na rok 2022, 

c) Kopie smlouvy o vedení bankovního účtu v české měně nebo jiný doklad o vedení bankovního účtu 

v  české měně (nepředkládají krajské úřady v modulu C),  

d) Výroční zpráva (v elektronické kopii postačuje textová část, bez dokumentárních obrázků), případně 

reference odborníků. Pokud žadatel o dotaci nezpracovává výroční zprávu, předloží doklad o předchozí 

činnosti, tedy uvede podrobnou informaci o svých projektech nejméně za poslední dva roky. 

 

9.4 Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti.  

 

9.5 Žadatel je povinen oznámit nejpozději do 14 dnů změnu identifikačních údajů, komunikačního 

a  bankovního spojení uvedených v žádosti. 

 

Článek 10 

Způsob podávání žádostí 

 

10.1 Před podáním žádosti je žadatel povinen se zaregistrovat v elektronickém systému na adrese: 

https://is-prevence.msmt.cz (pokud již není zaregistrován). Po řádné registraci obdrží žadatel e-mail 

s uživatelským jménem a heslem.  

 

10.2 Následně žadatel v elektronickém systému vyplní základní údaje o organizaci (tzv. profil 

organizace) a vloží relevantní přílohy.  

 

10.3 Žádost se podává vyplněním online formuláře na adrese: https://is-prevence.msmt.cz. Do online 

formuláře je nutné nahrát všechny povinné přílohy žádosti.  

 

10.4 Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji nejpozději do 14. 4. 2022 

prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt) nebo prostřednictvím pošty na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 

Praha 1. Na obálce bude uveden název Výzvy. 
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10.5 Při podání žádosti je pro posouzení dodržení lhůty dle čl. 8 rozhodné datum podání, tedy dle § 37 

odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, den, kdy byla žádost doručena 

ministerstvu.  

 

10.6 Žádost podaná v listinné podobě dle odst. 10.5 musí být opatřena podpisem statutárního orgánu 

žadatele. Žádost v případě jejího podání prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena elektronickým 

podpisem statutárního orgánu žadatele, pokud by nebyla podána z datové schránky žadatele.  

 

10.7 V případě podání nekompletní či nesprávně vyplněné žádosti bude postupováno v souladu s čl. 13. 

 

Článek 11 

Způsob a kritéria hodnocení žádostí 

 

11.1 Hodnocení žádosti je prováděno podle pravidel stanovených ve Výzvě a dělí se na formální a věcné. 

 

11.2 Formální hodnocení: 

a) ministerstvo posoudí, zda žadatel je oprávněným žadatelem dle čl. 5. Není-li žadatel oprávněným 

žadatelem dle čl. 5, ministerstvo usnesením řízení o žádosti zastaví, pokud nebude žadatel oprávněný 

v některém z modulů, postupuje se podle čl. 13,  

b) ministerstvo posoudí, zda žádost splňuje náležitosti dle čl. 9 odst. 9.1 a 9.2 a zda obsahuje povinné přílohy 

dle čl. 9 odst. 9.3. Pokud žádost některou z náležitostí nesplňuje, nebo některou z příloh neobsahuje, nebo 

pokud jsou některé z příloh neaktuální, postupuje ministerstvo podle čl. 13, 

c) ministerstvo posoudí, zda byla žádost podána ve stanoveném termínu. Pokud žádost nebude podána ve 

stanoveném termínu, ministerstvo řízení o žádosti zastaví. 

 

11.3 Žádost, která splnila podmínky formálního hodnocení, lze hodnotit věcně. 

 

11.4 Věcným hodnocením se rozumí posouzení žádosti po obsahové stránce, jejího souladu s cílem 

a věcným zaměřením Výzvy a s vybraným tematickým modulem s přihlédnutím k doporučení krajských 

školských koordinátorů v případě projektů s krajskou působností v modulu A a B. Žádost musí odpovídat 

všem podmínkám uvedeným ve vyhlášené Výzvě. Věcným hodnocením se dále rozumí vyhodnocení žádosti 

podle ve Výzvě stanovených kritérií. 

 

11.5 Kritéria věcného hodnocení jsou součástí Přílohy č. 5 Výzvy. 

 

11.6 Způsob věcného hodnocení a stanovení výše dotace: 

a) Žádost v modulu A a B s krajskou působností bude hodnocena krajským školským koordinátorem 

prevence, který posoudí, zda je projekt v souladu s potřebností a se strategickými materiály kraje v oblasti 

primární prevence rizikového chování,  

b) Každá žádost bude hodnocena dvěma nezávislými hodnotiteli, které hodnocením pověří náměstek 

ministra zodpovědný na ministerstvu za oblast vzdělávání, z řad zaměstnanců ministerstva, zaměstnanců  

přímo řízených organizací ministerstva a z řad odborníků na danou oblast, 
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c) Jednotlivé žádosti budou hodnotiteli bodově hodnoceny na základě kritérií uvedených v odst. 11.5.,  

d) Hodnotitelé mohou v rámci hodnocení žádostí navrhnout redukci výše celkové požadované částky nebo 

redukci rozpočtu jednotlivých aktivit projektu v případech, kdy tyto neodpovídají zásadám efektivního, 

účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků. Hodnotitelé tento návrh řádně 

zdůvodní v hodnocení, 

e) Hodnotitelé jsou dále oprávněni navrhnout některé jednotlivé aktivity zcela či zčásti nepodpořit, 

f) Po věcném zhodnocení hodnotiteli jsou žádosti odborem základního vzdělávání a mládeže ministerstva 

zpracovány do seznamů a předány komisi. 

 

11.7 Komise: 

a) Členy expertní výběrové komise (dále jen „komise“) jmenuje náměstek ministra zodpovědný na 

ministerstvu za oblast vzdělávání, z řad zaměstnanců ministerstva, Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, zaměstnanců přímo řízených organizací 

ministerstva a z řad odborníků na danou oblast, 

b) Maximální počet členů komise není omezen. Minimální počet členů komise z důvodů zajištění objektivity 

a vyváženosti hodnocení nesmí klesnout pod 5 osob, 

c) Cílem komise je schválit či upravit seznamy projektů, které mají být podpořeny nebo zamítnuty, popř. 

stanovit minimální bodovou hranici pro poskytnutí dotace tak, aby byly z alokovaných prostředků 

podpořeny projekty, které nejlépe naplňují především věcné zaměření Výzvy, 

d) Výše dotace bude komisí navržena s ohledem na konečný bodový zisk a s přihlédnutím k návrhům 

hodnotitelů dle odst. 11.6 písm. b) a c), 

e) Komise je oprávněna provedené hodnocení přezkoumat. Po přezkoumání může komise u jednotlivých 

případů navrhnout podporu v odlišné výši oproti věcnému hodnocení. Takový postup bude vždy řádně 

odůvodněn, 

f) Po věcném hodnocení a stanovení výše dotace je zpracován návrh na rozdělení dotace.  

 

Článek 12 

Řízení o poskytnutí dotace 

 

12.1 Řízení o poskytnutí dotace (dále jen „řízení“) vede ministerstvo a postupuje v něm podle § 14 a násl. 

rozpočtových pravidel. 

 

12.2 Účastníkem řízení je pouze žadatel. 

 

 

 

Článek 13 

Vady žádosti 

 

13.1 Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění vad 

své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad žádosti, které 

jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.). 
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13.2 Odstranění vad žádosti je možné pouze jednou. 

 

13.3 Lhůta pro odstranění vad žádosti činí sedm (7) kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena 

výzva k odstranění vad žádosti. Žadateli, který o to požádá v rámci žádosti o poskytnutí dotace a uvede 

kontaktní e-mail, bude tato výzva odeslána na tento e-mail. Ostatním žadatelům bude výzva zaslána 

datovou zprávou, popř. prostřednictvím doporučené pošty. Ministerstvo může na žádost žadatele, která 

bude zaslána před uplynutím stanovené lhůty, stanovenou lhůtu prodloužit. 

 

13.4 V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, ministerstvo usnesením řízení o žádosti 

zastaví. 

 

Článek 14 

Doložení dalších podkladů 

 

14.1 Ministerstvo si na základě ustanovení § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může kdykoliv 

v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. 

 

14.2 K doložení dalších podkladů poskytne ministerstvo žadateli o poskytnutí dotace lhůtu přiměřenou 

povaze vyžádaných dalších podkladů. 

 

Článek 15 

Úprava žádosti 

 

Ministerstvo si na základě ustanovení § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může žadateli 

o poskytnutí dotace doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela 

vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje ministerstvo upravenou žádost. 

 

Článek 16 

Právní nástupnictví 

 

Ministerstvo na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého žadatele 

nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce. 

 

Článek 17 

Vydání nového rozhodnutí 

 

Ministerstvo na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, že byla žádost 

pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti zcela 

vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku bude zamítnuta, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. 
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Článek 18 

Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

18.1 Příjemce dotace může požádat ministerstvo o změnu práv a povinností uvedených 

v  rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „žádost o změnu“). 

 

18.2 Při posouzení žádosti o změnu dle bodu 7.4 postupuje ministerstvo podle § 14 Zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 

18.3 Žádost o změnu musí příjemce řádně odůvodnit. 

 

Článek 19 

Řízení o odnětí dotace 

 

19.1 Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 rozpočtových pravidel, ministerstvo zahájí 

řízení o odnětí dotace. 

 

19.2 Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

19.3 Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro 

odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí. 

 

Článek 20 

Finanční vypořádání a vyúčtování dotace 

 

20.1 Příjemce je povinen vypořádat vztahy se státním rozpočtem podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb. 

a příslušného prováděcího právního předpisu, a to na předepsaném formuláři v termínech daných 

vyhláškou č. 367/2015, o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání se státním 

rozpočtem se podává prostřednictvím elektronického systému, na webové adrese: https://is-

prevence.msmt.cz/ (příspěvkové organizace krajů podávají finanční vypořádání prostřednictvím 

příslušného kraje) a současně zasláním do datové schránky ministerstva: (ID datové schránky: vidaawt), 

případně prostřednitvím provozovatelů poštovních služeb na adresu: Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 či osobně na podatelnu 

ministerstva. V případně využití provozovatelů poštovních služeb rozhoduje datum odeslání.  

 

20.2 Příjemce je povinen předložit ministerstvu vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaných formulářích 

(Příloha č. 4 a 4a) nejpozději do 15. února 2023. Neoddělitelnou součástí vyúčtování dotace je její věcné 

vyhodnocení. Věcné vyhodnocení zahrnuje vypracování věcného vyhodnocení projektu (závěrečné zprávy) 

shrnující celkové výsledky projektu. Vyhodnocení se podává prostřednictvím elektronického systému, na 

webové adrese: https://is-prevence.msmt.cz/ a současně zasláním do datové schránky ministerstva: 

(ID datové schránky: vidaawt), případně prostřednitvím provozovatelů poštovních služeb na adresu: 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 

Praha 1 či osobně na podatelnu ministerstva. V případně využití provozovatelů poštovních služeb rozhoduje 

datum odeslání.  

 

20.3 S finančním vypořádáním a vyúčtováním musí příjemce vrátit nevyčerpané finanční prostředky, a to 

v případech, termínech a způsobem uvedeným v rozhodnutí. O vrácení finančních prostředků vyrozumí 

příjemce ministerstvo avízem, které musí doručit ministerstvu v elektronické podobě e-mailem na adresu 

aviza@msmt.cz nejpozději v den připsání vratky na účet. Formulář avíza je přílohou Výzvy (Příloha č. 6a). 

V případě příspěvkových organizací krajů, využijí kraje formulář avíza, který je přílohou Výzvy (Příloha č. 6b). 

 

 

Článek 21 

Kontrola použití dotace 

 

21.1 U žadatelů resp. příjemců bude ministerstvo vykonávat veřejnosprávní kontroly použití dotace, a to 

zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel, § 170 písm. a) školského zákona a § 8 odst. 

2 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. Kontrola bude probíhat v režimu zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

21.2 Příjemce je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření 

s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady. 

 

21.3 Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté dotace prováděné externími kontrolními orgány 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole a v souladu s podmínkami 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

21.4 Příjemce je povinen informovat ministerstvo o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou 

dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně obsahu a závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně 

po jejich ukončení. 

 

Článek 22 

Přílohy 

 

1. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 

2. Podrobný popis projektu 

3. Podrobný rozpočet projektu  

4. Vyúčtování účelové dotace (zasílá se až po skončení projektu) 

4 a. Přehled použití dotace - jednotlivé platby  

5. Kritéria pro posouzení projektu (pro informaci žadatelů) 

6. Formulář avíza vratky dotace (zasílá se v případě vrácení části nebo celé dotace)  

- Příloha 6a pro žadatele, kromě příspěvkových organizací krajů 
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- Příloha 6b pro žadatele – příspěvkové organizace krajů 

 

 

 

Mgr. Jan Mareš, MBA 

náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže 

 

 



č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, 

příspěvková organizace, IČO: 18380824, sídlo: 

Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 01

10 000,00

10 000,00

2 000,00

3. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola 

a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 

IČO: 46773690, sídlo: Dlažkovice 1, Třebívlice, PSČ: 

411 15

200 000,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, 

Čelakovského 8, příspěvková organizace, IČO: 

62769651, Litoměřice, Čelakovského 1007/8a, PSČ: 

412 01

2 000,00

2 000,00

12 000,00

7 500,00

6. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, 

Špálova 2, příspěvková organizace, IČO: 44555245, 

sídlo: Ústí nad Labem, Severní Terasa, Špálova 2712/2, 

PSČ: 400 11

10 000,00

7. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, 

příspěvková organizace, IČO: 46071253, sídlo: Teplice, 

Masarykova 1278/70, PSČ: 415 01 

10 000,00

výhra foto soutěž Kouzlo zimy

5. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 

1146, příspěvková organizace, IČO: 62209256, sídlo: 

Most, K.H.Borovského 1146/2, PSČ: 434 01
na přání Radka B. - poplatek v autoškole k získání 

řidičského oprávnění v rámci projektu "Splněná přání"

na "Velikonoční obchůdky - Dětský domov Most"

na zakoupení 2 stanů v rámci projektu "Splněná přání"

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, 

příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová u 

Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

na pořízení hudebních nástrojů s příslušenstvím pro 

děti v rámci mimoškolního vzdělávání

na pořízení materiálu na výrobu velikonočních dekorací

12 000,00

na letní pobyty dětí a aktivity dětí během letních prázdnin

na projekt "Obchůdky s Albertem"

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

účel přijetí daru

na zajištění 2. ročníku celorepublikové soutěže žáků oborů malíř natěrač 

a malířské a natěračské práce

na podporu integračního a adaptačního programu příjemce, který 

zajišťuje od 03/2022 pro ukrajinské děti

21 500,00

2.

bod 12.14  příloha 1

bod 12.14 priloha 1.pdf k usnesení č. 072/42R/2022



č.ř. název organizace dárce ve výšiúčel přijetí daru

nabytí majetku formou daru

3 333,00

3 333,00

2. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, 

příspěvková organizace, IČO: 00082201, sídlo: Ústí nad 

Labem, Resslova 210/5, PSČ: 400 01

36 747,12

3. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková 

organizace, IČO: 61515876, sídlo: Tuchlov 47, Ohníč, 

PSČ: 417 65

5 492,00minerální vody - Bílinská kyselka v počtu 282 ks

výukový materiál pro žáky

1. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková 

organizace, IČO: 47274603, sídlo: Rumburk 1, 

Komenského 1130/10, PSČ: 408 01  

server HP DL380 G9

server LINUX HP Proliant DL380 G9

6 666,00



bod 13.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 074/42R/2022
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 Ústecký kraj  

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 

DODATEK Č. 78 

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  
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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) a usnesení 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 050/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 (dodatek č. 77).                                                                                                                                                    

                

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.                               ze dne 25. 4. 2022 

se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
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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.___ 

1133/13           Bílý Újezd                         163/2              Kamýk u Litoměřic 

215/18             Kamýk u Litoměřic           3130               Úštěk 

3131                Úštěk                                 3133/2             Úštěk 

43/49               Vědomice                          367/7              Vědomice 

2217                Vchynice                           449/2               Vrutice  

457/46             Vrutice                              540/25              Vrutice  

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 

p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.    k.ú.___ 

1060/3           Bílence                                1060/5         Bílence 

5748/8           Chomutov I                         5748/90       Chomutov I 

2108              Jirkov                                  2264/1         Jirkov 

4481              Jirkov                                  4482            Jirkov 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 

p.č./st.p.č.       k.ú.           _______________________ 

3177/2            Císařský                         

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 

p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.    k.ú.___ 

1467               Blankartice                         1849             Blankartice 

956                 Ovesná                                982              Ovesná 

2435               Dolní Habartice 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 

p.č./st.p.č.       k.ú.   ________________________ 

1442              Počedělice                                  

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny 

p.č./st.p.č.   k.ú.                          _______________________ 

594/11        Krásný Dvůr 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec 

 

 

 

  

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26. 4. 2022 

 

     V Ústí nad Labem dne 25. 4. 2022 

 

 

                                                                              

     

                                                      JUDr. Marek Hrabáč 

                                                                            člen Rady Ústeckého kraje 

na základě usnesení Rady Ústeckého kraje  

                                                                                          č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 
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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  21/SML3220/SoPD/PIT/01 

Číslo příjemce:  
  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
z Fondu Ústeckého kraje 

k realizaci projektu „CECH PARA ALPINE SKI TEAM – Petr Drahoš“ 

 

Dodatek č. 1  

Smluvní strany  

 
Poskytovatel: Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený: 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:     Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí oddělení projektů, odboru podpory 

podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     maierova.r@kr-ustecky.cz/ 475 657 678 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 
 
 
Příjemce:   

Petr Drahoš 
Sídlo:  
Datum narození:  
Bank. spojení:     
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 081/42R/2022



 

strana 2 / 2 

 

Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 21/SML3220/SoPD/PIT. Uvedené strany se dohodly na 
následující změně smlouvy takto: 
 
Článek III. Financování / odst. 3 
 
se mění takto: 
 
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 100,00 %. Závazný finanční ukazatel musí 
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel 
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované 
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 50 000 Kč. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží příjemce.  
 
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
 

 

V Ústí nad Labem dne ………………..              V ......................  dne …………..……… 

 

 
 …………………………………………………….. ………………………………………………………. 

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

                     Ústecký kraj Petr Drahoš 
   Mgr. Iva Dvořáková LL.M.,                        
       členka Rady Ústeckého kraje,                        
podpory podnikání, inovací a transformace,  
 na základě pověření dle usnesení 
      Rady Ústeckého č. 019/15R/2021  
                        ze dne 5. 5. 2021 
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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  21/SML2405/SoPD/PIT/01 

Číslo příjemce:  
  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
z Fondu Ústeckého kraje 

k realizaci projektu „SWBK 2021 Most – AUTOMOTOKLUB MOST“ 

 

Dodatek č. 1 

Smluvní strany  

 
Poskytovatel: 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený: 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:     Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí oddělení projektů, odboru podpory 

podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     maierova.r@kr-ustecky.cz/ 475 657 678 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 

 
 

Příjemce:  AUTOMOTOKLUB MOST v AČR 
Sídlo:  Hořanská cesta 205, 435 02 Most 
Zastoupený:  Janou Svobodovou, předsedkyní spolku   
IČ:  68455925 
Bank. spojení:     UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
  číslo účtu: 2111830655/2700 
 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl L, 
 vložka 61247 
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Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 21/SML2405/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na 
následující změně smlouvy takto: 
 
Článek III. Financování / odst. 3 
 
se mění takto: 
 
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 7,92 %. Závazný finanční ukazatel musí 
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel 
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované 
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 37 902 354,72 Kč. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží příjemce. 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této 
smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení 
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny. 
 
 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………..              V ......................  dne …………..……… 

 

 
 …………………………………………………….. ………………………………………………………. 

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

                     Ústecký kraj AUTOMOTOKLUB MOST v AČR 
          Mgr. Iva Dvořáková LL.M.,                       Jana Svobodová                
       členka Rady Ústeckého kraje,                       předsedkyně spolku                  
podpory podnikání, inovací a transformace,  
 na základě pověření dle usnesení 
      Rady Ústeckého č. 019/15R/2021  
                        ze dne 5. 5. 2021 
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Číslo smlouvy: 20/SML1490/02-PaS/SPRP 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

v rámci realizace projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP 
B2), CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Ústecký kraj 

Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zastoupený:   Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:     70892156 

DIČ:    CZ70892156 

Bankovní spojení:  3295460277/0100 

(dále jen „Příjemce“) 

a 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 

pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 

Sídlo:     Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most 

Zastoupená:    Ing. Jitkou Haškovou 

IČ:     49872427      

Bankovní spojení:   3295460277/0100 

(dále jen „Partner“) 

Článek II 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2020 Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem 

evidovanou pod č. 20/SML1490-PaS/SPRP (dále jen „Smlouva“) a dne 3. 8. 2021 Dodatek č.1 

evidovaný pod číslem 20/SML1490/01-PaS/SPRP. Uvedené strany se dohodly na následující 

změně partnerské smlouvy takto: 

1. Článek IV FINANCOVÁNÍ PROJEKTU, odst. 1. se mění takto: 

Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty Příjemci 

formou finanční podpory na základě vydaného Právního aktu / Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Celkový finanční podíl Partnera na Projektu 428 194, - Kč. 

2. Článek IV FINANCOVÁNÍ PROJEKTU, odst. 5 a) se mění takto: 

Bod 14.4 Priloha 4.pdf k usnesení č. 084/42R/2022



 

2 

 

Příjemce poskytne finanční prostředky k předfinancování nákladů Partnera v maximální výši 

428 194, - Kč., dle předem určených standardizovaných aktivit tvořených dílčími jednotkami 

v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy.  

3. Mění se příloha č. 1 Přehled aktivit Partnera a monitorovacích indikátorů, a to tak, že se 

Příloha č. 1 zruší v celém rozsahu a nově se nahrazuje Přílohou č. 1 Přehled aktivit Partnera 

a monitorovacích indikátorů, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

4. Mění se příloha č. 2 Rozpočet partnera, a to tak, že se Příloha č. 2 zruší v celém svém 

rozsahu a nově se nahrazuje Přílohou č. 2 Rozpočet partnera, která je nedílnou součástí 

tohoto Dodatku. 

5. Partner se zavazuje vrátit část již poskytnutého finančního podílu Partnera na Projektu ve 

výši 41 688, - Kč. (slovy: čtyřicet jedna tisíc šestset osmdesát osm korun českých) zpět na 

účet příjemce číslo 3295460277/0100 vedený u Komerční banky, a. s., a to nejpozději do 15 

dnů od účinnosti tohoto Dodatku. 

 

 

Článek III 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení 
obdrží Příjemce a 1 vyhotovení obdrží Partner. 
 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění  
v registru smluv. 
Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Partner 
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto Dodatku, 
které by jinak podléhaly znečitelnění v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak 
podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění  
v registru smluv provede Příjemce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
Dodatku byla zaslána Partnerovi do datové schránky ID: zcivy9b. 

4. O uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením  
č. ……….. ze dne 25. 4 2022. 
 
V Ústí nad Labem dne ………………..                      V ...............................  dne ………….. 

 

 

 
………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Příjemce  Partner 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Přehled aktivit Partnera a monitorovacích indikátorů 

Příloha č. 2 Rozpočet Partnera 



Příloha č. 1 

 

Přehled aktivit Partnera a monitorovacích indikátorů 

 

Aktivity: 

Partner Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace je 

zapojen do klíčové aktivity č. 7 – Šablony (podpora škol a ŠPZ formou jednotkových nákladů) 

Partner zvýší kvalitu vzdělávání: 

 Formou podpory jednotkových nákladů vybraných aktivit/šablon škol naplňujících 

opatření, které musí navazovat na školní akční plán/plán aktivit s vydanou doložkou.  

 Vybranými aktivitami/šablonami, které jsou určeny zejména k pokrytí a saturaci potřeb 

škol v přechodném období 

 Zvolenými šablona (Tandemová výuka, Zapojení odborníka z praxe do výuky, Stáže 

pedagogů u zaměstnavatelů a Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem či 

personální šablony – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový 

poradce), které jsou pro každého partnera dány dle kalkulačky šablon.  

 

Monitorovací indikátory: 

Prostřednictvím prováděných aktivit partnera nedochází přímo k naplňování hodnot 

monitorovacích indikátorů. 

Počet zrealizovaných šablon: 

 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ (7b) – 6 

 Tandemová výuka SŠ)VOŠ (7c) – 4 

 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem (7d) – 1 

 Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů (7e) – 6 

 Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele (7f) – 36 

 Personální podpora – Školní kariérový poradce (7g) – 20 

 

Konkrétní popis klíčové aktivity č. 7 Šablony (podpora škol ŠPZ formou jednotkových nákladů) je 

uveden v Žádosti o podporu a v příloze žádosti Popis KA č. 7. 

 



Příloha č. 2  

 

Rozpočet Partnera 

 

Pořadové 
číslo 

Partner s finančním příspěvkem - Aktivita č. 7 - Podpora škol a 
školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů IČO 

celkové 
maximální 
náklady 

dotace z 
UK% 

43.  

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace  49872427 428 194 100 
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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_22_001 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_1. výzva, SC 1.2, Opatření 1.2.3, průběžná 

1. změna výzvy1 platná od xx. x. 2022 
(změna spočívá v úpravě platnosti Závazných pokynů na verzi č. 2 a doplnění 

omezení výzvy) 

1. výzva Ministerstva životního prostředí 
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Programu Životní prostředí 2021 – 2027“ 
podporovaných z Fondu soudržnosti 

 
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 25. 2. 2022 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 1. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021 – 2027. 

 
Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.2, Opatření 1.2.3 

jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny a přijímány 

od 25. února 2022 (9:00) do 30. června 2022 (20:00). 

 
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Závazných pokynech. 

 
Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 
Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena 

ve výši 5 mld. Kč.  

 
Žádosti o podporu musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP 2021 – 2027, touto výzvou a Závaznými pokyny.  

  

                                                 

1 Důvod změny: Změna je provedena v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a jejími možnými dopady. Změna je účinná pro všechny 
žádosti podané od data platnosti změny. Změna výzvy nemá dopad na způsob administrace projektů v MS2021+. 
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Další informace a podmínky platné v rámci 1. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit:  

Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva – výměna kotlů pro nízkopříjmové 
domácnosti 

 

Oprávnění žadatelé: 

 Kraje, 
 Hl. město Praha. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů, bytových jednotek v bytových domech nebo 
trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci 

 

Cílová území: 

Území celé České republiky. 

 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Závazných pokynech.  

 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2025. 

 

Určení výše podpory: 

Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši 
podpory jsou uvedeny v Závazných pokynech.  

 

Povinný indikátor:  

361010 - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření 
ke snížení emisí.  

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor relevantními daty. 

 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Nezakládá veřejnou podporu.  
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Omezení v rámci výzvy: 

Ve výzvách vyhlášených kraji nebo Hl. m. Prahou musí být uvedeno ukončení příjmu žádostí 
pro konečné uživatele 31. 8. 2022 nebo dříve. 

MŽP garantuje úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, 
že výměna již byla realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 
30. 4. 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, 
a záleží mj. na podobě schválení OPŽP ze strany EK. 

 

Další informace pro žadatele: 

Postup pro odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a k úpravě žádosti se řídí § 14k 
odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

 

Podmínky pro změnu výzvy: 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky 
pro změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem 
Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021 – 2027. Případné změny výzvy se budou vždy 
týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

 

Pro konzultace se může žadatel obracet na Zelenou linku.  

Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve 
všech krajích). Své dotazy můžete také posílat na petr.kyncl@sfzp.cz 

 

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 
OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 

 

 
Řídicí orgán OP Životní prostředí: 
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
tel.: +420 267 121 111 
fax: +420 267 310 308 
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Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 
Státní fond životního prostředí ČR 
Olbrachtova 2006/9 
140 00 Praha 4   
tel.: +420 267 994 300 
infolinka: 800 260 500 
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Odbor podpory podnikání, inovací a transformace 
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(KOTLÍKOVÁ DOTACE)  
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DOTAČNÍ PROGRAM 
na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti (kotlíková dotace) 

5. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXXXXXXXXXXXX ze dne XXXXXXXX,  

Vyhlášený dotační program dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,program“) obsahuje 
podmínky poskytnutí dotace v rámci Programu Životní prostředí 2021 – 2027 a v souladu se 
Závaznými pokyny – Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti k 1. výzvě Ministerstva 
životního prostředí v rámci „Programu Životní prostředí 2021 – 2027“.  

Administrací programu včetně provádění hodnocení žádostí o dotace, kontroly závěrečného 
vyúčtovaní a prováděním veřejnosprávních kontrol je pověřen Odbor podpory podnikání, 
inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje (administrátor Dotačního programu). 

 

1 ÚČEL DOTACE, DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ, ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 
 

1.1 Účel dotace a předmět podpory 
 

Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové zdroje 
tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (dále jen 
„Ekodesign“) a jejich prováděcích předpisů (dále také jako zdroje tepla) v rodinných domech 
(včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových 
domů na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.  

Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:  

- Tepelné čerpadlo 
- Kotel na biomasu 
- Plynový kondenzační kotel  

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto 
účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) na https://svt.sfzp.cz/ 



                                                                                    

  2 

 

Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení 
kvality životního prostředí na území Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek 
z lokálních zdrojů vytápění. 

1.2 Definice používaných pojmů 
 

Administrace žádosti 

Proces zahrnující úkony nezbytné k vyřízení dotace od podání žádosti do úplného vyplacení 
dotace. 

Automatický kotel  

Je spalovací stacionární zdroj na biomasu se samočinnou dopravou paliva. 

Bydliště 

Bydlištěm se rozumí adresa, na které žadatel pobývá (ve smyslu §80, odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník). 

Bytová jednotka  

Zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité 
věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Bytová jednotka je věc nemovitá.  

Bytový dům  

Je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a 
užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány 
v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.). Pro 
účely programu je za podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech 
podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy. Bytový dům, ve 
kterém dochází k výměně tepelného zdroje, musí být takto zapsán v katastru nemovitostí 
nejpozději do doby uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 

Obnovitelné zdroje energie (dále také „OZE“) 

Jsou přírodní energetické zdroje, které mají schopnost částečné nebo úplné obnovy, a to samy 
nebo za přispění člověka. Mezi OZE patří např. energie slunečního záření, geotermální energie, 
energie půdy, energie vzduchu, energie vody a energie biomasy, včetně využití této energie 
tepelnými čerpadly. 
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Rodinný dům  

Je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž 
jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a 
podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely podpory považovány též stávající stavby pro bydlení, 
v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která 
splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou 
z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného 
bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, apod.). Za podlahovou plochu je považována celková 
vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících 
obálku budovy. Pro účely programu nejsou za rodinný dům považovány také stavby, které 
nejsou spojeny se zemí pevným základem, stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby. 
Rodinný dům, ve kterém dochází k výměně tepelného zdroje, musí být takto zapsán v katastru 
nemovitostí nejpozději do doby uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 

Starobní důchod, Invalidní důchod, sirotčí důchod, vdovský a vdovecký důchod  

Důchody ve smyslu §4, odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

Tepelné čerpadlo  

Je takový zdroj energie, který odnímá nízko potenciální teplo z nižší teplotní hladiny vnějšího 
prostředí a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce na vyšší teplotní hladině v lokálních 
systémech napojených na otopnou soustavu budovy zajišťujících dodávku tepla pro vytápění 
a případně i přípravu teplé vody.  

Trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci 

Je trvale obývaná stavba pro ve smyslu písm. b, §2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Stavba pro rodinnou rekreaci, ve kterém dochází k výměně 
tepelného zdroje, musí být zapsána v katastru nemovitostí jako „rekreační objekt“ nejpozději 
do doby uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 

Trvalý pobyt 

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v 
základním registru obyvatel (§10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel). 
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1.3 Dotaci je možno poskytnout 

1) pouze v případě, kdy je v době podání žádosti nebo byl před realizací výměny rodinný 
dům, bytová jednotka nebo trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci vytápěn/a 
převážně kotlem na pevná paliva umožňujícím ruční dodávku paliva a nesplňujícím min. 
třídu 3 dle ČSN EN 303-51.  

2) i v případě, že je rodinný dům, bytová jednotka nebo trvale obývaná stavba pro rodinnou 
rekreaci vytápěn/a dvěma tepelnými zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a zároveň např. 
kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.), z nichž kotel na pevná paliva naplňuje podmínky 
pro přidělení dotace, je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny 
tepelného zdroje a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění v rodinném domě, v bytové 
jednotce nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci s vlastním zdrojem vytápění a 
samostatnou otopnou soustavou; 

3) na tepelné zdroje uvedené ke dni podání žádosti o dotaci nebo ke dni doručení změnového 
formuláře v seznamu výrobků a technologií vedeném na webových stránkách Státního 
fondu životního prostředí ČR https://svt.sfzp.cz/, platným pro Dotační program Kotlíkové 
dotace OPŽP 2021 - 2027 a splňující další podmínky uvedené v článku 2.  

Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových 
způsobilých výdajů akce. 

 

1.4 Dotaci nelze poskytnout  

1) na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamen (jednotlivě stojících) či krbových 
vložek (i s výměníkem a napojením na otopnou soustavu), stávajícího kotle na pevná 
paliva s automatickým či poloautomatickým přikládáním paliva (s výjimkou uvedenou 
v poznámce pod čarou 1 - čl. 1.3) ani na stávající plynové kotle; 

2) na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5; 

3) v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z 
programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, ze společných programů na podporu 
výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z kotlíkových dotací v rámci OPŽP 2014-2020 či 

                                                           
1 Kotle s ručním přikládáním, které jsou dodatečně přestavěné na kotle automatické, přičemž nesplňují 
požadavky normy a není možné garantovat splnění alespoň 3. třídy, jsou považovány pro účely tohoto 
programu za kotle s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5. 
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Programu NZÚ-AMO. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého z jiných 
dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších 
pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.  

4) na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru; 

5) na přestavbu stávajícího kotle (vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa); 

6) v objektech, ve kterých je dodávka tepla zajišťována ze soustavy zásobování tepelnou 
energií podle definice uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) bodě 14 zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon. 

7) na výměnu tepelného zdroje v domech určených pro krátkodobé ubytování (hotel, 
penzion apod.) a určených výhradně k podnikání; 

8) v případě, že je omezeno právo vlastníka nebo i spoluvlastníka nakládat s nemovitostí 
např. zástavní právo exekutorské, jiná zástava aj. Nevztahuje se na zástavy smluvní 
na základě půjčky nebo hypotéky související s bydlením nebo na exekutorské příklepy 
v rámci dražby;  

9) v případě, že žadatel bude mít vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě 
splatnosti; 

10) v případě, že žadatel bude mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči dalším 
orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských 
států a zdravotním pojišťovnám; 

11) v případě, že dojde či dochází k převodu či přechodu vlastnických práv k rodinnému domu, 
bytové jednotce v bytovém domě nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci na 
základě kupní, jiné smlouvy či dědického řízení během administrace žádosti (od podání 
žádosti do vyplacení dotace), vyjma převodu na základě darovací smlouvy uzavřené mezi 
osobami příbuznými či přechodu na základě probíhajícího dědického řízení po uzavření 
Smlouvy.  

 

2 OBLASTI PODPORY A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PODPORY 

2.1 Definice žadatele, domácnosti a rozsah sledovaných příjmů 

Žadatel (konečný uživatel, příjemce dotace) je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, 
bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který 
zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale 
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bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti 
bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit 
trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním 
žádosti o podporu. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace v občanském 
průkazu, výpisem z Registru osob nebo potvrzením od místně příslušného obecního úřadu, že 
žadatel nebo člen jeho domácnosti v objektu, jehož adresa je v žádosti uvedena jako místo 
realizace, bydlí minimálně 24 měsíců před datem vydání potvrzení. Pro domácnost žadatele 
platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. 
Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující: 

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu 
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 

2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví 
rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky 
v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 
26 let, 

3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky 
v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek 
pobíral po celou dobu). 

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a 
studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč. 

Splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu podání žádosti. 

Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, 
a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve 
skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem 
této osoby do příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný 
k datu podání žádosti o podporu. 

V případě rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům 
vytápěn jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby s 
bydlištěm v tomto domě. V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za členy 
domácnosti považovány pouze osoby bydlící v tomto bytě. 

Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě výše uvedených výjimek) prokazují následující typy 
a výši příjmů: 

 příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani 
z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým 
přiznáním/potvrzením o příjmech od zaměstnavatele), 
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 starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením 
o důchodu), 

 dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy 
sociálního zabezpečení), 

 dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), 
dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora 
v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).  

 

2.2 Typy podporovaných projektů  - technické parametry 

Novým podporovaným tepelným zdrojem se rozumí zařízení uvedené v době podání žádosti 
nebo změnového formuláře v seznamu výrobků a technologií uvedeném na webových 
stránkách Státního fondu životního prostředí ČR (https://svt.sfzp.cz/). 

2.3 Kotel na biomasu 
V případě realizace kotlů na biomasu jsou podporovány pouze kotle splňující požadavky 
nařízení komise (EU) č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů 
na tuhá paliva. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem 
a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem. Zařízení musí splňovat 
min. parametry energetické třídy A+.  

Specifické podmínky:  
 

1) V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby 
o minimálním objemu (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto 
kotlem ohříván):  

- 55 l/kW instalovaného výkonu kotle,   
- stanoveném výpočtem dle části 4.4.6 ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední vytápění“, za 

předpokladu, že nejde o objem nižší než stanovený výrobcem a uvedený v návodu 
k montáži kotle. 

Požadavek na užití akumulační nádoby se nevztahuje na kotle, které umožňují provoz při 
tepelném výkonu rovném nebo nižším než 30 % jmenovitého výkonu a které byly za těchto 
podmínek certifikovány a výrobce nepožaduje instalaci akumulační nádoby v návodu 
k montáži. 

2) U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva 
do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít 
jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím 
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způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu 
považován za kotel s ručním přikládáním paliva. 

 

2.4 Tepelné čerpadlo 
V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují 
parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů 
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují 
parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů 
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.  

Nejsou podporována tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch. Zařízení musí splňovat min. 
parametry energetické třídy A+.  

2.5 Plynový kondenzační kotel 

V případě realizace kotle na zemní plyn jsou podporovány pouze kondenzační plynové kotle 
plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění 
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Zařízení musí splňovat min. parametry 
energetické třídy A. 

Ministerstvo životního prostředí resp. poskytovatel dotace garantuje úhradu způsobilých 
výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna již byla realizována, 
případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 04. 2022. Podpora 
plynových kondenzačních kotlů po tomto datu bude dořešena dle schválení Operačního 
programu Životní prostředí ze strany EK. 

2.6 Instalace nového zdroje tepla 

V případě instalace zdroje tepla s jiným SVT než toho, který je uveden v žádosti o dotaci 
(při zachování stejného typu zdroje), je nutné doložit změnový formulář nejpozději do 14 dnů 
od uvedení nového zdroje do provozu. 

V případě instalace jiného typu zdroje tepla než toho, který je uveden v žádosti o dotaci, 
je nutné o změnu doložením změnového formuláře požádat před instalací nového zdroje 
tepla. Změna typu zdroje tepla musí být projednána a schválena Radou Ústeckého kraje. 
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Změnový formulář je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje. Vždy je nezbytné 
doručit změnový formulář dříve než závěrečnou zprávu. 

Instalaci nového zdroje tepla včetně prací s tím souvisejících není možné provést svépomocí 
s výjimkou případu, kdy samotná osoba žadatele je zároveň osobou oprávněnou 
k příslušnému předmětu podnikání. V daném případě si může fyzická osoba v rámci 
způsobilých výdajů nárokovat pouze výdaje na materiál, nikoli na provedené práce (totéž 
platí i v případě manželů, kdy o dotaci zažádá jeden z manželů a druhý z manželů je osobou 
oprávněnou provádět instalaci). V ostatních případech je nutné vždy provést instalaci nového 
zdroje tepla včetně prací s tím souvisejících dodavatelem jako osobou oprávněnou.  

 

3 ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PODPORU STANOVENÉHO ÚČELU 

Pro tento program je alokováno celkem 80 858 086 Kč.  

 

4 MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE 

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů 
dílčího projektu (dále také „projekt“), a to s následujícími limity: 

 

Typ zdroje 
 

Max. dotace 

Plynový kondenzační kotel  100 000 

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně 
akumulační nádrže  

130 000 

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 

Tepelné čerpadlo  180 000 

 

Ministerstvo životního prostředí resp. poskytovatel dotace garantuje úhradu způsobilých 
výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna již byla realizována, 
případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 04. 2022. Podpora 
plynových kondenzačních kotlů po tomto datu bude dořešena dle schválení Operačního 
programu Životní prostředí ze strany EK.  
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5 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

1) Dotace může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je výdaj, jenž: 

a) je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU),  
b) je v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, 1. Výzvou 

MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2021 - 2027 (včetně 
Závazných pokynů – Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti), s tímto dotačním 
programem a dalšími závaznými dokumenty,  

c) je přímo spojen s realizací akce podpořené dotací, je součástí jejího rozpočtu 
a je pro realizaci akce nezbytný,  

d) je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu 
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 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, 

e) vznikl a byl uhrazen žadatelem (příjemcem dotace) v období od 1. ledna 2021 do 30. 
června 2025, 

f) je realizován na území Ústeckého kraje, 
g) je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný (faktura, zjednodušený daňový 

doklad, např. paragon apod. obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Za vznik výdaje se považuje okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění (datum 
uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře, datum reálného vykonání prací, datum dodání 
předmětu podpory apod.). Úhradou výdaje se rozumí vynaložení finančních prostředků 
příjemcem podpory, s nímž je spojen nárok na odpovídající plnění (platba dodavateli, 
apod.). Z hlediska časové způsobilosti se výdaj musí vztahovat k období realizace projektu 
Vyjma nákladů na administraci žádosti o podporu dle odst. 2 písm. f) nejsou výdaje vzniklé 
po uvedení nového zdroje do provozu způsobilé.  

Příjemce dotace je povinen doložit naplnění uvedených kritérií relevantními doklady. 
Jestliže neprokáže splnění kritérií způsobilosti výdaje, nelze výdaj považovat za způsobilý 
a nelze jej proplatit. 

2) Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány náklady vynaložené na stavební práce, 
dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů 
na úpravu spalinových cest, 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,  
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c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle 
včetně nákladů na úpravu spalinových cest, 

d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo 
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo 
kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo 
dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění, 

e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého 
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období 
do kolaudace (uvedení to trvalého provozu), 

f) náklady na projektovou dokumentaci, realizovanou příslušně autorizovanou osobou 
(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě), pokud je nezbytná 
pro realizaci akce včetně nákladů na administraci žádosti o podporu. Náklady na 
administraci žádosti o podporu jsou způsobilé pouze do výše 5 000 Kč včetně DPH a jsou 
způsobilé i po uvedení nového tepelného zdroje do provozu. 

3) Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za výdaje nezpůsobilé, 
a to zejména: 

a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb, 
b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
c) úhrada úvěrů a půjček, 
d) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, správní poplatky apod.), 
f) náklady na právní spory, 
g) náklady spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí, 
h) výdaje vzniklé po uvedení nového tepelného zdroje do provozu vyjma nákladů na 

administraci žádosti o podporu dle odst. 2 písm. f) 
 

6 OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI 

Oprávněným žadatelem v rámci tohoto dotačního programu se rozumí: 

1) vlastník rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové 
jednotky, 

2) spoluvlastník rodinného domu, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních 
spoluvlastníků většinového resp. polovičního podílu k rodinnému domu, 
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3) spoluvlastník trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, a to za předpokladu 
písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového resp. polovičního podílu 
k trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, 

4) spoluvlastník bytové jednotky, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních 
spoluvlastníků většinového resp. polovičního podílu k bytové jednotce, 

5) v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro 
rodinnou rekreaci nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů žádá pouze 
jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného 
souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového resp. polovičního podílu na předmětné 
nemovitosti, který má zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro 
rodinnou rekreaci bydliště. 

7 LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI, HARMONOGRAM VÝZVY, LHŮTA PRO 
REALIZACI 

Příjem žádostí ode dne: 15. 06. 2022 v 10:00:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí dne: 

31. 08. 2022 ve 23:00:00 hod. 

Žádosti, které splní podmínky dotačního 
programu, ale nebudou moci být přímo 
podpořeny z důvodu vyčerpání alokace, 

budou zařazeny do tzv. zásobníku 
přijatých žádostí. 

Datum časové způsobilosti výdajů projektu 
od: 01. 01. 2021 

Datum časové způsobilosti výdajů projektu 
do: 30. 6. 2025 

 

Lhůta pro realizaci projektu příjemce včetně úhrady způsobilých výdajů je stanovena na dva 
roky od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Ve zdůvodněných případech může být tato 
lhůta prodloužena Dodatkem.  

Nejzazší datum pro realizaci projektu příjemce včetně úhrady způsobilých výdajů je 30. 
června 2025. 
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8 ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Podávání žádosti o poskytnutí dotace probíhá ve 2 fázích. Za řádné podání žádosti se považuje 
podání žádosti v obou fázích. 

8.1 Elektronické podání žádosti o dotaci – 1. fáze 

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně elektronicky, a to vyplněním a odesláním 
elektronického formuláře prostřednictvím aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese 
https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-2022/d-1758497/p1=275707. Elektronická 
aplikace „Kotlíková dotace“ bude žadatelům přístupná k vyplnění s předstihem před 
zahájením příjmu žádostí. Odeslat vyplněný elektronický formulář žádosti však lze až od data 
příjmu žádostí, tj. od 15. 06. 2022, 10:00:00 hod.  

Manuál pro vyplnění elektronické žádosti o dotaci se zveřejňuje na internetových stránkách 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

Každé žádosti bude podle času odeslání v elektronické aplikaci přiřazeno jedinečné pořadové 
číslo. Elektronický příjem žádostí v 1. fázi končí nejpozději dne 31. 08. 2022 ve 23:00:00 hod. 
V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků příjem žádostí poskytovatelem 
pokračuje do výše uvedeného data, ale tyto žádosti budou zařazeny do zásobníku přijatých 
žádostí.  

Bude-li prostřednictvím elektronické aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost 
na výměnu téhož původního zdroje tepla, bude přijata pouze žádost, která bude následně 
doručena v 2. fázi, a ostatní žádosti budou vyřazeny. 

8.2 Doručení žádosti o dotaci včetně povinných příloh – 2. fáze  

Vyplněná žádost o poskytnutí dotace, která je systémem zaslána žadateli ve formátu pdf na e-
mailovou adresu uvedenou v žádosti se se všemi povinnými přílohami doručí nejpozději do 10 
pracovních dnů od data odeslání elektronické žádosti v 1. fázi na podatelnu Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (odesílá se žádost doručená na e-mailovou adresu po podání žádosti v 1. fázi 
ve formátu pdf, netiskne se z internetového prohlížeče). 

Tuto žádost lze doručit s povinnými přílohami v těchto formátech: 

- v listinné podobě  - žádost opatřená vlastnoručním podpisem žadatele a členů 
domácnosti 

- elektronicky (zjm. datovou schránkou), zpravidla vyjma žádostí kde je 
vyžadován vlastnoruční podpis jiné osoby než žadatele (další členové 
domácnosti) 
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Podmínky doručování žádosti a dalších dokumentů (včetně vzoru obálky pro listinnou podobu) 
jsou uvedeny v čl. 13. 

8.3 Příjem žádostí o poskytnutí dotace – ostatní podmínky 

Žádost bude vyřazena z dalšího hodnocení v případě, že:  

a) byla podána pouze elektronicky v 1. fázi a nebyla v termínu doručena ve 2. fázi 
s přílohami; 

b) byla podána pouze s přílohami ve 2. fázi a nebyla podána elektronicky v 1. fázi 

Žádosti o dotaci podané po termínu nebo jiným způsobem, než je stanoveno výše v odst. 8.2, 
nebudou považovány za řádně podané a budou vždy z dalšího hodnocení vyřazeny. 

Pokud bude žádost podaná řádně v souladu s tímto programem, ale bude vykazovat jiné 
formální či obsahové nedostatky, bude žadatel vyzván administrátorem dotačního programu 
k jejich odstranění či doplnění v náhradním termínu. Pokud žadatel nedostatky neodstraní do 
30 pracovních dnů, bude jeho žádost z další administrace a hodnocení vyřazena.  

Za správnost a úplnost žádosti vždy zodpovídá žadatel. 

 

9 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI, LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ 
O ŽÁDOSTI 

 

Žádosti kryté alokací programu se hodnotí v pořadí, v jakém jsou doručeny ve 2. fázi. 
Hodnocení žádosti o dotaci probíhá dle tohoto postupu: 

1) formální hodnocení – zda byla žádost dodána v obou fázích, v řádných termínech, na 
příslušném formuláři a s požadovanými přílohami v náležité formě (podmínky dle odst. 
8.3);  

2) obsahové hodnocení – zda je žádost vyplněna dle předlohy a ve všech požadovaných 
bodech, zda zvolený předmět dotace a oprávněný žadatel odpovídá podmínkám programu;  

3) finanční hodnocení – ověření správného vymezení % výše dotace dle typu zdroje a 
uvedených způsobilých výdajů; hodnocení zda uvedené způsobilé výdaje jsou věcně, 
časově a místně způsobilé a odpovídají zásadám efektivity a hospodárnosti; 
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Podpora je poskytována na žádosti v pořadí (vzestupně) dle vygenerovaného pořadového čísla 
žádosti, a to až do vyčerpání alokace finančních prostředků. Pořadové číslo žádosti je k žádosti 
přiřazeno po odeslání elektronické žádosti v 1. fázi dle čl. 8.1. 

Žádosti, které nelze přímo podpořit z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků, se 
zařazují do tzv. zásobníku přijatých žádostí. Tento zásobník tvoří žádosti schválené Radou kraje 
nad rámec finanční alokace dle čl. 3 Dotačního programu. Žádosti v zásobníku se hodnotí dle 
pořadového čísla, které jim bylo přiděleno podáním elektronické žádosti v 1. fázi.  

Žádosti projednává a o poskytnutí dotace na základě žádosti rozhoduje příslušný orgán 
Ústeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Na základě 
příslušného usnesení orgánu Ústeckého kraje je s vybraným žadatelem uzavřena 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (vzor smlouvy dostupný na webových stránkách 
Ústeckého kraje). 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: dle termínů jednání orgánů kraje, nejpozději  
k 31. 12. 2023.  

Všechny doručené žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. Ústecký 
kraj neposkytuje žadateli informace o průběhu vyřizování žádosti do doby zveřejnění usnesení 
příslušného orgánu Ústeckého kraje. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

 

10 ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DOTACE A NÁLEŽITOSTI DOKLADŮ 
PŘEDKLÁDANÝCH OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI 

10.1  Způsoby poskytování dotace 

a) Ex-post varianta, tj. způsob financování, kdy jsou žadateli prostředky propláceny 
až po vynaložení všech výdajů spojených s předmětnou dotací, na základě předložených 
dokladů a maximálně do výše v uzavřené smlouvě. 
 
b) Modifikovaná ex ante varianta – záloha ve výši maximálně 60 % dotace je žadateli uvolněna 
na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení realizace výměny je zbylá 
částka uvolněna na základě doložení všech dotačním programem požadovaných dokumentů. 
Úhrada je doložena po dokončení realizace výměny v rámci doručené Závěrečné zprávy a 
dalších dokumentů dle čl. 12.2.  
 



                                                                                    

  16 

 

10.2 Modifikovaná ex ante varianta  
 
Žadatel (příjemce dotace) předkládá zálohovou fakturu po uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace s poskytovatelem. Příjemce předkládá zálohovou fakturou společně s kopií Smlouvy o 
dílo uzavřené se zhotovitelem nebo kopií Kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Příjemce 
předkládá poskytovateli dotace zálohovou fakturu do 5 dnů od vystavení zhotovitelem nebo 
prodávajícím. Náležitosti zálohové faktury: 
 

1) Předmětem zálohové faktury je zpravidla nový tepelný zdroj. 
2) Minimální splatnost zálohové faktury musí být 60 kalendářních dní.  
3) Zálohová faktura musí být označena číslem projektu a číslem žádosti o poskytnutí 

kotlíkové dotace. 
Poskytovatel vyplatí maximálně 60% dotace na základě zálohové faktury na účet příjemce 
uvedený v žádosti a faktuře. Příjemce dotace převede vyplacenou dotaci 
zhotoviteli/prodávajícímu do 10 dnů od přijetí platby z účtu kraje.  
 
Příjemce musí projekt realizovat do 6 měsíců od vyplacení části dotace. Tím není dotčen 
nejzazší termín pro realizaci projektu dle čl. 7. 
 

10.3 Náležitosti finančních dokladů předkládaných žadateli 

Účetní doklady musí být označeny registračním číslem projektu, ke kterému se vztahují.  
  
Informace o plnění uvedeném na faktuře popř. na jiném účetním dokladu musí obsahovat (dle 
typu akce) následující: 
 

1) specifikaci a náklady na nový zdroj tepla, 
2) specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě 
3) specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest, 
4) specifikaci a náklady na úpravu kotelny, 
5) specifikaci a náklady na akumulační nádobu, 
6) specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky, 
7) celkové náklady plnění. 

 
Informace o plnění uvedeném na účetním dokladu jsou povinné od data zveřejnění podmínek 
tohoto programu. Pro účetní doklady vydané před zveřejněním podmínek zajistí žadatel 
informace v jiné formě (např. jako přílohu k účetnímu dokladu ve formě položkového 
rozpočtu). Tento dokument musí být označen číslem programu shodně s fakturou. 
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10.4 Obecná ustanovení k poskytování dotace 

Způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen a doložen relevantním dokladem.  

Způsobilými výdaji mohou být při splnění ostatních podmínek i hotovostní platby provedené 
od 1. 1. 2021 do dne vyhlášení Výzvy Ústeckého kraje a zveřejnění Dotačního programu. 

Hotovostní platby, provedené po vyhlášení Výzvy Ústeckého kraje a zveřejnění Dotačního 
programu, mohou být způsobilými výdaji pouze do maximální celkové výše 10 000 Kč 
jednomu prodávajícímu/zhotoviteli.  

Kopie bankovního výpisu dokládající úhradu faktur. Pokud se jedná o jiný bankovní účet než 
bankovní účet žadatele, je nezbytné připojit čestné prohlášení, že platba proběhla za žadatele 
z běžného účtu jiného vlastníka a uvést, o jakou osobu se jedná (manželka, atp.). V tomto 
prohlášení je třeba zdůvodnit rozdíl vlastníka účtu a žadatele o dotaci. 

Za bankovní výpis se považuje elektronický bankovní výpis, bankovní výpis v listinné podobě, 
elektronická historie transakcí, potvrzení o provedení platby nebo transakce atp. Příkaz 
k úhradě není akceptován jako doklad o provedení platby. 

Do žádosti o dotaci je nezbytné uvést pouze běžný (osobní), nepodnikatelský bankovní účet, 
který vlastní žadatel, příp. jiná osoba výše specifikovaná. Z tohoto účtu by měly být prováděny 
všechny transakce týkající se pořízení nového tepelného zdroje, včetně služeb s tím spojených. 
Tento účet bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ústeckým krajem a 
žadatelem a na tento účet bude zaslána přiznaná výše dotace vypočtená s ohledem na 
vynaložené způsobilé výdaje. 

 

11 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 

1) Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.  

2) Vyplnění závazného elektronického formuláře pro žádost o dotaci včetně jeho doložení 
a doložení požadovaných dokumentů pro poskytnutí dotace dle článku 12 dotačního 
programu. 

3) Podání žádosti oprávněným žadatelem definovaným v článku 6 dotačního programu. 

4) Soulad projektu s Cílem politiky 2, Prioritou 1, Specifickým cílem 1.2, Opatřením 1.2.3 
Operačního programu Životní prostředí 2021-2027  a podmínkami pro poskytnutí dotace 
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uvedenými v Závazných pokynech – Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti 
specifikovaných v příloze č. 1 Dotačního programu.  

5) Umožnění provedení kontroly (včetně kontroly před podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace) a spolupráce s kontrolními orgány ze strany poskytovatele, třetích osob 
pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního 
prostředí České republiky, Ministerstva financí, orgány finanční správy, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu. Těmto subjektům je příjemce 
povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k akci. Kontrolou se rozumí provedení 
kontroly daného nového zdroje na místě, 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, prováděcími předpisy a zákonem č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů (zákon o kontrole).  

6) Příjemce dotace (konečný uživatel) je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit nový zdroj 
tepla, který byl předmětem dotace pouze za zdroj tepla se stejnými nebo lepšími 
ekologickými parametry.  

7) Příjemce dotace musí prokázat plné splnění účelu dotace a zajištění řádného provozu 
a údržby a servisu nového zdroje tepla a zachování umístění nového zdroje tepla 
v rodinném domě uvedeném v žádosti po celou dobu udržitelnosti, tj. do 31. 12. 2030 (5 
let od ukončení dotačního programu kraje), a umožnění provedení veřejnosprávní 
kontroly i v době udržitelnosti. Co se týká třetích osob, jimž příjemce po vyplacení dotace 
zcizuje nebo přenechává rodinný dům k užívání, ve kterém byl pořízen nový zdroj tepla, je 
povinen příjemce zajistit umožnění provedení veřejnosprávní kontroly v době 
udržitelnosti i u těchto osob. 

8) Příjemce dotace je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v pátém odstavci 
tohoto článku, na základě prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle 
požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. 

9) Příjemce dotace je v případě poruchy, nefunkčnosti či poškození zdroje tepla bránícímu 
řádnému provozu povinen zjednat nápravu z vlastních zdrojů, nebo v rámci poskytnuté 
záruky na nový zdroj a související práce. Pokud nebude zjednána náprava, může dojít 
až k odejmutí finanční podpory. 

10) Neprodleně informovat poskytovatele o všech změnách ve vlastnických právech příjemce 
k rodinnému domu/bytové jednotce či v jeho identifikačních údajích, nejpozději však 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala daná změna. V případě změny účtu je příjemce povinen 
rovněž doložit vlastnictví k účtu (smlouva o zřízení účtu, bankovní výpis, potvrzení banky, 
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atp.). Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran nebo změny účtu příjemce 
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.  

11) Povinnost informovat podle tohoto článku se vztahuje i na dobu udržitelnosti. 

 

12 POŽADOVANÉ DOKUMENTY 

12.1 Při podání žádosti 

1) Žádost o poskytnutí dotace – ve formě a dle podmínek dotačního programu  

2) Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, 
sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Doklad primárně 
slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje.  

3) Doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů. 
V jednotlivých případech je požadováno následující:  

a) Zaměstnanec bez povinnosti podání daňového přiznání – Potvrzení zaměstnavatele o 
příjmu, dani a pojistném za rok 2020 (formulář k dispozici na webových stránkách 
kraje), 

b) Zaměstnanec podléhající povinnosti přiznání daně nebo dobrovolné podání daňového 
přiznání – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze 
závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky za rok 2020, 

c) OSVČ, zaměstnanec se zdanitelnými příjmy dle §6 - §10 Zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů či ostatní žadatelé se zdanitelnými příjmy – Daň z příjmů fyzických osob 
za rok 2020, Potvrzení o zaplaceném pojistném na zdravotní a sociální pojištění 
vystavené zdravotní pojišťovnou a Okresní správou sociálního zabezpečení, 

d) Důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké, sirotčí) – Rozhodnutí/potvrzení o výši 
a druhu pobíraného důchodu vystavené Českou správou sociálního zabezpečení nebo 
obdobným dokladem vystaveným Ministerstvem obrany, Ministerstvem spravedlnosti 
nebo Ministerstvem vnitra v jejich působnosti, 

e) Dávky nemocenské (nemocenská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovská, 
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství) – 
informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění vystavené 
Českou nebo Okresní správou sociálního zabezpečení, 
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f) Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na 
bydlení, porodné, pohřebné) – Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR, 

g) Dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná 
okamžitá pomoc) – Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR, 

h) Podpora v nezaměstnanosti – Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR. 

4) Doklady prokazující trvalý pobyt žadatele nebo některého z členů domácnosti ve stavbě 
pro rodinnou rekreaci alespoň 24 měsíců před podáním žádosti. Dokladem může být i 
potvrzení místně příslušného obecního úřadu, že žadatel nebo člen jeho domácnosti 
v objektu, jehož adresa je v žádosti uvedena jako místo realizace, bydlí minimálně 24 
měsíců před datem vydání potvrzení. 

5) Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. 
Z fotodokumentace musí být jasně patrné jeho napojení a dále o jaký typ kotle se jedná, 
a to pro snadnou identifikaci při další administraci žádosti. V této souvislosti se doporučuje 
dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel 
označení od výrobce,  doporučuje se přiložení fotografie tohoto štítku.  

6) Písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového 
zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro 
rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků 
rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového 
domu.  

7) Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové 
jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo podílu na nich v rámci 
společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. 
polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších 
souvisejících opatření.   

8) Informace o stavbě z internetového Nahlížení do katastru nemovitostí nebo kopie Výpisu 
z katastru nemovitostí prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru 
nemovitostí. Tato Informace nebo kopie Výpisu nesmí být starší tří měsíců k datu podání 
žádosti. 

9) Originál „Čestné prohlášení“ v případě vytápění rodinného domu více zdroji tepla, 
ve kterém žadatel čestně prohlásí, že hlavním zdrojem vytápění rodinného domu či bytové 
jednotky je kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (případně doloží i fakturou za nákup 
uhlí, dřeva), a že tento kotel je v provozu nebo byl v provozu před výměnou kotle.  
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10) Kopie potvrzení o vlastnictví běžného bankovního účtu (smlouva o zřízení účtu, bankovní 
výpis, potvrzení banky, atp.). K administraci dotace nelze použít podnikatelský nebo 
úvěrový účet. 

11) Závazná objednávka (kupní smlouva, smlouva o dílo) – dokládá se v případě žádosti na 
pořízení plynového kondenzačního kotle. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před 
termínem 30. 04. 2022 byla sjednána instalace plynového kondenzačního kotle. Pokud je 
žádost o podporu podána po realizaci projektu a z doložených podkladů (zejména ze 
Zprávy o montáži nebo z dokladu o instalaci a uvedení nového tepelného zdroje do 
provozu) je zřejmé, že realizace proběhla před termínem 30. 04. 2022, není doložení 
závazné objednávky (smlouvy) relevantní. 

Kopií se rozumí prostá kopie, která nemusí být notářsky ověřena. Formuláře jsou dostupné 
na webových stránkách Ústeckého kraje. 

Originály dokladů, které žadatel přikládá v kopiích k žádosti o poskytnutí dotace, si žadatel 
uschová pro případnou kontrolu. 

Poskytovatel dotace je oprávněn si vyžádat další doplňující údaje k žádosti. 

12.2 Po ukončení realizace projektu 

1) Originál formuláře závěrečná zpráva obsahující finanční vyúčtování. Formulář je dostupný 
na webových stránkách Ústeckého kraje.  

2) Fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu (radiátory, 
podlahové topení atp.) a komínové těleso rodinného domu. U tepelných čerpadel je nutné 
předložit fotodokumentaci všech částí (venkovní i vnitřní jednotky včetně jejich napojení).  

3) Kopie protokolu o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj). 

4) Kopie zprávy o montáži (dle vzoru v Příloze č. 2). V případě obnovitelných zdrojů energie 
(OZE) vystavený oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 
o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná 
čerpadla)2 (dále jen „oprávněná osoba“) nebo výrobcem proškolenou osobou v případě 

                                                           
2 Instalací se dle tohoto nařízení (kap. I, článku 2, odst. 20) rozumí „spojení dvou nebo více zařízení nebo okruhů 
obsahujících nebo konstruovaných tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny, za účelem montáže systému 
na místě, kde bude v provozu, včetně postupu, kterým jsou vodiče plynu systému spojeny dohromady za účelem 
uzavření okruhu, bez ohledu na nutnost systém po montáži naplnit“. Do definice instalace nespadají kompaktní 
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instalace plynových kotlů. Zpráva o montáži je požadována u doložení realizace dílčích 
projektů, které byly ukončeny po datu vyhlášení výzvy a zveřejněním tohoto Dotačního 
programu.  

5) Kopie dokladu o instalaci a uvedení nového tepelného zdroje do provozu. V případě 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) vystavený oprávněnou osobou u dílčích projektů, které 
byly ukončeny před datem vyhlášení výzvy a zveřejněním tohoto Dotačního programu.   

6) Kopie dokladu o likvidaci starého kotle potvrzeného oprávněnou osobou (vlastnící 
příslušné oprávnění k nakládání s odpady). Formulář je dostupný na webových stránkách 
Ústeckého kraje. 

7) Kopie účetních dokladů (faktur, paragonů, příjmových pokladních dokladů) k doložení 
celkových výdajů akce a doklady o jejich úhradě (všechny předkládané doklady musí být 
správně označené číslem programu).  

8) Kopie bankovního výpisu (výpisu z běžného účtu) nebo potvrzení o transakci vydané 
bankou prokazující provedení platby. Relevantním účtem je běžný bankovní účet (nikoliv 
podnikatelský nebo úvěrový), který vlastní žadatel, příp. jiná osoba, který byl uveden do 
žádosti o poskytnutí dotace a z tohoto účtu byly prováděny všechny transakce týkající se 
pořízení nového tepelného zdroje, včetně služeb s tím spojených. Tento účet je uveden ve 
Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ústeckým krajem a žadatelem a na tento účet 
bude zaslána přiznaná výše dotace vypočtená s ohledem na vynaložené způsobilé výdaje. 

9) Kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.  
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (ne starší 
5 let) potvrzující, že fyzická instalace nového zdroje tepla byla provedena oprávněnou 
osobou. Platí pouze pro kotle na biomasu a tepelná čerpadla.  

10) Kopie potvrzení výrobce o proškolení osoby instalující plynový kondenzační kotel  

Poskytovatel dotace je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady k závěrečné zprávě 
pro doložení vynaložených prostředků a oprávněnost vyplacení dotace.  

Kopií se rozumí prostá kopie, která nemusí být notářsky ověřena. Originály účetních dokladů 
a ostatních dokladů, které žadatel přikládá k závěrečné zprávě, si uschová pro případnou 
kontrolu. 

                                                           
tepelná čerpadla, která mají chladicí okruh hermeticky uzavřený ve venkovní jednotce, a výstup z tepelného 
čerpadla se napojuje přímo na topnou vodu.  
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12.3 Doručení závěrečné zprávy  

Příjemci realizující dílčí projekt po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace doručí řádně 
vyplněnou Závěrečnou zprávu se všemi povinnými přílohami nejpozději do tří měsíců od 
ukončení realizace dílčího projektu a úhrady způsobilých výdajů na podatelnu Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. 

Nejzazší datum pro doručení Závěrečné zprávy se všemi povinnými přílohami je 31. července 
2025. 

Závěrečnou zprávu s povinnými přílohami lze doručit v těchto formátech: 

- v listinné podobě - vyplněný tiskopis závěrečné zprávy musí být opatřen 
vlastnoručním podpisem žadatele 

- elektronicky (zejména prostřednictvím datové schránky příjemce), 

Podmínky doručování Závěrečné zprávy a dalších dokumentů (včetně vzoru obálky pro 
listinnou podobu) jsou uvedeny v čl. 13. 

 

13 DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ 

Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh ve 2. fázi, závěrečnou zprávu včetně příloh a další 
dokumenty lze doručovat na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje těmito způsoby: 

- v listinné podobě osobně, doručovatelem Česká pošta nebo kurýrní službou 
s poštovní licencí prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje 

- elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele (fyzické osoby) do 
datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím 
elektronické podatelny (e-mail) Krajského úřadu Ústeckého kraje pouze určené 
druhy dokumentů 
 

1) Doručení v listinné podobě 
Žádost o poskytnutí dotace, závěrečnou zprávu a další dokumenty lze doručit v úředních 
hodinách na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce (pro jednotlivé 
žádosti v samostatné obálce). 
 
Zalepenou obálku je třeba označit: 
a) adresou: Krajský úřad Ústeckého kraje 

        Odbor podpory podnikání, inovací a transformace 
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        Velká Hradební 3118/48 
        400 02 Ústí nad Labem 

b) zkráceným názvem programu a číslem výzvy, tj. "Výměna kotlů – Ústecký kraj 5. 
výzva“ 

c) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným 
elektronickou aplikací 

d) textem dle druhu zaslaných dokumentů:  
- "Neotvírat – žádost o podporu kraje“ nebo "Neotvírat – žádost o podporu 

kraje – doplnění“ 
- "Neotvírat – závěrečná zpráva“ nebo "Neotvírat – závěrečná zpráva – 

doplnění“ 
- "Neotvírat – Změnový formulář“. 

 
2) Elektronické doručení prostřednictvím datové schránky 

Žádost o poskytnutí dotace, závěrečná zpráva a další dokumenty včetně příloh lze zaslat 
žadatelem z vlastní datové schránky fyzické osoby na adresu datové schránky Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. 

    Krajský úřad Ústeckého kraje 

    Datová schránka: t9zbsva 

Datovou zprávu je třeba označit: 
a) zkráceným názvem programu a číslem výzvy, tj. "Výměna kotlů – Ústecký kraj 5. 

výzva“ 
b) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným 

elektronickou aplikací 
c) textem dle druhu zaslaných dokumentů:  

- "Žádost o podporu kraje“ nebo "Žádost o podporu kraje – doplnění“ 
- "Závěrečná zpráva“ nebo "Závěrečná zpráva – doplnění“ 
- "Změnový formulář“. 

Elektronické podání datovou schránkou nelze použít pro žádosti s povinnou přílohou, kde je 
v příloze vyžadován vlastnoruční podpis jiné osoby než žadatele (přílohy pro jednotlivé členy 
domácnosti). 

V případě, že žadatel zašle žádost o poskytnutí dotace, závěrečnou zprávu s přílohami a jiné 
dokumenty prostřednictvím datové schránky jiné osoby, musí být žádost a závěrečná zpráva 
opatřena zaručeným elektronickým podpisem žadatele nebo musí být jiná osoba zmocněna 
k úkonům za žadatele během administrace žádosti na základě plné moci.  

3) Elektronické doručení prostřednictvím elektronické podatelny (e-mail) 
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Elektronické doručení prostřednictvím elektronické podatelny (e-podatelny) Krajského úřadu 
Ústeckého kraje slouží pro doručování dokumentů a doplnění dokumentů formou e-mailu 
mimo tiskopisu žádosti o poskytnutí dotace a závěrečné zprávy, které musí být opatřeny 
podpisem žadatele (v těchto případech lze tohoto doručení použít, pokud je dokument 
opatřen zaručeným elektronickým podpisem). 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

    e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz 

E-mailová zpráva se označuje shodně jako pro doručení prostřednictvím datové schránky. 

 

14 KONTAKTNÍ OSOBY 

Kontaktními osobami pro tuto Výzvu jsou:  

Ing. Tomáš Vaněk   vanek.t@kr-ustecky.cz     tel: 475 657 511 
Ing. Darja Boudníková   boudnikova.d@kr-ustecky.cz   tel: 475 657 986 
Bc. Eva Feltlová   feltlova.e@kr-ustecky.cz    tel: 475 657 392 
Bc. Alena Franceová   franceova.a@kr-ustecky.cz    tel: 475 657 354 
František Minárik   minarik.f@kr-ustecky.cz  tel: 475 657 363 
Bc. Kateřina Řádová   radova.k@kr-ustecky.cz  tel: 475 657 514 
Ing. Natalie Švarcbachová  svarcbachova.n@kr-ustecky.cz   tel: 475 657 677 

 
Další informace 

Další informace a formuláře jsou k dispozici na webu Ústeckého kraje 
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) 
  

15 PŘÍLOHY 

1. Závazné pokyny – Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti 
2. Zpráva o montáži  
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Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti 
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1 Úvod   
 

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně 
trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, je poskytována 
prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027 (dále jen „OPŽP“) (= projekt kraje)1. V jejich gesci bude finanční prostředky 
dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro 
životní prostředí na území kraje (= dílčí projekt).  
 

Podpora konečným uživatelům – fyzickým osobám, je poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují 
požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (dále jen „Ekodesign“) a jejich 
prováděcích předpisů.   

 

Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:  

- tepelné čerpadlo, 

- kotel na biomasu, 

- plynový kondenzační kotel.  

 

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden 
Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) na svt.sfzp.cz.  

2 Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory   
 

2.1 Definice žadatele, domácnosti a rozsah sledovaných příjmů 

Žadatel (= konečný uživatel) je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém 
domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo 
trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném 
prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci 
je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více 
před podáním žádosti o podporu. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace v občanském 
průkazu, výpisem z Registru osob nebo potvrzením od místně příslušného obecního úřadu, že žadatel 
nebo člen jeho domácnosti v objektu, jehož adresa je v žádosti uvedena jako místo realizace, bydlí 
minimálně 24 měsíců před datem vydání potvrzení. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý 
příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (postup výpočtu čistého příjmu je 
uveden v příloze č. 9). Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující:  

                                                           
1 Definice pojmů naleznete v kapitole 10 Základní definice používaných pojmů.  
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1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní 
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 

2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného 
domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou 
i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let, 

3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 
a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). 

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů 
denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč. 

Splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu podání žádosti. 

 

Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále 
ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí 
jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu 
domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu. 

 

V případě rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům vytápěn 
jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby s bydlištěm v tomto domě. 
V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby 
bydlící v tomto bytě. 

 

Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě výše uvedených výjimek) prokazují následující typy a výši 
příjmů: 

 příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů 
a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od 
zaměstnavatele), 

 starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu), 
 dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy sociálního 

zabezpečení), 
 dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky 

v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora 
v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).  
 

2.2 Typy podporovaných projektů a aktivit – technické parametry  

Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je v době podání žádosti nebo 
byl před realizací výměny stávající rodinný dům, trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci nebo  
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bytová jednotka v bytovém domě vytápěna kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 
min. třídu 3 dle ČSN EN 303-52.  

Podporu je možno poskytnout i v případě, že je vytápění realizováno dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná 
paliva s ručním přikládáním a dále např. elektrokotlem. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, 
že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu v době podání žádosti 
nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci 
příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu). 
Nepřijatelné jsou však dílčí projekty v objektech, ve kterých je dodávka tepla zajišťována ze soustavy 
zásobování tepelnou energií podle definice uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) bodě 14 zákona č. 458/2000 
Sb., energetického zákona. 

2.2.1 Kotel na biomasu 
V případě realizace kotlů na biomasu jsou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise 
(EU) č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Předepsané parametry musí 
kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou 
určeny výrobcem.  

 

Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A+.  

 
Specifické podmínky:  
 

 V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby 
o minimálním objemu (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem 
ohříván):  

 
- 55 l/kW instalovaného výkonu kotle,   
- stanoveném výpočtem dle části 4.4.6 ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední vytápění“, za 

předpokladu, že nejde o objem nižší než stanovený výrobcem a uvedený v návodu 
k montáži kotle.  
 

Požadavek na užití akumulační nádoby se nevztahuje na kotle, které umožňují provoz při tepelném 
výkonu rovném nebo nižším než 30 % jmenovitého výkonu a které byly za těchto podmínek certifikovány 
a výrobce nepožaduje instalaci akumulační nádoby v návodu k montáži.  

 

 Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány.  

 

                                                           
2 Kotle s ručním přikládáním, které jsou dodatečně přestavěné na kotle automatické, přičemž nesplňují 
požadavky normy a není možné garantovat splnění alespoň 3. třídy, jsou považovány pro účely tohoto 
programu za kotle s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5. 
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 U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva 
do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu 
pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato 
podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním 
přikládáním paliva. 

 Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího 
kotle). 

 

2.2.2  Tepelné čerpadlo   
V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry 
definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů 
a kombinovaných ohřívačů. 

 

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry 
definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů 
a kombinovaných ohřívačů.  

Nebudou podporována tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch. 

 

Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A+.  

2.2.3  Plynový kondenzační kotel  
V případě realizace kotle na zemní plyn jsou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící 
parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů 
a kombinovaných ohřívačů.  

 

Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A.  

 

2.3 Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti projektu kraje 

Jedná se o první fázi procesu hodnocení, která se dělí na několik podskupin. V rámci formální kontroly 
je žádost posuzována z hlediska řádného, kompletního a správného vyplnění žádosti v IS KP21+ 
a doložení všech požadovaných příloh. Při kontrole přijatelnosti je žádost posuzována z hlediska splnění 
základních podmínek programu, finančních a legislativních předpokladů, podmínek výzvy, podmínek 
daných těmito Závaznými pokyny.  
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V případech, kdy jsou při formální kontrole zjištěny nedostatky, avšak dokumenty přiložené k žádosti 
umožňují provést kontrolu přijatelnosti (tj. žádost obsahuje podstatnou část požadovaných dokumentů, 
které jsou nezbytné pro provedení dané kontroly), je formální kontrola sloučena s kontrolou přijatelnosti. 
V případě zjištění nedostatků je žadatel vyzván k jejich souhrnnému odstranění. V ostatních případech 
je prvně vykonána formální kontrola a po doplnění je pokračováno kontrolou přijatelnosti. 

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií 
v podobě: splněno / nesplněno / nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné 
vyžádat doplnění informace od žadatele) / nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt 
nevztahuje).  

 
Nenapravitelná kritéria formálních náležitostí: 
 

 soulad žádosti s programem OPŽP 2021+.  

 splnění oprávněnosti žadatele.   

 

V těchto případech není žadatel vyzván k nápravě a administrace žádosti je ukončena.   

 
Napravitelná kritéria kontroly formálních náležitostí:  
 

 vyplnění žádosti v IS KP21+, 

 všechny přiložené povinné přílohy dle požadavků těchto Závazných pokynů, případně další 
přílohy dle obsahu výzvy a jejích příloh.  

 
Nenapravitelné kritérium přijatelnosti: 
 

 Soulad s relevantní výzvou OPŽP.  

 
Napravitelná kritéria přijatelnosti: 
 

 Soulad údajů uvedených v záložkách žádosti IS KP 21+ s relevantními doklady předloženými 
jako přílohy žádosti.  

 Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům, 
bytová jednotka nebo trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci vytápěn/a kotlem na pevná 
paliva umožňujícím ruční dodávku paliva a nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. 
Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům, bytová jednotka nebo trvale 
obývaná stavba pro rodinnou rekreaci  vytápěn/a dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále 
např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že 
kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění v rodinném domě, v bytové jednotce nebo 
trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci s vlastním zdrojem vytápění a samostatnou 
otopnou soustavou a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny 



 

   9 
 

zdroje (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. 
čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu). 

 Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, 
nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám,  
ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z kotlíkových dotací 
v rámci OPŽP 2014-2020 či Programu NZÚ-AMO. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen 
z některého z jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle 
tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.  

 Žadatel je povinen zajistit elektronický příjem žádostí fyzických osob, tuto informaci uvede 
v rámci popisu projektu v IS KP21+. Kraj může vyžadovat následné doručení žádosti včetně 
příloh v listinné podobě. 

 

V případě, kdy dojde k nesplnění napravitelných kritérií, hodnotitel upozorní žadatele na zjištěné 
nedostatky prostřednictvím depeše v IS KP21+ a zpřístupní příslušnou část žádosti k doplnění 
chybějících údajů nebo opravě. Žadatel má povinnost odstranit uvedené nedostatky ve lhůtě 
10 pracovních dnů od obdržení informace o těchto nedostatcích. Doplnění nesmí měnit základní 
hodnocené skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu a navyšovat částku podpory. 
Po provedení oprav žadatel v IS KP21+ žádost finalizuje, elektronicky podepíše a odešle. Po doplnění 
požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel ověří správné doplnění žádosti a znovu zhodnotí 
původně nesplněná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. 

Pokud je po doplnění třeba další upřesnění předložených dokumentů nebo údajů v žádosti, hodnotitel 
stanoví žadateli v depeši lhůtu k doplnění dle potřeby (s přihlédnutím k povaze doplnění a termínům 
administrace). Tato lhůta je závazná, a pokud žadatel žádost v daném termínu nedoplní, administrace 
žádosti je ukončena. Žadatel si ale před uplynutím této lhůty může depeší požádat o prodloužení 
a hodnotitel může s přihlédnutím ke stanoveným termínům administrace a okolnostem této žádosti 
vyhovět. 

Vyhoví-li žádost kontrole formálních náležitostí, kontrole přijatelnosti a nabyde stav žádosti PP22 „Žádost 
o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“, je o výsledku kontrol žadatel informován 
prostřednictvím IS KP21+. 

Nesplní-li žádost podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a/nebo není-li na základě výzvy 
doplněna a případné nedostatky nejsou odstraněny ve stanovené lhůtě, je žádost automaticky vyřazena 
z dalšího hodnocení a nabyde stav PN22 „Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky 
přijatelnosti“. Žadatel je o vyřazení z dalšího procesu hodnocení informován prostřednictvím IS KP21+.   

2.4 Výběr projektů (projekty krajů) 

Seznam projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti, a to v dělení 
na projekty, které (i) splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti (v řazení dle data registrace 
žádosti od nejstaršího po nejnovější) a (ii) nesplnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti jsou 
předloženy ke schválení náměstkovi pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí. Úspěšné žádosti 
jsou po schválení přepnuty do stavu PP25a „Žádost o podporu doporučena k financování“, případně 
PP25b „Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou“. U těchto projektů následuje příprava 
pro vydání Právního aktu.  
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V případě, že žádost nebude schválena k financování, bude přepnuta do stavu PN25 „Žádost o podporu 
nedoporučená k financování“. V tomto případě má žadatel možnost podat žádost o přezkum.  

Žadatelé jsou o doporučení/nedoporučení žádosti k financování informováni prostřednictvím IS KP21+. 

2.5 Řešení námitek žadatelů a žádostí o přezkum (projekty krajů) 

Každý žadatel může prostřednictvím IS KP21+ podat vždy jednu žádost o přezkum proti výsledku každé 
fáze procesu hodnocení a výběru projektů. V žádosti o přezkum žadatel konkretizuje fázi a odůvodní 
nesouhlas s výsledkem dané fáze hodnocení. 

Žádost o přezkum podává žadatel prostřednictvím IS KP21+ nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne 
doručení oznámení o ukončení hodnocení dané fáze projektu3. Tato lhůta začíná plynout ode dne, kdy 
se do MS2021+ přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů 
ode dne, kdy byl dokument s oznámením o ukončení hodnocení dané fáze projektu do MS2021+ vložen. 

Žádost o přezkum posuzuje Přezkumná komise, jejíž činnost se řídí statutem a jednacím řádem, které 
jsou zveřejněny na www.opzp.cz. 

Přezkumná komise ZS je určena pro přezkum výsledků kontroly formálních náležitostí a kontroly 
přijatelnosti. Přezkumná komise ŘO slouží pro přezkum výsledků věcného hodnocení a výběru projektů.  

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum ze strany ZS/ŘO je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 kalendářních dnů. 
O prodloužení lhůty je žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to doručením oznámení 
o prodloužení lhůty prostřednictvím IS KP21+. 

Odpověď na žádost o přezkum obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum 
ze strany Přezkumné komise, tj. zda byla žádost o přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou, 
či nedůvodnou, a dále zdůvodnění rozhodnutí.  

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, ŘO/ZS žádost bezodkladně 
zařadí zpět do příslušné fáze procesu hodnocení a výběru projektů.  

Bude-li žádost o přezkum shledána nedůvodnou, vydá ŘO/ZS rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu 
nebo usnesení o zastavení řízení. Toto rozhodnutí/usnesení je žadateli doručeno prostřednictvím 
IS KP21+. 

Žádost, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, 
případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel. 

Pokud se žadatel či třetí strana domnívají, že došlo k porušení naplňování základních podmínek „Účinné 
provádění a uplatňování Listiny základních práv EU“ a „Provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES“, je možné zaslat podnět 
či stížnost na e-mailovou adresu: stiznostiOPZP@mzp.cz. Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena 
na 30 kalendářních dnů ode dne doručení této stížnosti. U složitějších případů může být lhůta 
prodloužena na 60 kalendářních dnů. V případě potřeby budou tyto podněty a stížnosti řešeny 
ve spolupráci s Úřadem vlády, odborem lidských práv a ochrany menšin. Jednou ročně budou 
předloženy k projednání Monitorovacím výborem OPŽP 2021-2027. 

                                                           
3 Oznámení se považuje za doručené s datem uvedeným v IS KP21+ 
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2.6 Model hodnocení projektu kraje 

Projekty krajů budou předkládány do průběžné (nesoutěžní) výzvy, ve které budou průběžně hodnoceny 
na základě kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti uvedených v kapitole 2.3.  

3 Výše podpory a způsobilé výdaje  

3.1 Výše alokace a způsobilé výdaje pro jednotlivé projekty krajů 

3.1.1 Výše alokace  
První část alokace ve výši 1,5 mld. Kč bude mezi kraje rozdělena v poměrech uvedených v tabulce níže: 

Kraj Podíl z alokace (%) Podíl z alokace (Kč) 
Praha 0,79 11 851 185 
Středočeský 17,26 258 925 893 
Jihočeský 10,10 151 515 152 
Plzeňský 7,72 115 811 581 
Karlovarský 2,24 33 603 360 
Ústecký 5,39 80 858 086 
Liberecký 4,68 70 207 021 
Královéhradecký 6,67 100 060 006 
Pardubický 5,93 88 958 896 
Vysočina 7,96 119 411 941 
Jihomoravský 4,52 67 806 781 
Olomoucký 5,74 86 108 611 
Zlínský 5,35 80 258 026 
Moravskoslezský 15,64 234 623 462 

Alokace uvedená v tabulce výše bude rezervovaná všem krajům, které podají žádost o podporu 
do termínu stanoveného výzvou. 

Pokud kraj při podání žádosti o podporu prokáže prostřednictvím Seznamu potenciálních žadatelů 
(příloha č. 1 Závazných pokynů) potřebu vyšší alokace, než je částka uvedená v tabulce, bude částka 
dotace přidělená kraji vypočítána jako součet maximálních výší dotací pro jednotlivé potenciální žadatele 
(dle maximální výše dotace definované v kap. 3.2.1 u daného typu zdroje) uvedené v Seznamu 
potenciálních žadatelů s navýšením o 7,5 % určených na náklady definované v kap. 3.1.3. 

 
Kraj obdrží vyšší částku, než je uvedeno v tabulce výše, pokud platí: 
 A < [(Pk * 100 000)+(Kb * 130 000)+(Tč * 180 000)] * 1,075 
 
A – Podíl z alokace definovaný v tabulce 
Pk – Počet žádostí o podporu na Plynové kondenzační kotle (dle Seznamu potenciálních žadatelů) 
Kb – Počet žádostí o podporu na kotle na biomasu (dle Seznamu potenciálních žadatelů) 
Tč – Počet žádosti o podporu na tepelná čerpadla (dle Seznamu potenciálních žadatelů) 
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V případě, že některý kraj podá žádost o podporu a disponibilní alokace na výzvě bude nižší než krajem 
požadovaná výše dotace, obdrží kraj vždy rezervovanou částku dle tabulky, která bude navýšena 
maximálně o zbývající disponibilní alokaci na výzvě (v návaznosti na Seznam potenciálních žadatelů). 
Rozhodující pro rozdělení zbývající disponibilní alokace dle tohoto postupu bude pořadí podání žádosti 
o podporu. 

Dodatečné navýšení alokace projektu kraje 

Pokud bude po schválení projektu kraje a vydání RoPD zjištěn větší zájem žadatelů a z toho vyplývající 
potřeby dalších finančních prostředků, bude kraji umožněno (po vydání RoPD) podání žádosti o změnu 
projektu spočívající v navýšení alokace. Výše dodatečně přidělené částky bude součtem požadavků 
podaných žádostí konečných uživatelů, které nebylo možné financovat z dříve přidělených prostředků, 
navýšeným o 7,5 % určených na náklady definované v kap. 3.1.3.  

Žádosti o změnu budou schvalovány v pořadí dle data a času podání (dříve podaná žádost o změnu 
bude mít přednost) až do vyčerpání alokace výzvy. 

Součástí žádosti o změnu na navýšení přidělené částky bude také adekvátní navýšení cílové hodnoty 
indikátoru Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení 
emisí. Po schválení žádosti o podporu bude vydáno změnové RoPD. 

Úprava alokace projektu kraje dle reálného počtu žádostí ve výzvě kraje 

Kraje mohou být v období po ukončení příjmu žádostí konečných uživatelů vyzvány k úpravě rozpočtu 
své žádosti tak, aby rozpočet odpovídal požadovanému objemu podpory v podaných nebo schválených 
žádostech konečných uživatelů a k tomu příslušné neinvestiční částce dotace. Zbylé finanční prostředky 
pak mohou být rozděleny ostatním krajům s prokázanou absorpční kapacitou na základě podané žádosti 
o změnu a vydaného změnového RoPD. 

 

3.1.2 Způsobilé výdaje – obecné principy 
Podpora z OPŽP může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je takový výdaj, jenž: 

 

a) je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU), 

b) je v souladu s pravidly OPŽP a podmínkami podpory, 

c) je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s 3E4, tj. 
principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 

d) vznikl příjemci podpory v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2029, 

e) má vazbu na podporovaný region, 

f) je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. 

                                                           
4 § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole).  
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Uvedené podmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zároveň. Jestliže není 
kterákoliv z uvedených podmínek naplněna, nelze výdaj posoudit jako způsobilý. Pro příspěvek z OPŽP 
jsou podmínky způsobilosti rozřazeny na čtyři hlediska, která jsou blíže specifikována v následujících 
kapitolách. 

3.1.2.1 Věcná způsobilost výdaje 

Hledisko věcné způsobilosti výdaje vyžaduje naplnění tří kumulativních podmínek. Ty spočívají v tom, že 
výdaj: 

1) je realizován v souladu s právními předpisy5 a  

2) naplňuje pravidla programu a podmínky6 podpory a 

3) je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu. 

3.1.2.2 Přiměřenost výdaje 

Přiměřeností se rozumí dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.  

3.1.2.3 Časová způsobilost výdaje 

Způsobilým výdajem pro příspěvek z OPŽP je obecně z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci 
podpory v období od 1. ledna 20217 do 31. prosince 2029.    

 

Za vznik výdaje se považuje okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění na faktuře, datum reálného vykonání prací, datum dodání předmětu podpory apod.). 
Úhradou výdaje se rozumí vynaložení finančních prostředků příjemcem podpory, s nímž je spojen nárok 
na odpovídající plnění (platba dodavateli, mzda apod.). Z hlediska časové způsobilosti se výdaj musí 
vztahovat k období realizace projektu. Výdaje vzniklé v období po ukončení realizace a financování 
projektu z prostředků OPŽP nejsou způsobilé pro příspěvek z OPŽP.  

 
Lhůta pro realizaci projektu konečného uživatele (fyzické osoby) je stanovena na dva roky od uzavření 
smlouvy mezi krajem a konečným uživatelem nebo od jiného kroku stanoveného krajem (např. schválení 
projektu Radou kraje, vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace apod.).  V objektivně zdůvodněných 
případech může kraj tuto lhůtu prodloužit. 

                                                           
5 Veškeré výdaje, které mohou být podpořeny příspěvkem z ESI fondů, musejí být realizovány v souladu s právními 
předpisy, resp. platným a účinným právním řadem. 
6 Za způsobilý může být ve vztahu k předmětné podmínce uznán pouze takový výdaj, který je vynaložen v souladu 
s příslušným specifickým cílem OPŽP, splňuje pravidla programu, podmínky dané konkrétní výzvou pro předkládání 
žádostí o podporu a zároveň podmínky dané právním aktem o poskytnutí podpory uzavřeným mezi jejím 
poskytovatelem a příjemcem podpory.  
7 Povinností krajů je tento termín definovat jako limitní pro způsobilost výdajů pro fyzické osoby.  
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3.1.2.4 Místní způsobilost výdaje    

Způsobilým výdajem je pouze výdaj realizovaný na území příslušného kraje, který žádá o podporu. 

3.1.3 Pravidla způsobilosti pro některé druhy výdajů realizované krajem 
Krajům bude poskytnuta paušální sazba ve výši 7,5 % z celkové částky proplacené v dílčích projektech 
konečných uživatelů na dílčí projekty konečných uživatelů (fyzických osob). Paušální sazba bude pokrývat 
náklady krajů spojené s administrací projektů konečných uživatelů. Konkrétně se bude jednat 
o následující neinvestiční náklady/výdaje: 

 Náklady na zaměstnance, kteří administrují žádosti o podporu a projekty na výměnu kotlů (platy 
vč. zákonem stanovených povinných výdajů zaměstnavatele za zaměstnance a zákonných 
náhrad, resp. příplatků či jiných benefitů, které zaměstnanci náleží na základě právního předpisu, 
kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele upravujícího pracovní či služební 
poměr). 

 Provozní a režijní náklady (např. náklady na energie, ICT služby, mobilní služby, školení). 

 Náklady na publicitu a propagaci.  

Pro uvedené typy nákladů jsou platná stejná pravidla způsobilosti jako pro ostatní způsobilé náklady 
projektu, s výjimkou, že tyto náklady nemohu být zařazeny mezi skutečně prokazované výdaje. Má se za 
to, že tyto náklady vznikly a jejich výše je určena paušální sazbou. 

Prostředky na krytí nákladů spojených s administrací projektů konečných uživatelů budou kraji 
poskytovány průběžně spolu s prostředky na přímé náklady. V případě snížení částky přímých nákladů 
dojde k adekvátnímu snížení částky na krytí nákladů spojených s administrací projektů konečných 
uživatelů tak, aby bylo zachováno dané procento. Na náklady kryté paušální sazbou nemůže příjemce 
čerpat další podporu z veřejných zdrojů. 

 

3.2 Výše podpory a způsobilé výdaje dílčího projektu konečného uživatele (fyzické osoby)  

3.2.1 Výše podpory  
Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího 
projektu, a to s následujícími limity:  

 

Typ zdroje 
 

Max. dotace 

Plynový kondenzační kotel  100 000 

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně 
akumulační nádrže  

130 000 

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 

Tepelné čerpadlo  180 000 
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3.2.2 Způsobilé výdaje   
Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, 
dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu 
spalinových cest, 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, 

c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně 
nákladů na úpravu spalinových cest a vybudování nebo úpravy plynovodních rozvodů na 
neveřejné části pozemku, 

d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou 
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného 
bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění, 

e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu 
způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období 
do kolaudace (uvedení do trvalého provozu), 

f) náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti 
o podporu. 

 

4 Požadované dokumenty  

4.1 Požadované dokumenty k žádosti o projekt kraje  

Všechny relevantní informace o projektu budou primárně uvedeny na příslušných záložkách v IS KP21+ 
v elektronické žádosti o podporu. Jako příloha bude předložen Seznam potenciálních žadatelů ve 
formátu Přílohy č. 1. 

4.2 Požadované dokumenty k dílčímu projektu konečného uživatele (fyzické osoby)  

Žádost o poskytnutí dotace – dle vzoru viz Příloha č. 2, který může být po souhlasu MŽP/SFŽP ČR 
modifikován.   

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění.  

Doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání, 
potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných Českou 
správou sociálního zabezpečení nebo Úřady práce ČR). 

Doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. 



 

   16 
 

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.  

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla 
a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové 
jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro 
rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu.  

Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale 
obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci 
společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního 
podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření.   

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením 
přidělování podpory.  

Závazná objednávka – dokládá se v případě žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle. Ze 
Závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30. 4. 2022 byla objednána instalace plynového 
kondenzačního kotle. Pokud je žádost o podporu podána po realizaci projektu a z doložených podkladů 
(zejména ze Zprávy o montáži) je zřejmé, že realizace proběhla před termínem 30.4.2022, není doložení 
závazné objednávky relevantní. 

 

4.3 Požadované dokumenty pro závěrečné vyhodnocení projektu kraje 

Do termínu pro předložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení projektu kraje stanoveného 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace jsou kraje povinny předložit následující dokumenty: 

 Kompletní seznam podpořených dílčích projektů ve formátu daném Přílohou č. 6 těchto 
Závazných pokynů. 

 Finanční vypořádání projektu kraje, ze kterého bude patrný objem přijatých investičních  
i neinvestičních prostředků z žádostí o platbu a objem investičních i neinvestičních prostředků 
vyplacených. Kompletní seznam provedených kontrol na místě včetně výsledku kontroly 
v členění shodném, jako v monitorovací zprávě viz Příloha č. 7. 

 Seznam všech dílčích projektů, u kterých bylo nahlášeno podezření na nesrovnalost.  

 Stručný souhrn výsledků realizace projektu kraje (komentář k naplnění monitorovacího 
indikátoru, přehled počtu nahrazených zdrojů a typu nového zdroje, komentář 
k dodržení/nedodržení realizačního termínu projektu kraje apod.)   

Výše uvedené dokumenty musí být zahrnuty do závěrečné zprávy o realizaci podávané v IS KP21+.  

4.4 Požadované dokumenty pro průběžný monitoring a vyhodnocení  

Pravidelná monitorovací zpráva (2x za rok) je předkládána za období 1. 11. - 30. 4. a 1. 5. – 31. 10. 
na formuláři, který je Přílohou č. 3 Závazných pokynů, vždy do 5 pracovních dní po posledním dnu 
monitorovacího období. Přílohou monitorovací zprávy je přehled kontrolní činnosti dle kapitoly 7.2.2 
Závazných pokynů a souhrnný přehled počtu podaných žádostí (viz Záložky formuláře monitorovací 
zprávy). 
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Tabulka pro vyhodnocení programu – příjemce podpory má povinnost evidovat přijaté žádosti 
ve zvláštní tabulce pro vyhodnocení programu, která je Přílohou č. 4 Závazných pokynů. Tuto tabulku 
bude příjemce podpory odevzdávat elektronicky jako přílohu monitorovací zprávy, případně častěji na 
ad hoc vyžádání ze strany MŽP/SFŽP ČR. Z důvodu nutného zachování jednotného formátování tabulky 
nebude příjemce zasahovat do struktury a funkcí tabulky. Příjemce podpory ručí za správnost 
a bezchybnost uváděných údajů v předávané tabulce. 

5 Právní rámec podpory   

5.1 Právní rámec podpory poskytované příjemci podpory (kraji) 

Dotace jednotlivým příjemcům podpory bude poskytnuta z rozpočtu MŽP, a to na předfinancování 
výdajů, které mají být následně kryty prostředky z rozpočtu EU, na základě Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

Rozhodnutí bude obsahovat povinné náležitosti ve smyslu § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), které je příjemce podpory 
(kraj) povinen dodržovat při rozdělování prostředků na jednotlivá opatření podporovaných subjektů.   

5.2 Proces vydání právního aktu o poskytnutí podpory (kraji) 

Po schválení žádosti o podporu náměstkem pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí je žádost 
v případě potřeby vrácena k doplnění podkladů pro vydání právního aktu (dále jen „PA“). Po kontrole 
těchto podkladů je žadateli prostřednictvím IS KP21+ doručen PA a stav žádosti se změní na PP30 
„Projekt s právním aktem“. O této změně je žadatel informován depeší.  

K datu změny stavu PA na stav P3 „Schválen“ je PA účinný. 

Datum platnosti Právního aktu je k datu podpisu poskytovatele dotace. 

Pokud žadatel nesplní podmínky pro vydání PA, dojde k ukončení administrace ze strany ŘO/ZS a stav 
žádosti v MS2021+ se změní na stav PN26 „Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního 
aktu“. 

5.3 Právní rámec poskytování prostředků příjemcem podpory (krajem) konečným 
uživatelům (fyzickým osobám) 

Dotace z rozpočtu kraje jako příjemce podpory ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), bude na jednotlivá 
podporovaná opatření poskytnuta v souladu s úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Prostředky z rozpočtu kraje budou poskytnuty na základě rozhodnutí, 
resp. usnesení zastupitelstva kraje, respektive rady kraje, která stanoví seznam podporovaných opatření. 
Na základě tohoto usnesení pak kraj uzavře s takto vybraným subjektem podpory v souladu s § 10a odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“), která obsahuje alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 5 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem této smlouvy budou 
také náležitosti uvedené v Rozhodnutí jako povinné při poskytování podpory na jednotlivá opatření 
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jednotlivým vybraným subjektům. Jedná se o smlouvu veřejnoprávní povahy ve smyslu § 159 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Doporučený vzor této smlouvy viz Příloha č. 5. 

5.4 Posouzení veřejné podpory   

V případě náhrady kotlů v rodinných domech/trvale obývaných stavbách pro rodinnou 
rekreaci/bytových jednotkách bytových domů nebude veřejná podpora podrobně analyzována, protože 
typickým konečným uživatelem je fyzická osoba. Fyzické osoby nejsou příjemcem veřejné podpory, 
neboť se z principu nejedná o podniky.  

V případech, kdy je v objektu k bydlení provozována i drobná podnikatelská činnost, může být její 
význam považován za sekundární, pokud je objekt určen k bydlení. A to za předpokladu, že takovýto typ 
podnikatelské činnosti má čistě lokální charakter a nedochází k naplnění znaků veřejné podpory. Pokud 
by předmět žádosti podléhal ekonomické aktivitě (např.: k pronájmu daného objektu k rekreačním 
účelům aj.), může žadatel zvolit podporu de minimis. 

 

6 Financování a finanční toky 

6.1 Financování příjemců podpory (krajů) 

Kraj obdrží prostředky formou ex-ante platby. První zálohová platba ve výši 50-60 % celkových 
způsobilých výdajů projektu bude kraji poskytnuta na základě žádosti o platbu, kterou je povinen podat 
do třiceti kalendářních dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato skutečnost musí být 
zohledněna při vyplňování finančního plánu projektu v IS KP21+. Další zálohy budou krajům vypláceny 
na jejich žádost na základě proplacených dotací konečným uživatelům a na základě vyčíslení 
poskytnutých záloh konečným uživatelům. 

Žádosti o platbu předkládá příjemce podpory v souladu s finančním plánem, a to s ohledem na výzvy 
vyhlášené pro fyzické osoby. Ve finančním plánu projektu je nutné rozepsat jak plánované zálohové 
platby, tak i plánované předložení vyúčtování. 

6.2  Žádost o platbu kraje 

Žádost o platbu předkládá kraj na SFŽP ČR prostřednictvím IS KP21+. Pokud se jedná o žádost o platbu 
obsahující vyúčtování, je třeba s touto žádostí doložit i tzv. zprávu o realizaci.  

Žádost o platbu se skládá ze dvou částí: 

 vyúčtování předchozí zálohové platby 

 žádosti o zálohovou platbu na další období 

Pro vyúčtování předchozí zálohové platby předkládá příjemce podpory následující podklady: 

Souhrnný přehled poskytnutých podpor konečným uživatelům – fyzickým osobám (pouze investiční 
výdaje) včetně dokládajících bankovních výpisů. Údaje budou poskytnuty formou tabulky v minimálním 
členění:  

a. jméno  
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b. příjmení  

c. datum narození 

d. trvalé bydliště  

e. místo realizace (obec) 

f. celkové způsobilé výdaje  

g. uhrazené způsobilé výdaje 

h. číslo dokladu/dokladů, kterým byly výdaje uhrazeny 

i. číslo bankovního účtu, na který je podpora konečnému uživateli zasílána 

j. variabilní symbol platby konečnému uživateli 

k. datum zaslání platby konečnému uživateli 

 

6.3 Doložení způsobilých výdajů projektu kraje 

6.3.1 Poskytnuté podpory konečným uživatelům (fyzickým osobám) 
Musí být doloženy podrobným přehledem dílčích projektů fyzických osob realizovaných na území kraje 
s rozpisem proplacených částek jednotlivým uživatelům vzhledem k doloženým výdajům, rozsahu 
podporovaných aktivit dle kapitoly 2.2 a vyznačením provedených kontrol na místě.  

6.3.2 Náklady administrace projektů  
Náklady krajů spojené s administrací projektů konečných uživatelů budou financovány formou paušální 
sazby. Náklady budou vyjádřeny v procentech vzhledem k celkovým způsobilým přímým nákladům 
projektu. 

Náklady budou kraje prokazovat procentuálním poměrem ve výši 7,5 % ze skutečně vynaložených 
způsobilých přímých nákladů projektu.  

Výdaje kryté paušální sazbou jsou považovány za uskutečněné ve výši, která je výsledkem násobku 7,5 % 
a částky odpovídající prokázaným způsobilým přímým nákladům projektu. Výdaje nebudou 
poskytovateli dotace dokládány. Tento způsob vykazování nicméně nezbavuje kraje povinnosti 
postupovat při nakládání s prostředky dotace jako s veřejnými prostředky v souladu se všemi právními 
předpisy. 

6.4 Závěrečná žádost o platbu 

Do 2 měsíců od ukončení realizace projektu kraj předkládá, prostřednictvím IS KP21+, Závěrečnou žádost 
o platbu, která obsahuje pouze vyúčtování poslední poskytnuté zálohové platby. V případě nutnosti 
vrátit přeplatek nevyúčtované zálohy, bude příjemci ze strany ŘO zaslána v IS KP21+ tzv. přeplatková 
ŽoP, na základě které bude následně záloha vrácena. Obdobně bude postupováno i v případě, že 
přeplatek vznikne v důsledku snížení alokace na základě sankce. 
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6.5 Metody poskytnutí podpory konečným uživatelům (fyzickým osobám) 

Kraj kromě metody ex-post financování musí žadateli nabídnout také metodu umožňující zajistit 
částečné předfinancování. Níže jsou popsány dvě metody financování, mezi kterými musí kraj umožnit 
žadateli výběr:   

VAR1 – ex post varianta – dotace je vyplacena po doložení uhrazených účetních dokladů a dalších 
povinných dokladů uvedených v kapitole 6.6.   

VAR2 – modifikovaná ex ante varianta – záloha ve výši minimálně 60 % dotace je žadateli uvolněna na 
základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace je zbylá částka 
uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů. Úhrada je doložena po dokončení realizace 
výměny v rámci doložení podkladů dle kapitoly 6.6. 

 

6.6 Náležitosti dokladů předkládaných konečnými uživateli (fyzickými osobami) 

Realizaci projektu dokládá konečný uživatel – fyzická osoba minimálně následujícími doklady: 

 fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla,  

 kopie protokolu o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi 
spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),  

 kopie zprávy o montáži dle vzoru v Příloze č. 8 zpracovanou oprávněnou osobou. V případě 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) vystavený oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 
16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 
(tepelná čerpadla)8 (dále jen „oprávněná osoba“) nebo výrobcem proškolenou osobou v případě 
instalace plynových kotlů. Zpráva o montáži je požadována u doložení realizace dílčích projektů, 
které byly ukončeny po datu vyhlášení příslušné krajské výzvy. U dílčích projektů ukončených 
před datem vyhlášení příslušné krajské výzvy není Zpráva o montáži vyžadována, resp. je 
nahrazena nestandardizovaným dokladem o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu 
vystaveným oprávněnou osobou,  

 potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle,  

 kopie faktur/daňových dokladů, 

 případně další doklad, který kraj stanoví.  

 

                                                           
8 Instalací se dle tohoto nařízení (kap. I, článku 2, odst. 20) rozumí „spojení dvou nebo více zařízení nebo okruhů 
obsahujících nebo konstruovaných tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny, za účelem montáže systému 
na místě, kde bude v provozu, včetně postupu, kterým jsou vodiče plynu systému spojeny dohromady za účelem 
uzavření okruhu, bez ohledu na nutnost systém po montáži naplnit“. Do definice instalace nespadají kompaktní 
tepelná čerpadla, která mají chladicí okruh hermeticky uzavřený ve venkovní jednotce a výstup z tepelného 
čerpadla se napojuje přímo na topnou vodu.  
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Faktura musí být označena odkazem na projekt kraje, ke kterému se vztahuje. Toto označení může být 
zajištěno od dodavatele, konečného uživatele nebo kraje9.  

Jelikož je dotace konečnému uživateli vyplácena na bankovní účet, je vytvořen předpoklad pro 
bezhotovostní úhradu, za kterou je považována i platba platební kartou10. Lze akceptovat i platbu 
v hotovosti. 

Kopie bankovního/bankovních výpisu/výpisů nebo potvrzení o transakci vydané bankou dokládajících 
úhradu faktury v plně výši, případně také kopie příjmového daňového dokladu nebo účtenky pro 
doložení platby v hotovosti, originál BV, potvrzení transakce či příjmový daňový doklad nebo účtenku si 
příjemce podpory uschová pro případnou kontrolu. Kraj může dále v relevantních případech definovat 
podmínky pro doložení prostředků od spolufinancujících subjektů na účet konečného uživatele a jejich 
využití k úhradě nákladů souvisejících s dofinancováním projektu fyzické osoby (viz výše kopie BV). 

7 Kontrolní činnost  

7.1 Obecná ustanovení o kontrolách 

Kontrolní činnost je z úrovně ŘO/ZS vůči příjemci podpory – kraji, ale i z úrovně kraje vůči jednotlivým 
konečným uživatelům – fyzickým osobám, prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Rozsah činnosti 
zahrnuje jak administrativní ověřování související s kontrolou implementace projektu kraje a jednotlivých 
dílčích projektů konečných uživatelů v podobě doložení provedené změny k předkládaným výdajům 
k proplácení prostředků EU, tak i vlastní kontroly na místě včetně možnosti kontroly dílčích projektů na 
místě realizace, a posouzení skutečného přínosu pro životní prostředí.  

Projekt kraje bude předmětem kontrol na místě vykonávaných z úrovně ŘO/ZS. Rozsah kontrolní činnosti 
bude prováděn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
a v návaznosti na metodické upřesnění pro kontrolu prováděnou z úrovně řídících orgánů vymezenou 
MF11. Výstupy z těchto kontrol budou zaznamenány do MS2021+. 

V případě potřeby je možné z úrovně ŘO/ZS po předchozí informovanosti příjemce podpory vykonat 
u kraje monitorovací návštěvu za účelem operativního objasnění stavu implementace projektu kraje. 
Současně se nevylučuje možnost účasti zástupců ŘO/ZS jako přizvaných osob na kontrolní činnosti 
prováděnou krajem na místě u konečných uživatelů – fyzických osob. 

Projekt kraje podporovaný z prostředků OPŽP strpí kontrolu i z úrovně ostatních subjektů, konkrétně 
z úrovně MF-PCO, MF-AO, EK a EÚD. Současně se předpokládá i kontrolní činnost z úrovně NKÚ. 
Uvedené subjekty mohou provést kontrolu na místě i přímo u fyzické osoby – konečného uživatele 
v rámci vykazovaných dílčích projektů. 

                                                           
9 Např. razítkem kraje obsahujícím název nebo číslo projektu kraje, lze i dopsat ručně.   
10 V případě úhrady platební kartou musí být vždy platba prokazatelně doložena i bankovním výpisem. 
11 Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 
2021–2027). 
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7.2 Kontroly prováděné příjemci podpory (kraji) 

Kraje jako příjemci podpory z OPŽP vytvoří pro implementaci dílčích projektů fyzických osob – 
konečných uživatelů vnitřní kontrolní mechanismy v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a s požadavky 
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dále zákonem č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), tak, aby bylo zajištěno nejen administrativní ověřování dílčích projektů, 
ale byly vykonávány i kontroly na místě. V rámci nastavení implementace lze využít stávajících interních 
předpisů.  

 

7.2.1 Administrativní ověřování dílčích projektů 
Kontrolní činnost na úrovni příjemce podpory – kraje zahrnuje: 

 administraci výzvy pro podporované aktivity = hromadná pro více podporovaných aktivit 
nebo dílčí pro jednotlivé aktivity, přičemž je nutné na úrovni kraje zkontrolovat objem 
prostředků EU určených pro danou výzvu/aktivitu, vymezení lhůty pro příjem žádostí včetně 
možnosti pro elektronický příjem žádostí dle předem určeného postupu, výčet podporované 
aktivity a stanovení lhůty pro realizaci, informovanost o možnosti provádění kontrol na místě 
před uzavřením smlouvy, před vyplacením prostředků a v době užívání (lhůta 5 let od podepsání 
smlouvy mezi krajem a konečným uživatelem); 

 administraci podaných žádostí dílčích projektů = kontrolní činnost prováděna průběžně, 
zpravidla do 30 pracovních dní, nejpozději do 75 pracovních dní, od obdržení žádostí dílčích 
projektů (Netýká se projektů, u kterých je zřejmé, že budou zařazeny do zásobníku. U těchto 
projektů jsou termíny relevantní po jejich vyjmutí ze zásobníku) formální ověření obsahu 
předložených žádostí, shodu s normami pro jednotlivé podporované aktivity (přínos pro životní 
prostředí z důvodu zvýšení energetické účinnosti pro objekty), v případě identifikace nedostatků 
je konečný uživatel ve lhůtě 15 pracovních dnů od identifikace nedostatků vyzván k doplnění 
žádosti nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení výzvy z úrovně kraje (pokud následně 
nedoloží, může být žádost vyřazena z další administrace) – žádosti (a jejich případná doplnění) 
lze přijímat i elektronicky dle předem určeného postupu; k ověření vlastnictví budov a stavu 
objektu využít internetové informace z katastru nemovitostí a satelitních map, případně uličních 
pohledů pro ověření shody podporovaného objektu; 

 administraci smluvního aktu dílčích projektů = obeslání konečného uživatele o možnosti 
financování předložené žádosti včetně sdělení max. výše alokace – výzva k podpisu smluvního 
aktu mezi krajem a konečným uživatelem k podporované aktivitě, zpravidla ve lhůtě 30 
pracovních dní, nejpozději do 60 pracovních dní od akceptace žádosti (akceptací žádosti je např. 
usnesení orgánů kraje o schválení žádostí k financování); 

 administrace doložení realizace dílčích projektů = kontrola úplnosti dokladů dle 6.6 
dokládající fyzickou realizaci podporované aktivity, včetně prokázání likvidace měněného 
původního kotle zpravidla ve lhůtě 30 pracovních dní, nejpozději do 60 pracovních dní, 
od obdržení dokladů. V případě nejasností/pochybností o rozsahu provedené realizace je důvod 
pro provedení fyzické kontroly na místě dle 7.2.2; 
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 administrace platby dílčích projektů = kontrola hodnoty doložených výdajů, max. výše 
podporované aktivity, shoda bankovního účtu konečného uživatele předloženého v žádosti, 
ověření proplacení výdajů konečnými uživateli do 30 pracovních dní od ověření oprávněnosti 
realizace (dle předchozího bodu – administrace doložení realizace dílčích projektů); 

 administrace udržitelnosti dílčích projektů = jedná se o kontrolu výstupů projektu (užívání) 
ve lhůtě 5 let od ukončení realizace projektu konečným uživatelem, eventuálně od ukončení 
realizace projektu kraje nebo jiného kroku následujícího po ukončení realizace konečným 
uživatelem; 

 administrace archivace dílčích projektů = jednotlivá dokumentace pro dílčí projekty 
po uplynutí doby jejich udržitelnosti jsou pro projekt kraje archivovány další 2 roky pro případ 
potřeby ověření naplnění účelu snížení energetické náročnosti podporovaných objektů. 
Po uplynutí lhůty kraj ponechává v archivaci pouze dokumenty související s implementací 
projektu OPŽP (využíván IS KP21+). 

Běh výše uvedených lhůt se přeruší na dobu od vyzvání do řádného a úplného doplnění.  

Jednotlivé lhůty pro administrativní ověřování dílčích projektů je možné v závažných důvodech Řídícím 
orgánem prodloužit na základě řádně odůvodněné písemné žádosti příjemce podpory – kraje. 

7.2.2 Kontroly na místě realizace dílčích projektů  
Kontrola fyzické realizace dílčího projektu na místě je prováděna dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád) s přihlédnutím ke stávajícím interním předpisům. 

Účelem kontroly je poznání skutečného stavu, porovnání se stavem plánovaným v žádosti, deklarovaným 
v realizaci projektu a v době udržitelnosti. V případě zjištění nežádoucích odchylek či jiných nedostatků 
jsou příjemcem podpory – krajem zahájeny činnosti vedoucí k jejich odstranění či nápravě, případně je 
konečný uživatel – fyzická osoba vyzván k vrácení dotačních prostředků. 

Konečný uživatel – fyzická osoba, která je provozovatelem nového spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva, je povinen umožnit orientační měření emisí znečišťujících látek, včetně provedení nutného 
souvisejícího zásahu do spalinové cesty. Měření bude prováděno osobou pověřenou ŘO nebo 
příjemcem podpory. 

 
Rozsah kontrolní činnosti na místě u projektu kraje je prováděn: 

 na min. 5% počtu podpořených dílčích projektů v rámci proplácení prostředků konečným 
uživatelům podle smlouvy o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, přičemž by mělo dojít k proporcionálnímu 
ověření počtu podporovaných aktivit v daném projektu kraje; 

 

 na min. 5% počtu podpořených dílčích projektů v rámci jejich udržitelnosti od přijetí dotace dle 
smlouvy o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu, přičemž by mělo být zachováno 
proporcionální ověření počtu podporovaných aktivit v daném projektu kraje. 
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S ohledem na charakter podporovaných oblastí se doporučuje výkon kontrolní činnosti související 
s proplácením mimo topnou sezónu, přičemž kontroly v době udržitelnosti se doporučuje vykonat 
v době topné sezóny. 

V případě identifikace nedostatků po vyplacení prostředků konečnému uživateli je nutné z krajské 
úrovně zajistit hlášení nesrovnalostí dle kapitoly 8. 

 
Procesní stránky kontroly na místě: 

 zahájení kontroly = doručením Oznámení o kontrole, případně po poskytnutí informace 
o kontrole předáním Pověření (kopie/stejnopisu); 

 seznámení konečného uživatele s právy a povinnostmi = konečný uživatel je vedoucím 
kontrolní skupiny seznámen s právy a povinnostmi dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), a svým podpisem uvedené potvrdí; 

 ověření stavu s doklady předloženými při administraci = podporovaná aktivita odpovídá 
dokladům předloženým v žádosti/realizaci a zařízení na snížení energetické náročnosti objektu 
je/bude využíváno; 

 zpracování protokolu = vyhotovení min. ve 2 výtiscích; v případě shledání nedostatků je možné 
přímo na místě určit lhůtu pro stanovení opatření k nápravě (§ 18 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
a § 10 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), lhůty pro podání námitek jsou min. 
15 dní; 

 vypořádání námitek = v případě zaslání námitek konečným uživatelem proti kontrolním 
zjištěním uvedeným v protokolu je nutné ve lhůtě 30 dní (max. 60 dní) od doručení námitek 
rozhodnout o jejich oprávněnosti, případně námitky zamítnout; 

 vyčíslení nezpůsobilých výdajů = v případě identifikace zjištění s finančním dopadem příjemce 
podpory – kraj postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, a přijímá adekvátní opatření k nápravě. V případě certifikovaných výdajů je nutné 
krajem nahlásit případ SFŽP ČR jako nesrovnalost u dílčích projektů. 

 
Rozsah vykonané kontroly na místě je součástí monitorovací zprávy, kdy je krajem zaznamenán výsledek 
v rozsahu: 

 podporovaná aktivita12  

 typ kontroly – průběžná k platbě/následná v udržitelnosti 

 identifikace zjištění – ano/ne 

 finanční dopad zjištění – ano/ne  

 uloženo opatření k nápravě – ano/ne 

 vymáhaná/vymožená částka 

 datum navracení prostředků konečným uživatelem 

                                                           
12 Dle členění v Žádosti o poskytnutí dotace Příloha č. 2  



 

   25 
 

 

Přehled kontrol je průběžně doplňován, aby bylo prokázáno splnění kontroly min. 5 % v období 
vyplácení dotačních prostředků a min. 5 % v období udržitelnosti podpořených aktivit. Současně přehled 
kontrol bude sloužit jako průkazný zdroj dat o pozitivním přínosu daného projektu kraje pro životní 
prostředí. 

8 Nesrovnalosti a jejich řešení 

8.1 Obecná ustanovení o nesrovnalostech 

Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí 
hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo 
ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo 
do veřejného rozpočtu ČR. 

Za nesrovnalost se nepokládá provedení neoprávněného výdaje na úrovni příjemce podpory – kraje, 
pokud se jedná o dotaci poskytovanou v režimu ex-ante a zároveň za předpokladu, že dojde k odhalení 
tohoto neoprávněného výdaje a provedení dostatečné finanční opravy před schválením žádosti o platbu. 

Nesrovnalostí rovněž není situace, kdy je příjemcem podpory – krajem konstatováno pochybení 
na úrovni konečného uživatele – fyzické osoby (zpravidla půjde o porušení rozpočtové kázně dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), které ovšem není porušením 
povinnosti příjemce podpory ve smyslu Rozhodnutí mezi příjemcem podpory – krajem a poskytovatelem 
dotace. 

O nesrovnalost   se jedná až v případě, kdy je neoprávněný výdaj konečného uživatele – fyzické osoby 
zároveň neoprávněným výdajem ve smyslu Rozhodnutí mezi příjemcem podpory – krajem 
a poskytovatelem dotace byl zahrnut do žádosti o platbu příjemce podpory – kraje schválené ze strany 
SFŽP ČR. 

Případy postupů: 

 Pochybení na úrovni konečného uživatele – fyzické osoby je zjištěno příjemcem podpory – 
krajem před vložením souvisejících výdajů do žádosti o platbu – nejedná se o nesrovnalost. 

 Pochybení na úrovni konečného uživatele – fyzické osoby je příjemcem podpory – krajem 
odhaleno po vložení souvisejících výdajů do žádosti o platbu, kraj však stačí informovat SFŽP ČR 
o nezpůsobilosti výdajů před schválením žádosti o platbu – nejedná se nesrovnalost. 

 Pochybení na úrovni konečného uživatele – fyzické osoby, které je zároveň porušením 
povinnosti příjemce podpory ve smyslu Rozhodnutí mezi příjemcem podpory – krajem 
a poskytovatelem dotace, jedná se o případy, kdy kraj jako příjemce podpory poruší některou 
z podmínek poskytnutí dotace uvedenou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace – vždy se jedná 
o nesrovnalost. 

 

Pro účely těchto Závazných pokynů budou sledována porušení podmínek poskytnutí dotace 
stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to jak na úrovni příjemce podpory, tak případná 
porušení povinností stanovených smlouvou o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., 
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „Smlouva“) na úrovni konečného uživatele- 
fyzické osoby, pokud tato porušení Smlouvy budou zároveň porušením Rozhodnutí mezi příjemcem 
podpory – krajem a poskytovatelem dotace. 

8.2 Řešení nesrovnalostí 

Řešení nesrovnalostí zahrnuje evidenci, šetření a hlášení nesrovnalostí a jejich další monitoring. Dále 
představuje zajištění nápravy a případně také provedení příslušných finančních oprav, resp. vymáhání 
prostředků dotčených nesrovnalostí. 

Příjemce podpory je povinen veškerá podezření na nesrovnalost písemně a bezodkladně oznámit 
a informovat SFŽP ČR, současně předat příslušné doklady. Postup pro hlášení nesrovnalostí je uveden 
v kapitole 8.4.  

8.3 Vymáhání neoprávněně použitých finančních prostředků 

a) Porušení podmínek poskytnutí dotace příjemcem podpory – krajem 

Příjemce podpory je povinen dodržovat povinnosti stanovené v Rozhodnutí. V případě, že příjemce 
poruší povinnost uvedenou v Rozhodnutí, bude dané pochybení řešeno v režimu nesrovnalosti. 
Informace o pochybení vztahující se k porušení podmínek Rozhodnutí budou předány ŘO k rozhodnutí 
o postupu. V závislosti na stavu financování projektu je při vymáhání (nevyplacení) prostředků dotčených 
nesrovnalostí uplatňován postup dle § 14e, 14f a nebo kombinace obou dle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech. V případě uplatnění postupu dle § 14f, pokud nedojde k navrácení dotčených 
prostředků, předá ŘO případ příslušnému orgánu finanční správy pro posouzení podezření na porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Řídící orgán případy nesrovnalostí nahlásí dle kapitoly 8.4.  

 

b) Porušení podmínek poskytnutí dotace konečným uživatelem – fyzickou osobou 

Příjemce podpory je dále povinen ve smyslu kapitoly 7 Závazných pokynů realizovat kontrolní činnost 
vůči jednotlivým konečným uživatelům – fyzickým osobám, a to z pohledu dodržování podmínek 
poskytnutí podpory ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
V případě zjištění porušení podmínek poskytnutí podpory konečným uživatelem – fyzickou osobou 
ve smyslu citovaného zákona, které příjemce podpory považuje za podezření na porušení rozpočtové 
kázně, je povinen provést příslušné šetření vedoucí k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně 
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

V případě, že příjemce podpory, resp. orgán příslušný k prošetření podezření na porušení rozpočtové 
kázně, dojde k závěru, že byly porušeny podmínky poskytnutí dotace stanovené krajem a došlo tak 
k porušení rozpočtové kázně, postupuje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.  

V případě, že je příjemcem podpory konstatováno pochybení na úrovni konečného uživatele – fyzické 
osoby (zpravidla půjde o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), které ovšem není porušením povinnosti příjemce podpory ve smyslu 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi příjemcem podpory - krajem a poskytovatelem dotace, je příjemci 
podpory umožněno prominout odvod dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
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rozpočtů, a prominutý odvod se stává způsobilým výdajem projektu a lze ho zahrnout do žádosti 
o platbu.  

Příjemce podpory je v případě identifikace pochybení na úrovni konečného uživatele – fyzické osoby 
povinen o této skutečnosti vést evidenci a na vyžádání předložit poskytovateli dotace, který rozhodne 
dle povahy takto poskytnutých prostředků o tom, zda prostředky budou vráceny na účet poskytovatele 
nebo zůstanou v rozpočtu příjemce podpory za předpokladu jejich dalšího využití na jiná podporovaná 
opatření v souladu s postupy příjemce podpory. 

8.4    Hlášení nesrovnalostí 

Za řešení nesrovnalostí je odpovědný výlučně ŘO (poskytovatel dotace). Šetření nesrovnalostí podléhá 
vnitřnímu a vnějšímu hlášení mezi subjekty zapojenými do implementace na národní úrovni a vůči EK. 

ŘO eviduje a rozhoduje případy nesrovnalostí, rozhoduje o zadržení a vymáhání prostředků dotčených 
nesrovnalostí, rozhoduje o nevyplacení podpory či její části, předává informace o podezření na porušení 
rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního 
a rybářského fondu na programové období 2021 – 2027, s postupy evidence IS KP21+ a dále ve smyslu 
postupů stanovených ŘO.  

Subjekty zapojené do agendy nesrovnalostí (SFŽP ČR, MŽP) jsou informovány o pokroku v řešení 
jednotlivých případů v modulu vnitřní úrovně v informačním systému MS2021+. 

9 Publicita a propagace  
 

Kraj se přijetím dotace zavazuje k zajištění povinné publicity, ačkoliv konečným uživatelem předmětu 
podpory jsou fyzické osoby. Fyzickým osobám nevzniká povinnost realizovat prvky povinné publicity.  

Přijetím podpory OPŽP dává příjemce podpory (kraj) souhlas s tím, že bude uveden ve veřejném seznamu 
operací centrálně generovaným Národním orgánem pro koordinaci zveřejněném na www.dotaceEU.cz 
a že poskytne přiměřenou součinnost při propagaci realizovaného projektu (bez vynaložení dalších 
výdajů). 

Detailní informace o publicitě a propagaci pro příjemce podpory jsou uvedeny níže a rovněž v Grafickém 
manuálu publicity OPŽP 2021-2027.   

9.1 Povinnosti příjemců podpory (krajů) v rámci povinné publicity 

1) V rámci všech informačních a komunikačních opatření jsou příjemci podpory povinni informovat 
o podpoře získané na akci z fondů tím, že zobrazují znak Evropské unie, dle technických parametrů 
stanovených Grafickým manuálem publicity OPŽP 2021-2027, které doplní povinným sdělením 
„Spolufinancováno Evropskou unií“ nebo „Financováno Evropskou unií“ v případě 100% financování 
ze zdrojů EU. Při komunikaci směrem k potenciálním žadatelům a široké veřejnosti jsou příjemci 
povinni rovněž dodržovat jednotný vizuální styl definovaný v Grafickém manuálu ke kotlíkovým 
dotacím“. 
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2) V případě relevantních akcí příjemce podpory zajistí, aby subjekty, které se na akci podílejí, byly 
o tomto financování informovány. Každý dokument týkající se provádění akce, jenž je použit pro 
veřejnost nebo pro účastníky projektu (např. účastníci školení, seminářů), musí obsahovat znak EU 
a povinné sdělení a prohlášení zdůrazňující přínos intervence. Jedná se například o prezenční listiny, 
pozvánky na akce související s projektem, inzerci a články v tištěných a elektronických médiích, 
publikace, audiovizuální materiály, semináře, konference apod. 

 
3) Během provádění akce je příjemce podpory povinen informovat veřejnost o podpoře získané 

z fondů tím, že: 

a) zveřejní na svých webových stránkách a sociálních sítích, pokud takové stránky existují, stručný 
popis akce úměrný míře podpory včetně jejích cílů a výsledků spolu se znakem EU a povinným 
sdělením. Povinnost splnění zveřejnění informace na sociální síti dokládá příjemce v rámci 1. ZoR 
předložením například printscreenu daného příspěvku, nebo podobného formátu, ze kterého 
bude patrné, na které sociální síti a kdy byla informace zveřejněna a obsah sdělení. 

 
b) umístí do prostor, kde je realizována administrace projektu kraje alespoň jeden plakát 

s informacemi o projektu (minimální velikost A3) na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako 
jsou vstupní prostory budovy, a to do 1 měsíce po zahájení fyzické realizace akce. Ke zveřejnění 
plakátu je možné využít i elektronické zobrazovací zařízení. O splnění povinnosti instalace 
plakátu A3 bude příjemce podpory informovat prostřednictvím zpráv o realizace v IS KP21+ 
vydané po zahájení fyzické realizace. Pokud dojde v průběhu projektu ke změně údajů, příjemce 
podpory odpovídá za vyvěšení nového plakátu A3 s aktuálními údaji. 
 

Všechny tyto výstupy je příjemce povinen archivovat v tištěné či elektronické podobě pro potřeby 
případných kontrol po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

Grafický podklad pro výrobu plakátu zpracovává příjemci podpory zdarma SFŽP ČR. Požadavek na 
zpracování tiskového podkladu pro výrobu plakátu A3 příjemce zašle na e-mail:  publicita@sfzp.cz.  Jinak 
vyrobené grafické podklady nejsou v souladu s pravidly publicity. 

Nesplnění povinností publicity bude postiženo sankcemi vyplývajících z Metodického pokynu 
pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021–
2027. 

Finanční opravy 

V případě chybného provedení povinného nástroje, je možné sjednat nápravu opravením, či umístěním 
nového nástroje. Příjemce podpory je v souladu s ustanovením § 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. 
vyzván k nápravě v náhradní lhůtě. Pokud příjemce podpory nápravu ve lhůtě učiní, není přistoupeno 
k uplatnění finanční opravy, jelikož se v souladu s ustanovením § 14f odst. 2 téhož zákona nejedná 
o porušení rozpočtové kázně. K nápravě zjištěného nedostatku je vždy stanovena přiměřená lhůta. Za 
pochybení podléhající finanční opravě je považováno to, které je viditelné/rozpoznatelné pouhým okem 
a na základě výzvy nedošlo v dané lhůtě k jeho nápravě. Procentuální výše opravy je vyměřena 
z celkové částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí podpory, a sice v její aktuální výši v době 
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pochybení příjemce podpory (tj. ke dni porušení rozpočtové kázně). Porušení pravidel publicity, které 
není viditelné/rozpoznatelné pouhým okem, bude v právním aktu o poskytnutí/ převodu podpory 
zahrnuto mezi porušení ostatních povinností, tj. povinností stanovených dle § 14 odst. 4 písm. i) Zákona 
218/2000 Sb., jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e) Zákona 218/2000 Sb.  

 
 
A) Pravidla pro řešení pochybení u povinných nástrojů 

Při zjištění, že příjemce podpory porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z povinných 
nástrojů (viz body 1, 2 a 3), bude příjemce podpory písemně vyzván k nápravě ve lhůtě stanovené 
poskytovatelem dotace. U povinných nástrojů je náprava možná vždy, a to opravou chybně provedeného 
nástroje, či umístěním nástroje nového. Bude uplatněn následující postup: 

 

1. Příjemce podpory nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není uplatněna finanční oprava/odvod za 
porušení rozpočtové kázně, vratky; 

2. Příjemce podpory nápravu ve stanovené lhůtě neučiní nebo ji učiní chybně – poskytovatel dotace 
postupuje v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 4 k předávání podnětů na orgány finanční 
správy. Finanční opravy u povinných nástrojů jsou blíže upřesněny v následující tabulce. 

 
 
Finanční opravy u povinných nástrojů 

Nástroj 
publicity 

Pochybení 
Výše finanční 
opravy 

Povinné 
nástroje 

Nástroj chybí zcela. 1,0 % 

 Na nástroji chybí, nebo je chybně: 
- Logo EU včetně povinného textu (rozměr, umístění 
apod.) 
- Předepsaný min. rozměr nástroje14 

0,5 % 

Na nástroji je uvedeno nadbytečné logo zvýrazňující 
podporu EU (jiné logo, nežli znak EU s doprovodným textem 
Spolu/Financováno Evropskou unií, případně Next 
GenerationEU) 

0,1 % 

 

Pravidla pro uplatňování finančních oprav u nepovinných nástrojů / volitelné publicity 

Při zjištění, že příjemce podpory porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z nepovinných 
nástrojů, bude příjemce podpory písemně vyzván k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace.  
Poté bude uplatněn následující postup: 

 

1. Příjemce podpory nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není uplatněna finanční oprava /odvod za 
porušení rozpočtové kázně, vratky. 
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2. V případě, že nedojde k nápravě, postupuje poskytovatel dotace v souladu s Metodickým pokynem 
CHJ č. 4 k předávání podnětů na orgány finanční správy.  

Finanční opravy u nepovinných nástrojů/volitelné publicity jsou blíže upřesněny v následující tabulce: 

Finanční opravy u nepovinných nástrojů / volitelné publicity 

Nástroj 
publicity 

Kategorie Pochybení 
Úroveň 
pochybení 

Výše finanční 
opravy 

Nepovinné 
nástroje / 
volitelná 
publicita 

A 
Logo EU (znak EU 
včetně povinného 

textu) 
- chybí zcela 0,03 % 

B 

Logo EU (znak EU 
včetně povinného 

textu) 

 

- je uveden 
chybně 
(rozměr, 

absence nebo 
chyba v 

doprovodném 
textu apod.) 

 
 

0,01 % 

 

10 Základní definice používaných pojmů 
 

Automatický kotel  

je spalovací stacionární zdroj na biomasu se samočinnou dopravou paliva. 

Bytová jednotka  

zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci 
vzájemně spojené a neoddělitelné. Bytová jednotka je věc nemovitá.  

Bytový dům  

je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové 
plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům 
se pro potřeby Programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého 
bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu 
považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí 
tvořících obálku budovy. 

Dílčí projekt 

je projekt realizovaný fyzickou osobou, kdy poskytovatelem podpory je kraj. 

Konečný uživatel 

je pro účely tohoto dokumentu příjemce podpory od kraje, tedy fyzická osoba. 
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Obnovitelné zdroje energie (dále také „OZE“) 

jsou přírodní energetické zdroje, které mají schopnost částečné nebo úplné obnovy, a to samy nebo 
za přispění člověka. Mezi OZE patří např. energie slunečního záření, geotermální energie, energie půdy, 
energie vzduchu, energie vody a energie biomasy, včetně využití této energie tepelnými čerpadly. 

Příjemce 

je pro účely tohoto dokumentu příjemce podpory z OPŽP, tedy kraj. 

Projekt kraje 

je projekt realizovaný krajem, předložený do OPŽP, kdy je poskytovatelem dotace Ministerstvo životního 
prostředí.  

Trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci 

je trvale obývaná stavba pro ve smyslu písm. b, §2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území.  

Rodinný dům  

je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 
na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty 
a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely 
podpory považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná 
část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se nepovažují rodinné 
domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem 
„trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, apod.). Za podlahovou plochu je považována 
celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících 
obálku budovy. Pro účely Programu nejsou za rodinný dům považovány také stavby, které nejsou 
spojeny se zemí pevným základem, stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby. 

Tepelné čerpadlo  

je takový zdroj energie, který odnímá nízko potenciální teplo z nižší teplotní hladiny vnějšího prostředí 
a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce na vyšší teplotní hladině v lokálních systémech 
napojených na otopnou soustavu budovy zajišťujících dodávku tepla pro vytápění a případně i přípravu 
teplé vody. 

Trvalý pobyt 

místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním 
registru obyvatel (§10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel). 

Bydliště 

Bydlištěm se rozumí adresa, na které žadatel pobývá (ve smyslu §80, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník). 
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Starobní důchod, Invalidní důchod, sirotčí důchod, vdovský a vdovecký důchod – důchody ve 
smyslu §4, odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

 

11 Seznam příloh  
 

Příloha č. 1 - Seznam potenciálních žadatelů (příloha předkládaná krajem) 

Příloha č. 2 - Vzor Žádosti o poskytnutí dotace 

Příloha č. 3 - Formulář monitorovací zprávy 

Příloha č. 4 - Tabulka pro vyhodnocení programu 

Příloha č. 5 - Vzor smlouvy fyzická osoba/kraj 

Příloha č. 6 - Kompletní seznam podpořených projektů 

Příloha č. 7 - Kompletní seznam provedených kontrol na místě 

Příloha č. 8 – Vzor Zprávy o montáži 

Příloha č. 9 – Postup výpočtu čistého příjmu 



 

 

Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje 
energie do provozu 
1.IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI 

Místo instalace 

Obec:   PSČ:   

Ulice:   Číslo popisné (evidenční):    

Kraj   

 

2. PŮVODNÍ ZDROJ TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 

Typové označení:   Jmenovitý výkon (kW):   

 

3. NOVÝ HLAVNÍ ZDROJ TEPLA 

Typ:   SVT:   Výrobní číslo:   

Maximální provozní teplota (°C):   

Zdroj zajišťuje ohřev vody:   

Způsob ohřevu vody:   

V případě spalovacích zdrojů 

Byla provedena revize spalovací cesty                           ANO                                          NE 

 
4. POTVRZENÍ MONTÁŽNÍ FIRMY 
Firma:     IČ:   

Oprávnění k montáži obnovitelných zdrojů dle §10d zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií:  

ANO                                                                      NE  

Montáž provedl (jméno, příjmení):  

Instalace dokončena dne:  

 

V ……………………………………… dne ………….    ………………………………………….. 

         Podpis a razítko 

5. POTVRZENÍ ŽADATELE 

 
V ……………………………………… dne ………….    ………………………………………….. 

         Podpis a razítko 
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Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 4/2022/RÚK ze dne 6. 4. 2022 
 
zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 88 444 tis. Kč na celkový objem rozpočtu 
Ústeckého kraje 26 508 683 tis. Kč – obsahují následující rozpočtová opatření: 
 

1) zvýšení o částku 28 159 tis. Kč 
financování 
prostředky minulých let – zvýšení o částku 7 362 tis. Kč – vratky nevyčerpaných finančních 

prostředků ze státního rozpočtu z roku 2021 
přijaté na účet Ústeckého kraje v roce 2021: 

 UZ 04001 – částka 2 tis. Kč 
 UZ 13307 – částka 5 805 tis. Kč 
 UZ 14032 – částka 30 tis. Kč 
 UZ 27355 – částka 75 tis. Kč 
 UZ 33353 – částka 625 tis. Kč 
 UZ 98071 – částka 800 tis. Kč 
 UZ 98074 – částka 25 tis. Kč 

 
příjmy  
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 20 797 tis. Kč – vratky nevyčerpaných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu 
za rok 2021 přijaté na účet Ústeckého kraje 
v roce 2022:  

 UZ 13305 – částka 10 666 tis. Kč 
 UZ 33083 – částka 62 tis. Kč 
 UZ 33155 – částka 322 tis. Kč 
 UZ 33160 – částka 190 tis. Kč 
 UZ 33353 – částka 9 521 tis. Kč 
 UZ 35018 – částka 10 tis. Kč 
 UZ 35025 – částka 2 tis. Kč 
 UZ 35026 – částka 24 tis. Kč 

 
běžné výdaje  
odbor ekonomický – zvýšení o částku 28 159 tis. Kč – vratky transferů z roku 2021 do 

státního rozpočtu: 
 UZ 04001 – Podpora koordinátorů romských poradců, částka 2 tis. Kč 
 UZ 13305 – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, částka 10 666 tis. Kč (viz 

 příloha č. 4 předloženého materiálu)  
 UZ 13307 – Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

 pomoc, částka 5 805 tis. Kč 
 UZ 14032 – Podpora prevence kriminality na místní úrovni, částka 30 tis. Kč 
 UZ 27355 – Příspěvek na ztrátu dopravců ve veřejné  železniční osobní dopravě, 

 částka 75 tis. Kč 
 UZ 33083 – Výdaje spojené s činností škol způsobené epidemií COVID-19, částka 

 62 tis. Kč 
 UZ 33155 – Dotace na přímé náklady na vzdělávání pro soukromé školy, částka 

 322 tis. Kč 
 UZ 33160 – Projekty romské komunity - kraj, částka 190 tis. Kč 
 UZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy, částka 

 10 146 tis. Kč (viz příloha č. 5 předloženého 
 materiálu) 

 UZ 35018 – Připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení 
 mimořádných událostí a krizových situací 
 částka 10 tis. Kč 
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 UZ 35025 – Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové 
 péče v souvislosti s epidemií COVID - 19, 
 částka 2 tis. Kč, 

 UZ 35026 – Program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence 
 negativních dopadů psychické a fyzické 
 zátěže a obnovy psychických a fyzických sil 
 pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti 
 s epidemií COVID-19, částka 24 tis. Kč, 

 UZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, částka 800 tis. Kč, 
 UZ 98074 – Volby do zastupitelstev obcí, částka 25 tis. Kč 

 
 

2) zvýšení o částku 645 tis. Kč 
financování 
prostředky minulých let – zvýšení o částku 645 tis. Kč – zůstatek na bankovních účtech – 

nevyčerpané účelové finanční prostředky 
z roku 2021 

běžné výdaje 
odbor informatiky a organizačních věcí, oblast kancelář hejtmana – zvýšení o částku 

645 tis. Kč: 
 Akce pořádané Ústeckým krajem: 

 Cena hejtmana – zvýšení o částku 205 tis. Kč 

 Medaile hejtmana – zvýšení o částku 150 tis. Kč 
 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. – studie rozvoje cestovního 

ruchu Podkrušnohoří – zvýšení o částku 110 tis. Kč 
 Obec Obrnice – podpora očkování v obci Obrnice – zvýšení o částku 100 tis. Kč 
 Universita Jana Evangelisty Purkyně – interní soutěž na dílo pro budovu Krajského 

 úřadu – zvýšení o částku 60 tis. Kč 
 Malá Paříž – akustický altán – zvýšení o částku 20 tis. Kč 

 
 

3) zvýšení o částku 337 tis. Kč 
příjmy 
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 337 tis. Kč – přijaté pojistné náhrady za škody 

způsobené na majetku příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje 

běžné výdaje 
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 337 tis. Kč, pojistné plnění pro 

příspěvkové organizace: 
 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, částka 

82 tis. Kč, 
 Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, částka 255 tis. Kč 

 
 

4) zvýšení o částku 11 tis. Kč 
příjmy 
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 11 tis. Kč – náhrady škody způsobené zvláště 

chráněným živočichem – refundace 
uhrazeného příslušenství 

běžné výdaje 
odbor ekonomický – zvýšení o částku 11 tis. Kč - centrální rezerva 
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5) zvýšení o částku 4 tis. Kč 
příjmy 
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 4 tis. Kč – Fond rozvoje Ústeckého kraje - vratka 

nevyčerpaných finančních prostředků 
poskytnutých v minulých období od Místní 
akční skupiny Vladař, o. p. s. v rámci 
„Podpory činností místních akčních skupin 
Ústeckého kraje v roce 2021“ 

kapitálové výdaje 
odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 4 tis. Kč – Fond rozvoje Ústeckého kraje – 

rezerva financování připravovaných projektů  
 
 

6) zvýšení o částku 41 804 tis. Kč 
příjmy 
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 41 804 tis. Kč 

 UZ 13014 - zvýšení o částku 4 000 tis. Kč – dotace od Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR  

 UZ 33086 - zvýšení o částku 37 804 tis. Kč – dotace od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 

 
běžné výdaje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy –  

 UZ 13014 - zvýšení o částku 4 000 tis. Kč na realizaci projektu „Operační program 
potravinové a materiální pomoci  - Ústecký kraj – obědy do škol III“ pro obecní a 
krajské příspěvkové organizace viz příloha č. 6 předloženého materiálu 

 UZ 33086 - zvýšení o částku 37 804 tis. Kč na realizaci projektu „Národní plán 
obnovy – individuální nebo skupinové doučování žáků školy“ pro obecní a krajské 
příspěvkové organizace viz příloha č. 7 předloženého materiálu 

 
 

7) zvýšení o částku 884 tis. Kč 
příjmy 
neinvestiční přijaté transfery – UZ 33063 - zvýšení o částku 884 tis. Kč – dotace od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 

běžné výdaje 
odbor kultury a památkové péče – UZ 33063 - zvýšení o částku 884 tis. Kč pro Oblastní 

muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou 
organizaci na realizaci projektu „Operační 
program výzkum, vývoj a vzdělávání  - 
Panoráma starého Mostecka“ (podíl státního 
rozpočtu činí 132 tis. Kč, podíl evropské unie 
činí 752 tis. Kč) 

 
 

8) zvýšení o částku 14 600 tis. Kč 
příjmy 
neinvestiční přijaté transfery – UZ 13307 - zvýšení o částku 14 600 tis. Kč – dotace od 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
běžné výdaje 
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 14 600 tis. Kč k zajištění výplaty státního 

příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc: 

 Fond ohrožených dětí, Praha – zvýšení o částku 8 600 tis. Kč 
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 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace – zvýšení o částku 
2 000 tis. Kč 

 Élie, z. s., Kovářská – zvýšení o částku 2 000 tis. Kč 
 Charita Most – zvýšení o částku 2 000 tis. Kč 

 
 

9) zvýšení o částku 2 000 tis. Kč 
příjmy 
neinvestiční přijaté transfery – UZ 35018 - zvýšení o částku 2 000 tis. Kč – dotace od 

Ministerstva zdravotnictví ČR 
běžné výdaje 
odbor zdravotnictví – UZ 35018 - zvýšení o částku 2 000 tis. Kč - dotace pro Zdravotnickou 

záchrannou službu Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizaci na financování 
připravenosti poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací  

 
 

10) přesun ve výši 1 200 tis. Kč 
běžné výdaje 
odbor ekonomický – snížení o částku 1 200 tis. Kč – centrální rezerva 
odbor územního plánování a stavebního řádu – zvýšení o částku 1 200 tis. Kč na realizaci 

etapy A v rámci „5. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje 
vymezující koridor RS4 pro nové železniční 
spojení Praha Drážďany na území Ústeckého 
kraje" 

 



bod 16.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 106/42R/2022
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bod 16.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 108/42R/2022









1 

 

Smlouva o nájmu pozemků  

VS 6508003422 

Pronajímatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:  709 94 234                         

DIČ:  CZ70994234 

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  

Zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s.  

Číslo účtu: 14606011/0710  

Variabilní symbol: 6508003422 

Doručovací adresa: OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „pronajímatel“) 

a 

Nájemce: 

Ústecký kraj 
Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

IČO:  70892156 

DIČ:  CZ70892156 

Zastoupen: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 882733379/0800 

Doručovací adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

T: +420 475 657 407; E: simak.j@kr-ustecky.cz 

(dále jen „nájemce“) 

(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu (dále jen „smlouva“) v souladu 
s ustanovením § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“). 

I.  
Předmět nájmu 

1. Předmětem nájmu jsou pozemky v obci Staňkovice, zapsané na LV č. 101 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec. Jedná se o pozemek p.č. 147/2 v katastrálním území Selibice 
(ČSÚ 772038), v DLHM pronajímatele inventární číslo IC5000325019, v SAP: ZDC/42/24916 o celkové 
výměře 39 651,00 m2, přenechaná výměra činí 480,00 m2, a pozemek v katastrálním území Tvršice 
(ČSÚ 772046), p.č. 685/1, v DLHM pronajímatele inventární číslo IC6000317958, dle SAP: 
ZDC/42/44224 o celkové výměře 7 031,00 m2, přenechaná výměra činí 1 442,00 m2, (dále jen „předmět 
nájmu“). 

2. Pronajímatel prohlašuje, že hospodaří po právu s výše uvedeným majetkem státu. Smluvní strany jsou 
srozuměny s tím, že pozemky v obvodu a ochranném pásmu dráhy jsou určeny pro veřejnou dopravu 
a jsou si vědomy omezení z toho vyplývajících. 

3. Správcovskou činnost vykonává a předávací protokol vyhotoví organizační jednotka pronajímatele 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, 
(dále jen „správce majetku“). 

4. Specifikace předmětu nájmu je vyznačena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

5. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodly. 
Stav předmětu nájmu je uveden v předávacím protokolu pořízeném při předání a převzetí předmětu 
nájmu, který bude v den předání podepsán nájemcem a správcem majetku. Předávací protokol bude 
pořízen ve dvou vyhotoveních a obdrží jej nájemce a správce majetku.   
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II.  

Účel nájmu 

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu:  

„pozemek pod stavbou - dočasný zábor“, 

a to způsobem neohrožujícím bezpečnost provozu železniční dopravy a životního prostředí, v souladu 
se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele a dodržení zákonných podmínek nesmí nájemce účel nájmu měnit, 

ani přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě. V případě, že by nájemce 
přenechal předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě, může to být považováno za hrubé 
porušení nájemcových povinností a pronajímatel může vypovědět smlouvu bez výpovědní doby. 

III.  
Nájemné 

1. Smluvní strany sjednaly, dle ustanovení § 10 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a Výměru Ministerstva financí č. 01/2022 ze dne 3. prosince 2021, účinného od 1. 1. 2022 za 

užívání předmětu nájmu uvedeného v čl. I. této smlouvy nájemné ve výši 24,00 Kč/m2/rok bez DPH, 
tj. za 1922,00 m2 pronajaté plochy 46 128,00 Kč/rok bez DPH, (slovy: čtyřicetšesttisícjednosto 
dvacetosm korun českých). Čtvrtletní nájemné činí 11 532,00 Kč bez DPH.  

2. Celkové roční nájemné ve výši 46 128,00 Kč bez DPH je splatné v pravidelných čtvrtletních 
splátkách, a to vždy 15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí na účet pronajímatele vedený u 
České národní banky, číslo účtu 14606011/0710, pod variabilním symbolem 6508003422 na základě 
splátkového kalendáře. 

Povinnost hradit nájemné vzniká nájemci dnem protokolárního převzetí předmětu nájmu. Na základě 
protokolárního převzetí předmětu nájmu pronajímatel vystaví splátkový kalendář a zašle jej nájemci.  
První neperiodická platba nájemného bude splatná nejdéle do jednoho kalendářního měsíce po dni 
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

3. Pro splnění závazku na placení nájemného platí doručovací princip, tj. že splátka je splněna připsáním 
placené částky na účet pronajímatele u jeho banky podle ustanovení § 1957 odst. 1) občan. zákoníku. 

4. Předmět nájmu je dle § 56a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále je „ZDPH“) osvobozen od DPH. Pronajímatel po dobu trvání této smlouvy 
nerozhodne o uplatňování DPH dle § 56a odst. 3 ZDPH. 

5. Dojde-li v době trvání nájmu ke změně nájemného na základě cenového předpisu, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, má pronajímatel právo upravit sjednanou maximální výši ročního 
nájemného v souladu s příslušným cenovým předpisem od jeho účinnosti. Tuto změnu promítne 

pronajímatel do splátkového kalendáře, který zašle nájemci. Nájemce se zavazuje takto upravenou výši 

nájemného hradit.  

6. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úroky 
z prodlení určené obecně závazným právním předpisem. Pronajímatel má právo na náhradu škody 
vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li tato kryta úroky z prodlení, čímž smluvní strany 
výslovně vylučují úpravu dle ustanovení § 1971 občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada služeb a spotřeb spojených s užíváním předmětu nájmu není 
součástí nájemného. Pronajímatel neposkytuje a nebude poskytovat nájemci žádné služby a spotřeby 

spojené s užíváním předmětu nájmu. 

8. Nájemce nemá nárok na slevu nájemného z důvodů negativních vlivů provozu železnice (tj. např. hluk, 
otřesy vibrace, jiskření, vliv bludných a trakčních proudů, rušení telekomunikačních systémů atd.), 
s kterýmžto omezením svého užívacího práva je nájemce plně srozuměn.  

Současně se nájemce vzdává práva na náhradu újmy, jež by vznikla na stavbě umístěné na předmětu 
nájmu v důsledku trvání a provozování dráhy. 

IV.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci užívání předmětu nájmu.  

2. Nájemce je povinen hradit nájemné a další platby vyplývající z této smlouvy ve výši a způsobem 
stanoveným v čl. III. této smlouvy.  

3. Nájemce je povinen umožnit bezplatný vstup, popř. vjezd na předmět nájmu zaměstnancům správce 
majetku, zaměstnancům pronajímatele nebo dodavatelům prací, služeb a zboží, provádějícím úkony 

z důvodu oprav a údržby tratí, drážních staveb, zařízení a vedení, a dále za účelem provádění kontrol 
revizních zpráv a kontroly stavu předmětu nájmu včetně zařízení, které jsou součástí předmětu nájmu 
a dbát jejich pokynů.  



3 

 

Nájemce je dále povinen z těchto důvodů strpět na dobu nezbytně nutnou i přerušení nebo omezení 

nájemních práv. V takovém případě se smluvní strany dohodnou o omezení užívání předmětu nájmu. 
Pokud nedojde k dohodě o podmínkách užívání předmětu nájmu do jednoho měsíce ode dne, kdy byl 

nájemce vyzván pronajímatelem k uzavření dohody a hrozí nebezpečí prodlení s provedením prací, 
může pronajímatel smlouvu vypovědět ve výpovědní době jednoho měsíce. Pro běh výpovědní doby 
platí v takovém případě čl. VI. odst. 2 smlouvy.  

Vznikne-li nájemci z důvodů uvedených v tomto odstavci majetková újma, strany se dohodly na její 

úhradě, která je omezena jedním násobkem měsíčního nájemného. 

4. Nájemce je povinen zajišťovat na vlastní náklady a pouze ke své tíži níže uvedenou uživatelskou údržbu 
a opravy na předmětu nájmu: 

 sekání trávy a její likvidace, odstraňování náletových křovin a stromů a jejich likvidace za podmínek 
stanovených v odst. 19 tohoto článku, 

 zajišťování sjízdnosti a schůdnosti ve všech ročních období obvyklým způsobem, 
 udržování průchodnosti odvodňovacích sběračů, kanalizačních a melioračních staveb. 

V případě pochybností o tom, že náklady na údržbu předmětu nájmu jsou pouze k tíži nájemce, 
sjednávají smluvní strany, že tyto výdaje nájemce (včetně DPH) jsou věcným plněním nájemného vedle 
sjednaného finančního nájemného ve smyslu následujícího odst. 9 tohoto článku.  

Nájemce je povinen zajišťovat údržbu a opravy na předmětu nájmu odborně způsobilými a oprávněnými 
osobami. 

5. Nájemce je povinen zajistit na svůj náklad odvoz a likvidaci odpadu vzniklého z jeho činnosti,  
a to u osoby k této činnosti oprávněné dle zákona. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

6. Nájemce se zavazuje, že bude ve vztahu k předmětu nájmu na vlastní náklady zajišťovat a plnit úkoly 
požární ochrany v souladu s platnými předpisy o požární ochraně.  

7. Nájemcem nesmí být omezen přístup k objektům a zařízením železnice pro složky Integrovaného 
záchranného systému. 

8. Nájemce se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu přebírá odpovědnost za porušení obecně 

platných právních předpisů, předpisů o ekologii, odpadech, hygienických předpisů a jiných předpisů, 
v souladu s ustanovením § 2910 občanského zákoníku. Dále pak nájemce nesmí v míře nepřiměřené 
místním poměrům obtěžovat sousedy a ostatní nájemce hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, 
parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi a dalšími imisemi. Nájemce 
zodpovídá za to, že nedojde k úniku pohonných hmot či olejů na předmět nájmu, že se na předmětu 
nájmu nebudou skladovat ropné látky a nebude se s nimi na předmětu nájmu manipulovat.  

Nájemce při porušení obecně platných právních předpisů odpovídá za způsobenou škodu a odpovídá, 

v případě potřeby, za provedení příslušných sanačních prací. Nájemce je dále povinen v případě 
porušení příslušných předpisů uhradit veškeré poplatky, pokuty a sankce udělené formou rozhodnutí 
orgánů státní správy. 

Na vyžádání pronajímatele je nájemce povinen poskytnout pronajímateli podklady pro ohlašovací 
povinnost vyplývající z platných zákonů, nařízení a vyhlášek v oblasti životního prostředí, a to ve 
stanovených termínech. Při provozování zdroje znečištění ovzduší je povinen nájemce plnit sám 
ohlašovací povinnost vůči státní správě. 

9. Veškeré opravy, stavební úpravy a údržba (mimo činnosti uvedené v odst. 4 tohoto článku a mimo 
opravy při havarijních stavech vyžadujících neodkladné řešení) prováděné nájemcem na předmětu 
nájmu dle této smlouvy, vyžadují výslovného předchozího písemného souhlasu pronajímatele formou 
dodatku k této smlouvě, kde bude především uvedeno, jakou formou a kým se náklady na stavební 
opravy, stavební úpravy a údržbu zúčtovávají a hradí. Součástí souhlasu je i výslovná specifikace těchto 
činností, a to dle jejich popisu a seznamu tak, jak je předložen v žádosti nájemce.  

10. Nájemcem vynaložené náklady na pronajímatelem písemně povolené opravy nebo údržbu nad rámec 
údržby a oprav stanovených ve čl. IV. odst. 4 této smlouvy při zohlednění podmínek dle čl. IV. odst. 8 

smlouvy, jsou věcným plněním nájemného vedle sjednaného finančního nájemného. Jejich povolení 
včetně výše ceny a zúčtování je povinen nájemce před realizací písemně projednat s pronajímatelem.  

11. Nedal-li pronajímatel nájemci písemný souhlas s provedením oprav a údržby nad rámec uživatelské 
údržby a oprav stanovených v čl. IV. odst. 4 ve smyslu shora uvedeném, je nájemce povinen uvést 
předmět nájmu do původního stavu, jakmile jej k tomu pronajímatel písemně vyzve.  

12. Neuvede-li nájemce na výzvu pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, je pronajímatel 
oprávněn nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

13. Nájemce může provádět jakékoliv stavební úpravy pouze při dodržení postupu podle ustanovení zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
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14. Nájemce se zavazuje provozovat svoji činnost na předmětu nájmu způsobem a v rozsahu nenarušujícím 

provozní a obchodní činnost pronajímatele. 

15. Nájemce odpovídá pronajímateli za všechny škody, které mu způsobí.  

16. Za materiál a majetek ve vlastnictví nájemce, který je umístěný na předmětu nájmu nenese 
pronajímatel odpovědnost. 

17. Nájemce se zavazuje zajistit na svůj náklad úklid předmětu nájmu a jeho okolí. 

18. Nájemce je povinen počínat si při užívání předmětu nájmu tak, aby jeho činností nebylo ohrožováno 

dobré jméno pronajímatele.  

19. Případné zásahy do zeleně na pronajatém pozemku, může nájemce provádět výhradně po předchozím 
projednání se správcem majetku. V případě naplnění zákonných znaků ohledně kácení dřevin je nutno 
splnit oznamovací povinnost či vést správní řízení vůči státní správě/místně příslušnému obecnímu 
úřadu, a to nejméně 15 dnů předem (ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů).  

20. V případě změny podstatných skutečností u obou smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska 

trvání nájemního vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, jsou 
obě smluvní strany povinny písemně projednat takovouto změnu s druhou smluvní stranou, a to 
prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu dodatkem k této smlouvě. Nájemce je rovněž 

povinen bez odkladu oznámit změnu sídla či změnu adresy pro doručování písemností včetně dalších 
kontaktních údajů uvedených v této smlouvě.  

V.  
Smluvní pokuta 

1. V případě porušení povinností vyjmenovaných v tomto článku níže vzniká pronajímateli vůči nájemci 
právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, za každé porušení povinností, pokud po předchozím 
písemném upozornění neodstranil nájemce závadný stav v termínu, který určil pronajímatel 
s přihlédnutím k obvyklé době potřebné ke zjednání nápravy. 
Smluvní pokutu má právo pronajímatel uložit i opakovaně, pokud nájemce po písemném upozornění 
neodstranil závadný stav v termínu, který určil pronajímatel. 

Smluvní pokutu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci v těchto případech: 

 nájemce nesplnil v termínu určeném pronajímatelem povinnost odstranit závadný stav na 
předmětu nájmu, který vznikl neplněním povinnosti nájemce vyplývající z této smlouvy (závadný 
stav bude vždy konkrétně pronajímatelem specifikován), 

 nájemce dal bez souhlasu pronajímatele předmět nájmu do podnájmu,  

 nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným účelem užívání, 

 nájemce neprovedl úhradu nájemného, 

 nájemce užívá větší rozsah, než činí předmět nájmu popsaný v čl. I., odst. 1. a odst. 2. 

2. Smluvní pokuta v souvislosti s vyklizením předmětu nájmu je sjednaná v čl. VI. odst. 4 smlouvy. 

3. Pronajímatel má též nárok na náhradu skutečné škody, která přesahuje svojí výší smluvní pokutu. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje nájemce povinnosti, jejíž porušení je smluvní pokutou 
sankcionováno. 

VI.  
Doba nájmu, ukončení nájmu 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2022 s výpovědní dobou 3 měsíce. 

Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět smlouvu způsobem a z důvodů stanovených touto 
smlouvou a občanským zákoníkem. 

Pronajímatel může smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době, v případě, že nájemce porušil 
závažným způsobem svoje smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

Za porušení smluvní povinnosti nájemce závažným způsobem se zejména považuje:  

 nájemce je v prodlení s placením nájemného o více jak jeden měsíc a nájemce neprovede úhradu 
ani v náhradní lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy mu byla ze strany pronajímatele doručena výzva 

k úhradě výše uvedeného dluhu, 

 nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným účelem užívání, 
 nájemce nesplnil v termínu určeném pronajímatelem povinnost odstranit závadný stav, který vznikl 

neplněním povinnosti nájemce. 
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2. Pronajímatel je oprávněn písemně vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby z důvodů 

stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pronajímatel může vypovědět tuto smlouvu bez 
výpovědní doby po písemné výzvě k nápravě, jestliže nájemce užívá předmět nájmu způsobem, že 

pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda nikoli malá nebo jestliže s ohledem na pravomocné 
rozhodnutí příslušného orgánu je třeba předmět nájmu vyklidit. Výzva k nápravě není třeba, hrozí-li 
naléhavě vážné nebezpečí z prodlení. Smluvní strany se dohodly, že výpovědí bez výpovědní doby skončí 
nájem dnem doručení výpovědi druhé straně.  

Výpovědní doba začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď 
doručena druhé straně a končí posledním dnem daného kalendářního měsíce. 

3. V případě ukončení nájmu je nájemce povinen do skončení doby nájmu uvést pronajatý předmět nájmu 
na vlastní náklady do původního stavu a zajistit na své náklady provedení nápravných opatření, pokud 
se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

Vyklizený předmět nájmu musí nájemce předat pronajímateli nejpozději v poslední den sjednané doby 
nájmu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak. Předání předmětu nájmu zpět pronajímateli bude 

provedeno písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, k čemuž se pronajímatel 
zavazuje poskytnout nájemci potřebnou součinnost.  

4. Při nedodržení této lhůty a nesplnění uvedených povinností nájemcem vzniká pronajímateli vůči nájemci 
právo na smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a řádným předáním předmětu nájmu. 
Její výše je stanovena částkou   300,00 Kč/den.  

Zaplacením výše uvedené smluvní pokuty není dotčena povinnost nájemce uhradit veškeré škody, 
které přesahují svojí výší smluvní pokutu a které vznikly pronajímateli v souvislosti s pozdním 

vyklizením a předáním předmětu nájmu.  

5. Smluvní strany sjednávají, že úpravy, opravy a údržba předmětu nájmu, k nimž dal pronajímatel 
nájemci souhlas dle čl. IV. odst. 8 smlouvy, jsou ze strany pronajímatele akceptovány i pro účely 
ukončení této smlouvy, když v tomto směru není nájemce k obnově původního stavu předmětu nájmu 
povinen. 

VII. 

Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují vést do doby ukončení nájemní smlouvy příslušná jednání vedoucí 
k možnému zcizení předmětu nájmu. Rozsah zcizení předmětu nájmu včetně technických podmínek, za 
nichž může být zcizení realizováno, bude projednán s pronajímatelem.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět nájmu je ve vlastnictví České republiky, s právem 
hospodařit pro pronajímatele, a při jeho zcizení musí být dodržena ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., 
o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 77/2002 Sb.). Zcizení předmětu nájmu dle ustanovení § 20 odst. 
4 zákona č. 77/2002 Sb., jakož i jeho náležitosti, je podmíněno vydáním souhlasu vlády České republiky. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele 
vyplývajících z užívacího poměru příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů jej provádějících 
a doplňujících.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že byla uzavřena na 

základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

5. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se 
jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

6. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemných dodatků vyjma úpravy ceny nájemného 
na základě změny cenového předpisu (dle čl. III. odst. 7 smlouvy) a tím související úpravou splátkového 
kalendáře, která bude stanovena jednostranně pronajímatelem a kterou oznámí pronajímatel nájemci 
doporučeným dopisem s doručenkou (na dodejku). Oboustranně podepsané dodatky, vzestupně 
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číslované, se dnem jejich uzavření, případně jiným dnem v těchto označených, stávají nedílnou součástí 

této smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (výpověď, splátkový 

kalendář, změna bankovní účtu apod.) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem s doručenkou (na dodejku), a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy na straně nájemce 
nebo na písemně a prokazatelně oznámenou změnu adresy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena (převzata oprávněným zaměstnancem smluvní strany) a nebude-li tato zásilka vyzvednuta na 

poště do patnácti dnů ode dne jejího uložení, bude poslední den této lhůty považován za den úspěšného 
doručení zásilky se všemi právními následky. 

8. Nájemce tímto potvrzuje, že o pronájmu nemovitých věcí bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 
usnesením č. ………………………. ze dne 6. 4. 2022. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží 2 a nájemce 2. 

 

 

Přílohy:  Přílohy: č. 1 Situační plánek  
 

 
 
 

   
V Ústí nad Labem dne ..................... Ve Ústí nad Labem dne............................  

 
Za pronajímatele:      Za nájemce: 

 

 

 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
Správa železnic, státní organizace Ústecký kraj 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem ing. Jan Schiller,  
Ing. Martin Kašpar, hejtman 
ředitel                                                     
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Smlouva o nájmu pozemku  

VS 6508003322 

Pronajímatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:  709 94 234                         

DIČ:  CZ70994234 

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  

Zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s.  

Číslo účtu: 14606011/0710  

Variabilní symbol: 6508003322 

Doručovací adresa: OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „pronajímatel“) 

a 

Nájemce: 

Ústecký kraj 
Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

IČO:  70892156 

DIČ:  CZ70892156 

Zastoupen: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 882733379/0800 

Doručovací adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

T: +420 475 657 407; E: simak.j@kr-ustecky.cz 

(dále jen „nájemce“) 

(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu (dále jen „smlouva“) v souladu 
s ustanovením § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“). 

I.  
Předmět nájmu 

1. Předmětem nájmu je pozemek v katastrálním území Tvršice (ČSÚ 772046), v obci Staňkovice, zapsaný 

na LV č. 101 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec. Jedná se o pozemek  
p.č. 685/1, v DLHM pronajímatele inventární číslo IC6000317958, dle SAP: ZDC/42/44224 o celkové 
výměře 7 031,00 m2, přenechaná výměra činí 583,00 m2, (dále jen „předmět nájmu“). 

2. Pronajímatel prohlašuje, že hospodaří po právu s výše uvedeným majetkem státu. Smluvní strany jsou 
srozuměny s tím, že pozemky v obvodu a ochranném pásmu dráhy jsou určeny pro veřejnou dopravu 
a jsou si vědomy omezení z toho vyplývajících. 

3. Správcovskou činnost vykonává a předávací protokol vyhotoví organizační jednotka pronajímatele 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, 
(dále jen „správce majetku“). 

4. Specifikace předmětu nájmu je vyznačena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

5. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodly. 
Stav předmětu nájmu je uveden v předávacím protokolu pořízeném při předání a převzetí předmětu 
nájmu, který bude v den předání podepsán nájemcem a správcem majetku. Předávací protokol bude 

pořízen ve dvou vyhotoveních a obdrží jej nájemce a správce majetku.   

II.  
Účel nájmu 

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu:  

„pozemek pod stavbou - trvalý zábor“, 

bod 16.1 priloha 1.4.pdf k usnesení č. 116/42R/2022
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a to způsobem neohrožujícím bezpečnost provozu železniční dopravy a životního prostředí, v souladu 

se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele a dodržení zákonných podmínek nesmí nájemce 

účel nájmu měnit, ani přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě. V případě, že 
by nájemce přenechal předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě, může to být považováno 
za hrubé porušení nájemcových povinností a pronajímatel může vypovědět smlouvu bez výpovědní 
doby. 

III.  
Nájemné 

1. Smluvní strany sjednaly, dle ustanovení § 10 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a Výměru Ministerstva financí č. 01/2022 ze dne 3. prosince 2021, účinného od 1. 1. 2022 za 
užívání předmětu nájmu uvedeného v čl. I. této smlouvy nájemné ve výši 24,00 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 
za 583,00 m2 pronajaté plochy 13 992,00 Kč/rok bez DPH, (slovy: třinácttisícdevětsetdevadesát dvě 
koruny české). Čtvrtletní nájemné činí 3 498,00 Kč bez DPH.  

2. Celkové roční nájemné ve výši 13 992,00 Kč bez DPH je splatné v pravidelných čtvrtletních 
splátkách, a to vždy 15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí na účet pronajímatele vedený u 
České národní banky, číslo účtu 14606011/0710, pod variabilním symbolem 6508003322 na základě 
splátkového kalendáře. 

Povinnost hradit nájemné vzniká nájemci dnem protokolárního převzetí předmětu nájmu. Na základě 
protokolárního převzetí předmětu nájmu pronajímatel vystaví splátkový kalendář a zašle jej nájemci.  
První neperiodická platba nájemného bude splatná nejdéle do jednoho kalendářního měsíce po dni 

podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

3. Pro splnění závazku na placení nájemného platí doručovací princip, tj. že splátka je splněna připsáním 
placené částky na účet pronajímatele u jeho banky podle ustanovení § 1957 odst. 1) občan. zákoníku. 

4. Předmět nájmu je dle § 56a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále je „ZDPH“) osvobozen od DPH. Pronajímatel po dobu trvání této smlouvy 
nerozhodne o uplatňování DPH dle § 56a odst. 3 ZDPH. 

5. Dojde-li v době trvání nájmu ke změně nájemného na základě cenového předpisu, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, má pronajímatel právo upravit sjednanou maximální výši ročního 
nájemného v souladu s příslušným cenovým předpisem od jeho účinnosti. Tuto změnu promítne 
pronajímatel do splátkového kalendáře, který zašle nájemci. Nájemce se zavazuje takto upravenou výši 
nájemného hradit.  

6. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úroky 

z prodlení určené obecně závazným právním předpisem. Pronajímatel má právo na náhradu škody 

vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li tato kryta úroky z prodlení, čímž smluvní strany 
výslovně vylučují úpravu dle ustanovení § 1971 občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada služeb a spotřeb spojených s užíváním předmětu nájmu není 
součástí nájemného. Pronajímatel neposkytuje a nebude poskytovat nájemci žádné služby a spotřeby 
spojené s užíváním předmětu nájmu. 

8. Nájemce nemá nárok na slevu nájemného z důvodů negativních vlivů provozu železnice (tj. např. hluk, 
otřesy vibrace, jiskření, vliv bludných a trakčních proudů, rušení telekomunikačních systémů atd.), 

s kterýmžto omezením svého užívacího práva je nájemce plně srozuměn.  

Současně se nájemce vzdává práva na náhradu újmy, jež by vznikla na stavbě umístěné na předmětu 
nájmu v důsledku trvání a provozování dráhy. 

IV.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci užívání předmětu nájmu.  

2. Nájemce je povinen hradit nájemné a další platby vyplývající z této smlouvy ve výši a způsobem 
stanoveným v čl. III. této smlouvy.  

3. Nájemce je povinen umožnit bezplatný vstup, popř. vjezd na předmět nájmu zaměstnancům správce 
majetku, zaměstnancům pronajímatele nebo dodavatelům prací, služeb a zboží, provádějícím úkony 
z důvodu oprav a údržby tratí, drážních staveb, zařízení a vedení, a dále za účelem provádění kontrol 
revizních zpráv a kontroly stavu předmětu nájmu včetně zařízení, které jsou součástí předmětu nájmu 
a dbát jejich pokynů.  

Nájemce je dále povinen z těchto důvodů strpět na dobu nezbytně nutnou i přerušení nebo omezení 
nájemních práv. V takovém případě se smluvní strany dohodnou o omezení užívání předmětu nájmu. 
Pokud nedojde k dohodě o podmínkách užívání předmětu nájmu do jednoho měsíce ode dne, kdy byl 
nájemce vyzván pronajímatelem k uzavření dohody a hrozí nebezpečí prodlení s provedením prací, 



3 

 

může pronajímatel smlouvu vypovědět ve výpovědní době jednoho měsíce. Pro běh výpovědní doby 

platí v takovém případě čl. VI. odst. 2 smlouvy.  

Vznikne-li nájemci z důvodů uvedených v tomto odstavci majetková újma, strany se dohodly na její 

úhradě, která je omezena jedním násobkem měsíčního nájemného. 

4. Nájemce je povinen zajišťovat na vlastní náklady a pouze ke své tíži níže uvedenou uživatelskou údržbu 
a opravy na předmětu nájmu: 

 sekání trávy a její likvidace, odstraňování náletových křovin a stromů a jejich likvidace za podmínek 

stanovených v odst. 19 tohoto článku, 
 zajišťování sjízdnosti a schůdnosti ve všech ročních období obvyklým způsobem, 
 udržování průchodnosti odvodňovacích sběračů, kanalizačních a melioračních staveb. 

V případě pochybností o tom, že náklady na údržbu předmětu nájmu jsou pouze k tíži nájemce, 
sjednávají smluvní strany, že tyto výdaje nájemce (včetně DPH) jsou věcným plněním nájemného vedle 
sjednaného finančního nájemného ve smyslu následujícího odst. 9 tohoto článku.  

Nájemce je povinen zajišťovat údržbu a opravy na předmětu nájmu odborně způsobilými a oprávněnými 

osobami. 

5. Nájemce je povinen zajistit na svůj náklad odvoz a likvidaci odpadu vzniklého z jeho činnosti,  
a to u osoby k této činnosti oprávněné dle zákona. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

6. Nájemce se zavazuje, že bude ve vztahu k předmětu nájmu na vlastní náklady zajišťovat a plnit úkoly 
požární ochrany v souladu s platnými předpisy o požární ochraně.  

7. Nájemcem nesmí být omezen přístup k objektům a zařízením železnice pro složky Integrovaného 

záchranného systému. 

8. Nájemce se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu přebírá odpovědnost za porušení obecně 
platných právních předpisů, předpisů o ekologii, odpadech, hygienických předpisů a jiných předpisů, 
v souladu s ustanovením § 2910 občanského zákoníku. Dále pak nájemce nesmí v míře nepřiměřené 
místním poměrům obtěžovat sousedy a ostatní nájemce hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, 
parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi a dalšími imisemi. Nájemce 

zodpovídá za to, že nedojde k úniku pohonných hmot či olejů na předmět nájmu, že se na předmětu 
nájmu nebudou skladovat ropné látky a nebude se s nimi na předmětu nájmu manipulovat.  

Nájemce při porušení obecně platných právních předpisů odpovídá za způsobenou škodu a odpovídá, 
v případě potřeby, za provedení příslušných sanačních prací. Nájemce je dále povinen v případě 
porušení příslušných předpisů uhradit veškeré poplatky, pokuty a sankce udělené formou rozhodnutí 
orgánů státní správy. 

Na vyžádání pronajímatele je nájemce povinen poskytnout pronajímateli podklady pro ohlašovací 

povinnost vyplývající z platných zákonů, nařízení a vyhlášek v oblasti životního prostředí, a to ve 
stanovených termínech. Při provozování zdroje znečištění ovzduší je povinen nájemce plnit sám 
ohlašovací povinnost vůči státní správě. 

9. Veškeré opravy, stavební úpravy a údržba (mimo činnosti uvedené v odst. 4 tohoto článku a mimo 
opravy při havarijních stavech vyžadujících neodkladné řešení) prováděné nájemcem na předmětu 
nájmu dle této smlouvy, vyžadují výslovného předchozího písemného souhlasu pronajímatele formou 
dodatku k této smlouvě, kde bude především uvedeno, jakou formou a kým se náklady na stavební 

opravy, stavební úpravy a údržbu zúčtovávají a hradí. Součástí souhlasu je i výslovná specifikace těchto 
činností, a to dle jejich popisu a seznamu tak, jak je předložen v žádosti nájemce.  

10. Nájemcem vynaložené náklady na pronajímatelem písemně povolené opravy nebo údržbu nad rámec 
údržby a oprav stanovených ve čl. IV. odst. 4 této smlouvy při zohlednění podmínek dle čl. IV. odst. 8 
smlouvy, jsou věcným plněním nájemného vedle sjednaného finančního nájemného. Jejich povolení 
včetně výše ceny a zúčtování je povinen nájemce před realizací písemně projednat s pronajímatelem.  

11. Nedal-li pronajímatel nájemci písemný souhlas s provedením oprav a údržby nad rámec uživatelské 
údržby a oprav stanovených v čl. IV. odst. 4 ve smyslu shora uvedeném, je nájemce povinen uvést 

předmět nájmu do původního stavu, jakmile jej k tomu pronajímatel písemně vyzve.  

12. Neuvede-li nájemce na výzvu pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, je pronajímatel 
oprávněn nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

13. Nájemce může provádět jakékoliv stavební úpravy pouze při dodržení postupu podle ustanovení zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Nájemce se zavazuje provozovat svoji činnost na předmětu nájmu způsobem a v rozsahu nenarušujícím 
provozní a obchodní činnost pronajímatele. 

15. Nájemce odpovídá pronajímateli za všechny škody, které mu způsobí.  
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16. Za materiál a majetek ve vlastnictví nájemce, který je umístěný na předmětu nájmu nenese 

pronajímatel odpovědnost. 

17. Nájemce se zavazuje zajistit na svůj náklad úklid předmětu nájmu a jeho okolí. 

18. Nájemce je povinen počínat si při užívání předmětu nájmu tak, aby jeho činností nebylo ohrožováno 
dobré jméno pronajímatele.  

19. Případné zásahy do zeleně na pronajatém pozemku, může nájemce provádět výhradně po předchozím 
projednání se správcem majetku. V případě naplnění zákonných znaků ohledně kácení dřevin je nutno 

splnit oznamovací povinnost či vést správní řízení vůči státní správě/místně příslušnému obecnímu 
úřadu, a to nejméně 15 dnů předem (ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů).  

20. V případě změny podstatných skutečností u obou smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska 
trvání nájemního vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, jsou 
obě smluvní strany povinny písemně projednat takovouto změnu s druhou smluvní stranou, a to 
prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu dodatkem k této smlouvě. Nájemce je rovněž 

povinen bez odkladu oznámit změnu sídla či změnu adresy pro doručování písemností včetně dalších 
kontaktních údajů uvedených v této smlouvě.  

V.  

Smluvní pokuta 

1. V případě porušení povinností vyjmenovaných v tomto článku níže vzniká pronajímateli vůči nájemci 
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, za každé porušení povinností, pokud po předchozím 
písemném upozornění neodstranil nájemce závadný stav v termínu, který určil pronajímatel 

s přihlédnutím k obvyklé době potřebné ke zjednání nápravy. 
Smluvní pokutu má právo pronajímatel uložit i opakovaně, pokud nájemce po písemném upozornění 
neodstranil závadný stav v termínu, který určil pronajímatel. 

Smluvní pokutu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci v těchto případech: 

 nájemce nesplnil v termínu určeném pronajímatelem povinnost odstranit závadný stav na 
předmětu nájmu, který vznikl neplněním povinnosti nájemce vyplývající z této smlouvy (závadný 

stav bude vždy konkrétně pronajímatelem specifikován), 

 nájemce dal bez souhlasu pronajímatele předmět nájmu do podnájmu,  

 nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným účelem užívání, 

 nájemce neprovedl úhradu nájemného, 

 nájemce užívá větší rozsah, než činí předmět nájmu popsaný v čl. I., odst. 1. a odst. 2. 

2. Smluvní pokuta v souvislosti s vyklizením předmětu nájmu je sjednaná v čl. VI. odst. 4 smlouvy. 

3. Pronajímatel má též nárok na náhradu skutečné škody, která přesahuje svojí výší smluvní pokutu. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje nájemce povinnosti, jejíž porušení je smluvní pokutou 
sankcionováno. 

VI.  
Doba nájmu, ukončení nájmu 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2022 s výpovědní dobou 3 měsíce. 

Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět smlouvu způsobem a z důvodů stanovených touto 
smlouvou a občanským zákoníkem. 

Pronajímatel může smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době, v případě, že nájemce porušil 
závažným způsobem svoje smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

Za porušení smluvní povinnosti nájemce závažným způsobem se zejména považuje:  

 nájemce je v prodlení s placením nájemného o více jak jeden měsíc a nájemce neprovede úhradu 
ani v náhradní lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy mu byla ze strany pronajímatele doručena výzva 

k úhradě výše uvedeného dluhu, 

 nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným účelem užívání, 
 nájemce nesplnil v termínu určeném pronajímatelem povinnost odstranit závadný stav, který vznikl 

neplněním povinnosti nájemce. 

2. Pronajímatel je oprávněn písemně vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby z důvodů 
stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pronajímatel může vypovědět tuto smlouvu bez 
výpovědní doby po písemné výzvě k nápravě, jestliže nájemce užívá předmět nájmu způsobem, že 
pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda nikoli malá nebo jestliže s ohledem na pravomocné 
rozhodnutí příslušného orgánu je třeba předmět nájmu vyklidit. Výzva k nápravě není třeba, hrozí-li 
naléhavě vážné nebezpečí z prodlení. Smluvní strany se dohodly, že výpovědí bez výpovědní doby 

skončí nájem dnem doručení výpovědi druhé straně.  
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Výpovědní doba začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla 

výpověď doručena druhé straně a končí posledním dnem daného kalendářního měsíce. 

3. V případě ukončení nájmu je nájemce povinen do skončení doby nájmu uvést pronajatý předmět nájmu 

na vlastní náklady do původního stavu a zajistit na své náklady provedení nápravných opatření, pokud 
se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

Vyklizený předmět nájmu musí nájemce předat pronajímateli nejpozději v poslední den sjednané doby 
nájmu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak. Předání předmětu nájmu zpět pronajímateli bude 

provedeno písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, k čemuž se pronajímatel 
zavazuje poskytnout nájemci potřebnou součinnost.  

4. Při nedodržení této lhůty a nesplnění uvedených povinností nájemcem vzniká pronajímateli vůči nájemci 
právo na smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a řádným předáním předmětu nájmu. 
Její výše je stanovena částkou 100,00 Kč/den.  

Zaplacením výše uvedené smluvní pokuty není dotčena povinnost nájemce uhradit veškeré škody, 
které přesahují svojí výší smluvní pokutu a které vznikly pronajímateli v souvislosti s pozdním 

vyklizením a předáním předmětu nájmu.  

5. Smluvní strany sjednávají, že úpravy, opravy a údržba předmětu nájmu, k nimž dal pronajímatel 
nájemci souhlas dle čl. IV. odst. 8 smlouvy, jsou ze strany pronajímatele akceptovány i pro účely 
ukončení této smlouvy, když v tomto směru není nájemce k obnově původního stavu předmětu nájmu 

povinen. 
VII. 

Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují vést do doby ukončení nájemní smlouvy příslušná jednání vedoucí 
k možnému zcizení předmětu nájmu. Rozsah zcizení předmětu nájmu včetně technických podmínek, za 
nichž může být zcizení realizováno, bude projednán s pronajímatelem.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět nájmu je ve vlastnictví České republiky, s právem 
hospodařit pro pronajímatele, a při jeho zcizení musí být dodržena ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., 
o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 77/2002 Sb.). Zcizení předmětu nájmu dle ustanovení § 20 odst. 
4 zákona č. 77/2002 Sb., jakož i jeho náležitosti, je podmíněno vydáním souhlasu vlády České republiky. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele 
vyplývajících z užívacího poměru příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů jej provádějících 
a doplňujících.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že byla uzavřena na 
základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných 

podmínek.  

5. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se 
jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

6. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemných dodatků vyjma úpravy ceny nájemného 

na základě změny cenového předpisu (dle čl. III. odst. 7 smlouvy) a tím související úpravou splátkového 
kalendáře, která bude stanovena jednostranně pronajímatelem a kterou oznámí pronajímatel nájemci 
doporučeným dopisem s doručenkou (na dodejku). Oboustranně podepsané dodatky, vzestupně 
číslované, se dnem jejich uzavření, případně jiným dnem v těchto označených, stávají nedílnou součástí 
této smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (výpověď, splátkový 
kalendář, změna bankovní účtu apod.) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem s doručenkou (na dodejku), a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy na straně nájemce 
nebo na písemně a prokazatelně oznámenou změnu adresy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena (převzata oprávněným zaměstnancem smluvní strany) a nebude-li tato zásilka vyzvednuta na 



6 

 

poště do patnácti dnů ode dne jejího uložení, bude poslední den této lhůty považován za den úspěšného 

doručení zásilky se všemi právními následky.  

8. Nájemce tímto potvrzuje, že o pronájmu nemovité věci bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 

usnesením č. ………………………. ze dne 6. 4. 2022. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží 2 a nájemce 2. 

 

 

Přílohy:  Přílohy: č. 1 Situační plánek  
 

 
 
 
   

V Ústí nad Labem dne ..................... Ve Ústí nad Labem dne............................  

 
Za pronajímatele:      Za nájemce: 

 

 

 

 
…………………………………………………… …………………………………………………… 

Správa železnic, státní organizace Ústecký kraj 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem ing. Jan Schiller,  
Ing. Martin Kašpar, hejtman 
ředitel                                                     

 



 Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č. 94 

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), 

bod 16.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 155/42R/2022



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), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014, 
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), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015, 
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), 

úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016, 
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), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017, 
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), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018, 
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), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019 
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), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2020 
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), 

                           úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 12. 2020 



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), 
        úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 6. 2021 
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 dne 13. 12. 2021 (dodatek č. 93), 
       úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 12. 2021 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.  /  Z/2022 ze dne 25. 4. 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:     Bukov 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
1017/34   916   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Ústí nad Labem 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
4037/2   1461   ostatní plocha  jiná plocha 
4037/3   522   zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba:   Ústí nad Labem-centrum, č.p. 3137, obč. vyb. 
Stavba stojí na pozemku p.č.:  4037/3  
 
Katastrální území:     Libochovany 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
125/14   25   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Březiny u Děčína 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
840/4   36   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Děčín 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
3022/93   21   ostatní plocha   ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Děčín-Staré Město 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
1032/3   42   ostatní plocha   ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Benešov nad Ploučnicí 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
397/10   87   ostatní plocha  ostatní komunikace 
397/12   30   ostatní plocha   ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Starý Šachov 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
76/7   110   ostatní plocha  ostatní komunikace 
76/18   137   ostatní plocha  ostatní komunikace 
76/21   50   ostatní plocha  ostatní komunikace 



76/22   5   ostatní plocha  ostatní komunikace 
76/23   17   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Oldřichov nad Ploučnicí 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
110/20   74   ostatní plocha  ostatní komunikace 
110/21   16   ostatní plocha  ostatní komunikace 
110/23   15   ostatní plocha  ostatní komunikace 
110/24   35   ostatní plocha  ostatní komunikace 
557/2   65   ostatní plocha  ostatní komunikace 
557/3   109   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí 
 

Stavby nezapisované do katastru nemovitostí 

Katastrální území   název     na parcele 
Bukov     těleso komunikace     1017/34 
 

II. V  příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací  
      listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
Katastrální území:     Rumburk 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 

1982   424   zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba:     Rumburk 1, č.p. 1122, obč. vyb. 

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1982 

1984   1880   zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba:     Rumburk 1, č.p. 1062, obč. vyb. 

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1984 

1985/1   14534   ostatní plocha  zeleň 

1985/2   64    zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba:     bez čp/če, jiná stavba 

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1985/2 

1985/3   38   zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba:     bez čp/če, jiná stavba. 

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1985/3 

1986/3   20   zastavěná plocha a nádvoří 

 

Součástí je stavba:     bez čp/če, garáž 

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1986/3 

1986/6   30   zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba:     bez čp/če, garáž 

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1986/6 

1986/7   21   zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba:     bez čp/če, garáž 

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1986/7 

1987/1   567   ostatní plocha  jiná plocha 

1987/2   10   ostatní plocha  jiná plocha 

1987/3   13   ostatní plocha  jiná plocha 

1987/6   6   ostatní plocha  jiná plocha  

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí 
 



Stavby nezapisované do katastru nemovitostí 

Katastrální území   název     na parcele 
 

Rumburk    plynová stanice na p.č. 1985/1 

Rumburk    generátor na p.č. 1985/1 

Rumburk    přípojka vody DN 50 mm na p.č. 1985/1 

Rumburk    přípojka kanalizace DN 250mm na p.č. 1985/1 

Rumburk    přípojka kanalizace dešť DN 250mm na p.č. 1985/1 

Rumburk přípojka elektro kabel AL50mm
2
 zemní kabel na p.č. 

1985/1 
Rumburk plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na 

p.č. 1985/1 

Rumburk    schodiště – žulové stupně, lože z písku na p.č. 1985/1 

Rumburk vrata ocelová  s výplní z drátěného pletiva včetně 

sloupků na p.č. 1985/1 

Rumburk plocha s litým asfaltem tl. 30mm, podklad štěrkopísek 

na p.č. 1985/1 

Rumburk    ČOV stavební část na p.č. 1985/1 

Rumburk    ČOV technologické vybavení na p.č. 1985/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 27. 4. 2022 
 
 
V Ústí nad Labem dne: 25. 4. 2022  
                Mgr. Bc. Tomáš Rieger 

člen Rady Ústeckého kraje na 
základě usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 008/4R/2020 ze dne  
16. 12. 2020 



Příloha č. 1 OP 1

ŽADATEL IČO ADRESA NÁZEV PROJEKTU NÁVRH DOTACE

Obec Veliká Ves 00262188
Obec Veliká Ves, Podlesice 53, 441 

01 Veliká Ves

Pořízení nových stolů do střediska 

volného času 83 080

Obec Libkovice pod 

Řípem
00263915

Obec Libkovice pod Řípem, č. p. 181, 

413 01 Libkovice pod Řípem

Obnova textilního vybavení sokolovny 

Libkovice pod Řípem 250 000

Obec Počedělice 00265373
Obec Počedělice, č. p. 11, 440 01 

Počedělice
Vybavení společenského sálu

210 700

Obec Michalovice 00526410
Obec Michalovice, č. p. 44, 412 01 

Michalovice

Výměna nevyhovujícího zdroje a způsobu 

vytápění v budově obecního úřadu
300 000

Obec Hříškov 00556301
Obec Hříškov, č. p. 50, 439 04 

Hříškov

Pergola -zázemí fotbalového hřiště 

Hříškov 300 000

Obec Raná 00556416 Obec Raná, č. p. 114, 439 24 Raná Oprava hřbitovní zdi
300 000

Město Výsluní 00262251
Město Výsluní, č. p. 14, 431 83 

Výsluní
Oprava fasády budovy č.p. 100 ve Výsluní

300 000

Obec Nová Ves v Horách 00266108
Obec Nová Ves v Horách, č. p. 33, 

435 45 Nová Ves v Horách
Oprava hřbitovní zdi

300 000

Obec Radonice 00262111
Obec Radonice, č. p. 1, 431 55 

Radonice

Elektronická úřední deska u radnice v 

Radonicích 150 000

Obec Těchlovice 64679446
Obec Těchlovice, č. p. 37, 405 02 

Těchlovice
Hřbitov

300 000

Obec Vrbno nad Lesy 00556483
Obec Vrbno nad Lesy, č. p. 38, 439 

06 Vrbno nad Lesy
Oprava hřbitovní zdi - II. etapa

300 000

Obec Janov 00556025 Obec Janov, č.p. 235, 405 02 Janov
Klubovna v I.PP objektu čp. 190 v obci 

Janov 300 000

Obec Řehlovice 00266981
Obec Řehlovice, č. p. 1, 403 13 

Řehlovice

Výstavba zastřešených pergol pro 

podporu rozvoje komunitního života v 

obci 120 000

bod 19. 2 priloha 1 .pdf k usnesení č. 170/42R/2022



Obec Chotiněves 00555223
Obec Chotiněves, č. p. 6, 411 45 

Chotiněves
Středisko volného času Chotiněves

216 907

Obec Staré Křečany 00261653
Obec Staré Křečany, č. p. 38, 407 61 

Staré Křečany

Obnova hřbitova v obci Staré Křečany - 

etapa č. 3 182 400

Obec Zubrnice 00556874
Obec Zubrnice, č. p. 38, 400 02 

Zubrnice
Doplnění oken na obecním úřadě

145 000

Obec Kamýk 00831999 Obec Kamýk, č. p. 65, 412 01 Kamýk Vybavení kulturního zařízení
67 576

Město Chřibská 00261378
Město Chřibská, č. p. 197, 407 44 

Chřibská
Oprava hřbitova v k.ú. Horní Chřibská

300 000

Obec Smolnice 00556424
Obec Smolnice, č. p. 104, 439 14 

Smolnice
Občanská vybavenost ve Smolnici

300 000

Město Úštěk 00264571
Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 

411 45 Úštěk
Oprava požární nádrže Konojedy 1. etapa

300 000

Obec Arnoltice 00261173
Obec Arnoltice, č. p. 34, 407 14 

Arnoltice
Kulturní dům - elektroinstalace II. etapa

300 000

Obec Kámen 00832189 Obec Kámen, č. p. 40, 407 13 Kámen Oprava márnice na hřbitově v obci Kámen
300 000

Obec Polepy 00264202
Obec Polepy, č. p. 112, 411 47 

Polepy

Rekonstrukce vnitřního chodníku na 

hřbitově v obci Polepy - Encovany 188 247

Obec Černiv 00526100 Obec Černiv, č. p. 21, 410 02 Černiv
Oprava sálu a vybavení nábytkem v 

objektu OU pro kulturní využití 300 000

Obec Vražkov 00264644
Obec Vražkov, č. p. 2, 413 01 

Vražkov

Zateplení prostor v kulturním domě pro 

potřeby obchodu a informačního 

střediska. 300 000

Obec Křesín 00263842 Obec Křesín, č. p. 77, 410 02 Křesín Oprava objektu Obecního úřadu Křesín
300 000

Obec Nezabylice 00673170
Obec Nezabylice, č. p. 6, 430 01 

Nezabylice
Opravy staveb ÓÚ Nezabylice

300 000

Obec Klapý 00263796 Obec Klapý, č. p. 200, 411 16 Klapý
Oprava cestní sítě na hřbitově v obci 

Klapý 190 096



Obec Bečov 00265811 Obec Bečov, č. p. 126, 435 26 Bečov Dřevěné pergoly a lavičky
200 000

Město Velký Šenov 00261734
Město Velký Šenov, Mírové náměstí 

342, 407 78 Velký Šenov

Oprava balkónu na Městském úřadě 

Velký Šenov 180 000

Obec Lovečkovice 00263982
Obec Lovečkovice, č. p. 40, 411 45 

Lovečkovice

Snížení energetické náročnosti obecního 

úřadu - výměna oken 300 000

Městys Slavětín 00265497
Městys Slavětín, Na Městečku 50, 

439 09 Slavětín

Oprava fasády obecního úřadu ve 

Slavětíně 300 000

Obec Přestanov 44227531
Obec Přestanov, č. p. 18, 403 17 

Přestanov
Sanace požární nádrže v obci Přestanov

175 000

Obec Světec 00266612
Obec Světec, Zámek 1, 417 53 

Světec
Elektronická úřední deska

146 652

Obec Libočany 47786663
Obec Libočany, č. p. 103, 439 75 

Libočany

Vybudování veřejného venkovního 

posezení pro občany Libočan 150 000

Obec Chotiměř 00556211
Obec Chotiměř, č. p. 66, 410 02 

Chotiměř

Přístřešek pro obecní, komunitní a 

spolkové akce 175 000

Obec Obora 00556360 Obec Obora, č. p. 117, 440 01 Obora Oprava zdi veřejného pohřebiště
76 741

Obec Tisá 00267082 Obec Tisá, č. p. 205, 403 36 Tisá Oprava hřbitova v obci Tisá 300 000

Obec Malá Veleň 00525049
Obec Malá Veleň, Jedlka 46, 405 02 

Malá Veleň
Elektronická úřední deska

300 000

Obec Keblice 00526436
Obec Keblice, č. p. 68, 410 02 

Keblice
Vytápění kluboven v objektu č.p. 70

300 000

Obec Vilémov 00262200
Obec Vilémov, Náměstí 1, 431 54 

Vilémov
Veřejný prostor na venkově

144 065

Obec Mlékojedy 00526151
Obec Mlékojedy, č. p. 41, 412 01 

Mlékojedy
Rekonstrukce OU Mlékojedy

282 858

Obec Valkeřice 00555967
Obec Valkeřice, č. p. 299, 407 24 

Valkeřice

Oprava sálu Kulturního domu čp. 108  ve 

Valkeřicích 300 000

Obec Perštejn 00262072
Obec Perštejn, Hlavní 159, 431 63 

Perštejn

Digitalizace úřadu - elektronická úřední 

deska 140 000



Obec Hlinná 00526142 Obec Hlinná, č. p. 53, 412 01 Hlinná Objekty občanské vybavenosti Hlinná
300 000

Obec Chodouny 00263699
Obec Chodouny, č. p. 20, 411 71 

Chodouny
Pergola s podlahou

300 000

Obec Vršovice 00831841
Obec Vršovice, č. p. 74, 440 01 

Vršovice
Vnitřní rekonstrukce sálu

210 000

Obec Kladruby 00266388
Obec Kladruby, č. p. 29, 415 01 

Kladruby

Oprava a renovace vnitřních prostor a 

fasády obecního úřadu v Kladrubech. 297 500

Obec Pnětluky 00556394
Obec Pnětluky, č. p. 26, 440 01 

Pnětluky
Elektronická úřední deska

300 000

Obec Hrušovany 00261874
Obec Hrušovany, č. p. 15, 431 43 

Hrušovany

Oprava márnice na hřbitově v obci 

Hrušovany 244 196

Obec Petrovice 00266922
Obec Petrovice, č. p. 529, 403 37 

Petrovice
Oprava hřbitovní zdi - I. etapa

300 000

Obec Býčkovice 00832316
Obec Býčkovice, č. p. 57, 412 01 

Býčkovice

rekonstrukce nebytového prostoru 

Býčkovice 24 171 500

Obec Ctiněves 00263443
Obec Ctiněves, č. p. 61, 413 01 

Ctiněves

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA BUDOVY 

OBECNÍHO ÚŘADU CTINĚVES č.p. 61
300 000

Obec Třebívlice 00264539
Obec Třebívlice, Komenského 

náměstí 17, 411 15 Třebívlice

"Výstavba jednoduchého přístřešku v obci 

Dřemčice" 171 000

Obec Veltěže 00556475
Obec Veltěže, Perucká 73, 440 01 

Veltěže

Oprava podlahy na sále OÚ a výměna 

vstupních dveří 300 000

Obec Okounov 00262056
Obec Okounov, č. p. 64, 431 51 

Okounov
Technické vybavení obce

136 500

Obec Lipová 00261505 Obec Lipová, č. p. 422, 407 81 Lipová Obnova hřbitovní zdi v obci Lipová
300 000

Obec Libotenice 00263940
Obec Libotenice, č. p. 37, 412 01 

Libotenice

Rekonstrukce akustiky v kulturním domě 

Libotenice 300 000

Obec Velká Bukovina 00555886
Obec Velká Bukovina, č. p. 178, 407 

29 Velká Bukovina
Elektronická úřední deska Velká Bukovina

147 668



Obec Vchynice 00554847
Obec Vchynice, č. p. 46, 410 02 

Vchynice

Vybudování sociálního zázemí v areálu 

vchynického statku včetně opravy střechy
300 000

Obec Domašín 00261840
Obec Domašín, Louchov 20, 431 51 

Domašín
Oprava hřbitovní zdi v Louchově

300 000

Obec Lhotka nad Labem 00526126
Obec Lhotka nad Labem, č. p. 22, 

410 02 Lhotka nad Labem

Rekonstrukce a vybavení kanceláře 

starosty obecního úřadu 300 000

Obec Malečov 00266884
Obec Malečov, č. p. 36, 403 27 

Malečov

Zlepšení tepelné ochrany OÚ Malečov, 

k.ú. Malečov st.p.č. 105 300 000

Obec Moldava v Krušných 

horách
00266507

Obec Moldava v Krušných horách, č. 

p. 113, 417 81 Moldava

Digitalizace úřadu - elektronická úřední 

deska
250 000

Obec Chodovlice 00481653
Obec Chodovlice, č. p. 84, 411 15 

Chodovlice
Přístřešek u kulturního domu

300 000

Obec Židovice 00526479
Obec Židovice, č. p. 78, 411 83 

Židovice

Venkovní prostory pro trávení volného 

času 300 000

Obec Drahobuz 00526053
Obec Drahobuz, č. p. 35, 411 45 

Drahobuz
Přístřešek

42 000

Obec Lišany 00556343 Obec Lišany, č. p. 34, 440 01 Lišany
Výstavba dvou kusů pergol a pořízení čtyř 

kusů turistických přístřešků 294 000

Obec Srbská Kamenice 00831387
Obec Srbská Kamenice, č. p. 54, 407 

15 Srbská Kamenice
Pergola a posezení u víceúčelového hřiště

275 000

Obec Hřensko 00261351
Obec Hřensko, č. p. 71, 407 17 

Hřensko
Obnova hřbitova v obci Hřensko

299 600

Obec Blažim 00556246
Obec Blažim, č. p. 107, 440 01 

Blažim
Pořízení elektronické úřední desky

220 000

Obec Čeradice 47786701
Obec Čeradice, č. p. 25, 438 01 

Čeradice

Pořízení veřejného venkovního altánu pro 

občany Čeradic 200 000

17 533 285

OP 2



ŽADATEL IČO ADRESA NÁZEV PROJEKTU NÁVRH DOTACE

Obec Lipno
00483109 Obec Lipno, č. p. 14, 438 01 Lipno Veřejné osvětlení Lipenec - II. etapa

350 000

Obec Kalek
00261921 Obec Kalek, č. p. 7, 431 32 Kalek

Obec Kalek - Rekonstrukce veřejného 

osvětlení v Jindřichově Vsi 350 000

Město Třebenice
00264521

Město Třebenice, Paříkovo náměstí 

1, 411 13 Třebenice
Oprava komunikace v Lipové

293 590

Obec Homole u Panny
00555495

Obec Homole u Panny, č. p. 1, 400 

02 Homole u Panny

"Oprava místní komunikace Nová Ves u 

Pláně" 350 000

Obec Velké Březno
00267139

Obec Velké Březno, Děčínská 211, 

403 23 Velké Březno

Oprava části chodníku Velké 

Březno,Valtířov 350 000

Obec Dolní Podluží
00261271

Obec Dolní Podluží, Dolní Podluží 6, 

407 55 Dolní Podluží

Místní komunikace p.p.č. 2133/1, k.ú. 

Dolní Podluží 350 000

Obec Starý Šachov
00555894

Obec Starý Šachov, č. p. 80, 405 02 

Starý Šachov
Chodník k vlakové zastávce Starý Šachov

350 000

Město Hoštka
00263648

Město Hoštka, Náměstí Svobody 2, 

411 72 Hoštka

Rekonstrukce rozvodů VO v rámci 3. 

etapy kabelizace VO v Hoštce 350 000

Obec Lobendava
00555983

Obec Lobendava, č. p. 271, 407 84 

Lobendava
Lobendava - rekonstrukce mostku

350 000

Obec Libčeves
265110

Obec Libčeves, K Zámku 170, 439 26 

Libčeves
Chodníky Ke Křižáku Libčeves

350 000

Obec Siřejovice
00264369

Obec Siřejovice, č. p. 37, 410 02 

Siřejovice
Rekonstrukce chodníku před obchodem

140 434

Obec Údlice
00262153

Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 

Údlice

Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, 

Údlice 350 000

Obec Jimlín
00556327 Obec Jimlín, č. p. 7, 440 01 Jimlín

Revitalizace místních komunikací Jimlín - 

Komunikace v Zeměchách 350 000

Obec Rybniště
00524212

Obec Rybniště, č. p. 33, 407 51 

Rybniště
Vybudování chodníku v centru obce

350 000

Obec Brandov
00265837

Obec Brandov, Rudé armády 251, 

435 47 Brandov
Úprava místní komunikace

350 000



Obec Chudoslavice
00832235

Obec Chudoslavice, č. p. 40, 412 01 

Chudoslavice
Obnova místní komunikace Myštice

300 000

Obec Ploskovice
00264164

Obec Ploskovice, č. p. 2, 411 42 

Ploskovice
Chodníky Ploskovice - IV. Etapa

287 971

Obec Chožov
00265004

Obec Chožov, č. p. 154, 439 22 

Chožov

Oprava povrchu místní  komunikace v 

Chožově  -  Nová ulice 350 000

Obec Merboltice
00555959

Obec Merboltice, č. p. 53, 405 02 

Merboltice
Obnova místních komunikací

350 000

Obec Žerotín
00556505

Obec Žerotín, č. p. 95, 440 01 

Žerotín

Oprava chodníku v ulici směrem na 

Zichovec 350 000

Obec Markvartice
00555916

Obec Markvartice, č. p. 280, 407 42 

Markvartice

Oprava MK na p.p.č. 1600/1 a 1597/1 k.ú. 

Markvartice 350 000

Obec Bynovec
00556009

Obec Bynovec, č. p. 29, 405 02 

Bynovec
Oprava MK č. 18c v obci Bynovec

350 000

Obec Louka u Litvínova

00266043
Obec Louka u Litvínova, Sokolovská 

127, 435 33 Louka u Litvínova

Rekonstrukce chodníků v obci Louka u 

Litvínova
198 000

Obec Podbořanský Rohozec
00556408

Obec Podbořanský Rohozec, č. p. 6, 

441 01 Podbořanský Rohozec

Výstavba chodníku v Podbořanském 

Rohozci - II. etapa 325 000

Obec Tuchořice
00265624

Obec Tuchořice, č. p. 123, 439 69 

Tuchořice

Rekonstrukce chodníku od čp. 202 k čp. 

170, Tuchořice 350 000

Obec Žiželice
00265772 Obec Žiželice, č. p. 7, 438 01 Žiželice Oprava chodníků Žiželice

177 984

Město Dolní Poustevna

00261289
Město Dolní Poustevna, Vilémovská 

77, 407 82 Dolní Poustevna
Oprava chodníku - Ulice Sadová

260 876

Město Terezín
00264474

Město Terezín, náměstí ČSA 179, 

411 55 Terezín
Oprava místních komunikací

350 000

Obec Březno
00261823

Obec Březno, Radniční 97, 431 45 

Březno
Výstavba chodníku k MŠ v Březně

156 867



Obec Domoušice
00264903

Obec Domoušice, č. p. 107, 439 68 

Domoušice
Stavební úpravy místní komunikace 11c

350 000

Obec Všestudy
00673331

Obec Všestudy, č. p. 40, 431 11 

Všestudy
Nové veřejné osvětlení v obci Všestudy

350 000

Obec Chotěšov
00526096

Obec Chotěšov, Lovosická 13, 410 02 

Chotěšov
VO Chotěšov - Na Výsluní

210 000

Město Budyně nad Ohří

00263427
Město Budyně nad Ohří, Mírové 

náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Oprava dopravní komunikace v ulici 

Nádražní - Budyně nad Ohří
350 000

Obec Koštice
00265055

Obec Koštice, č. p. 26, 439 21 

Koštice
Oprava komunikace ve Vojničkách

350 000

Obec Kryštofovy Hamry
00075566

Obec Kryštofovy Hamry, č. p. 64, 431 

91 Kryštofovy Hamry

Veřejné osvětlení v obci Kryštofovy 

Hamry 350 000

Obec Měrunice
00266477

Obec Měrunice, č. p. 67, 418 04 

Měrunice
Nový chodník Měrunice rozcestí

107 498

Obec Všehrdy
00673293

Obec Všehrdy, č. p. 29, 430 01 

Všehrdy

Obnova místní komunikace 4c v obci 

Všehrdy 350 000

Obec Skršín
00266141 Obec Skršín, č. p. 48, 434 01 Skršín Místní komunikace Chrámce

350 000

Obec Křešice
00263851

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 

Křešice
Výstavba chodníku Křešice - Zahořany

350 000

Obec Měděnec
00262030

Obec Měděnec, Nádražní 212, 431 

84 Měděnec
Oprava mostku v Kamenné

350 000

Obec Líšťany
00831824

Obec Líšťany, U Svatého Jána 100, 

440 01 Líšťany
Oprava chodníků v Líšťanech

350 000

Obec Vlastislav
00481661

Obec Vlastislav, č. p. 8, 411 14 

Vlastislav

Zhotovení nového povrchu komunikace k 

bytovému domu 350 000

Obec Slatina
00264377 Obec Slatina, č. p. 50, 410 02 Slatina Oprava chodníků a vjezdů

350 000

Obec Velemyšleves
00556467

Obec Velemyšleves, č. p. 100, 438 01 

Velemyšleves

Oprava místní komunikace u bytových 

domů č.p. 27,28,29 ve Velemyšlevsi 350 000



Obec Zbrašín
00556491

Obec Zbrašín, č. p. 23, 440 01 

Zbrašín
Senkov - oprava chodníků

350 000

14 358 220

OP 3
ŽADATEL IČO ADRESA NÁZEV PROJEKTU NÁVRH DOTACE

Obec Veliká Ves
00262188

Obec Veliká Ves, Podlesice 53, 441 

01 Veliká Ves
Výsadba stromů kolem sochy sv. Floriana 59 700

Obec Hříškov
00556301

Obec Hříškov, č. p. 50, 439 04 

Hříškov
Úprava stromů v obci Hříškov 45 500

Obec Nová Ves v Horách
266108

Obec Nová Ves v Horách, č. p. 33, 

435 45 Nová Ves v Horách
Výsadba zeleně v parku 100 000

Obec Vrbno nad Lesy
00556483

Obec Vrbno nad Lesy, č. p. 38, 439 

06 Vrbno nad Lesy
Výsadba zeleně v centru obce 100 000

Obec Janov
00556025 Obec Janov, č.p. 235, 405 02 Janov

Údržba a úprava zeleně v obci Janov u 

Hřenska
83 020

Obec Kamýk
00831999 Obec Kamýk, č. p. 65, 412 01 Kamýk Výsadba zeleně obec Kamýk 79 220

Obec Siřejovice
00264369

Obec Siřejovice, č. p. 37, 410 02 

Siřejovice
Prořez stromů lesoparku 73 500

Obec Vražkov
00264644

Obec Vražkov, č. p. 2, 413 01 

Vražkov

Prořez nebezpečných stromů, Výsadba 

prostoru u kapličky.
100 000

Obec Nezabylice
00673170

Obec Nezabylice, č. p. 6, 430 01 

Nezabylice

Údržba veřejného prostranství a výsadba 

zeleně 2022
100 000

Obec Ploskovice
00264164

Obec Ploskovice, č. p. 2, 411 42 

Ploskovice

Výsadba zeleně podél chodníku v 

Ploskovicích
37 800

Městys Ročov
0265446

Městys Ročov, č. p. 121, 439 67 

Ročov
Obnova parku u hasičárny 100 000

Obec Chožov
00265004

Obec Chožov, č. p. 154, 439 22 

Chožov

Chožov - revitalizace parku "katolický 

kostel"
100 000

Obec Žalhostice
00264709

Obec Žalhostice, č. p. 120, 411 01 

Žalhostice
Výsadba zeleně 100 000



Obec Raná
00556416 Obec Raná, č. p. 114, 439 24 Raná

Výsadba zeleně po sanaci u čp. 140 

Skleník
100 000

Obec Blažim
00556246

Obec Blažim, č. p. 107, 440 01 

Blažim
Výsadba zeleně v obci Blažim 100 000

Obec Hlinná
00526142 Obec Hlinná, č. p. 53, 412 01 Hlinná Veřejné prostranství v Hlinné 35 000

Obec Zbrašín
00556491

Obec Zbrašín, č. p. 23, 440 01 

Zbrašín

Údržba veřejné zeleně v místní části 

Zbrašín, Hořany a Senkov
100 000

Obec Bílence
00261793

Obec Bílence, č. p. 45, 430 01 

Bílence

Údržba veřejných prostranství a výsadba 

zeleně 2022
100 000

Obec Býčkovice
00832316

Obec Býčkovice, č. p. 57, 412 01 

Býčkovice
údržba veřejných prostranství Býčkovice 66 500

Obec Skršín
00266141 Obec Skršín, č. p. 48, 434 01 Skršín Zlepšení stavu zeleně obytná zóna Skršín 100 000

Obec Chotěšov
00526096

Obec Chotěšov, Lovosická 13, 410 02 

Chotěšov
Park satelit - výsadba zeleně 100 000

Městys Panenský Týnec

00265314
Městys Panenský Týnec, Panenský 

Týnec 10, 439 05 Panenský Týnec

Ozelenění veřejného prostoru v 

Panenském Týnci
100 000

1 880 240

OP 4

ŽADATEL IČO ADRESA NÁZEV PROJEKTU NÁVRH DOTACE

Město Blšany

00264784
Město Blšany, Náměstí 29, 439 88 

Blšany

Administrace projektové žádosti Zvýšení 

společenské a rekreační hodnoty - Blšany
50 000

Obec Chotiněves
00555223

Obec Chotiněves, č. p. 6, 411 45 

Chotiněves
Administrace projektové žádosti 50 000

Obec Vražkov

00264644
Obec Vražkov, č. p. 2, 413 01 

Vražkov

Vypracování projektu na vybudování 

multifunkční klubovny a informačního 

střediska

50 000



Obec Holedeč
00556297

Obec Holedeč, č. p. 30, 438 01 

Holedeč
Cyklotrasy Holedeč 45 000

Městys Ročov
00265446

Městys Ročov, č. p. 121, 439 67 

Ročov

Administrace projektu zvýšení 

bezpečnosti dopravy
50 000

Obec Nezabylice
00673170

Obec Nezabylice, č. p. 6, 430 01 

Nezabylice

Zvýšení bezpečnosti dopravy - 

dokumentace pro získání dotace
50 000

Obec Libořice
00556335

Obec Libořice, č. p. 30, 438 01 

Libořice
Cyklotrasy Libořice 45 000

Obec Liběšice
00483095

Obec Liběšice, č. p. 89, 439 63 

Liběšice
Cyklotrasy Liběšice 43 000

Obec Jimlín

00556327 Obec Jimlín, č. p. 7, 440 01 Jimlín
Jimlín "Zeměchy, p.p. 895/1, 896, 1065/7 

– vodovod a splašková kanalizace"
50 000

Obec Blažim
00556246

Obec Blažim, č. p. 107, 440 01 

Blažim

Zpracování projektové žádosti 

rozvojového záměru obce Blažim
30 000

Obec Měrunice

00266477
Obec Měrunice, č. p. 67, 418 04 

Měrunice

Zpracování projektové dokumentace 

"Žichov - splašková kanalizace a ČOV"
50 000

Obec Hlinná
00526142 Obec Hlinná, č. p. 53, 412 01 Hlinná Administrátor vodovodu Hlinná 50 000

Obec Pnětluky
00556394

Obec Pnětluky, č. p. 26, 440 01 

Pnětluky

Komunikace Zadní konec - podkladová 

dokumentace k žádosti o dotaci
50 000

Obec Bílence
00261793

Obec Bílence, č. p. 45, 430 01 

Bílence

Podkladová dokumentace k projektové 

žádosti - Druhá náves
50 000

Obec Kamýk
00831999 Obec Kamýk, č. p. 65, 412 01 Kamýk Administrace projektové žádosti Kamýk 20 000

Obec Skršín
00266141 Obec Skršín, č. p. 48, 434 01 Skršín Zlepšení stavu zeleně obytná zóna Skršín 50 000

Obec Lhotka nad Labem
00526126

Obec Lhotka nad Labem, č. p. 22, 

410 02 Lhotka nad Labem

Zpracování pasportizace majetku a 

pasportizace komunikací v obci
50 000



Obec Malečov
00266884

Obec Malečov, č. p. 36, 403 27 

Malečov
Revitalizace rybníka v obci Malečov 30 000

813 000



Podpora komunitního života na venkově – zásady programu  
  
Rok 2022  

Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 04. 2022, unesením č. xx/xx/2022.  

  

Obsah 
1. Základní princip, účel a důvody programu .................................................................................. 2 

2. Žadatel ......................................................................................................................................... 3 

3. Vymezení podporovaných aktivit ................................................................................................ 3 

Oprávněné subjekty – žadatelé do individuální výzvy MAS ............................................................ 3 

4. Podmínky a povinnosti pro poskytnutí dotace ............................................................................ 4 

5. Finanční rámec a kritéria pro stanovení výše dotace .................................................................. 4 

Finanční rámec podpory .................................................................................................................. 5 

Kritéria pro stanovení výše dotace .................................................................................................. 5 

6. Způsobilé výdaje Programu ......................................................................................................... 5 

7. Stanovení konzultačního místa.................................................................................................... 6 

8. Výzva a časový rámec Programu ................................................................................................. 6 

9. Předkládání žádosti o dotaci........................................................................................................ 7 

10. Formuláře žádosti o dotaci ...................................................................................................... 8 

11. Posouzení žádostí .................................................................................................................... 9 

První fáze posouzení ........................................................................................................................ 9 

Druhá fáze posouzení ...................................................................................................................... 9 

12. Smlouva o poskytnutí dotace a čerpání dotace .................................................................... 10 

13. Kontrola využití dotace .......................................................................................................... 10 

14. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace ....................................................................... 10 

15. Další informace ...................................................................................................................... 11 

16. Závěrečné ustanovení ............................................................................................................ 11 

17. Seznam příloh ........................................................................................................................ 12 

 

  

  

bod 19.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 171/42R/2022



Podpora komunitního života na venkově – zásady programu  
  
Rok 2022  

Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 04. 2022, unesením č. xx/xx/2022.  

  

1. Základní princip, účel a důvody programu    

Vyhlašovatelem dotačního programu Podpora komunitního života na venkově1 (dále jen „Program“) 
je Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, který je současně 

poskytovatelem dotace (dále jen „Poskytovatel“).   

Tyto zásady Programu upravují postupy a stanoví základní pravidla při poskytování neinvestiční dotace 

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.  

Zásady programu se řídí a jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí Ústeckým krajem, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 

007/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 a Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 

schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017, které 

nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnosti dnem 1. 1. 2018.  

Program podporuje spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místních akčních 

skupin Ústeckého kraje (dále jen „MAS“) formou jednorázové neinvestiční dotace. MAS vyjednávají 

a vytváří mezi různými zájmovými skupinami v území Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

(dále také jen „SCLLD“), která definuje hlavní rozvojové potřeby daného regionu. Základní kapitoly 

strategické části jsou tvořeny strategickou vizí, strategickými cíli, specifickými cíli, opatřeními, 

rozvojovými aktivitami a akčním plánem. Realizace opatření SCLLD je finančně podporována z 
evropských fondů prostřednictvím čtyř programů – Integrovaný regionální operační program, 

Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí. Díky evropskému financování je 

sice v rámci příslušné strategie podpořeno široké portfolio vzájemně provázaných opatření, ale 

přesto to neumožní řešit komplexní sociální a ekonomické problémy venkovských regionů a 

neumožní plně realizovat strategii a opatření, které si skupiny působící v území komunitním 
způsobem vydefinovaly. Venkovská území postrádají možnost podporovat zejména spolkovou 

činnost v obci a drobný komunitní život (společenské, sportovní a kulturní akce apod.). Na podporu 

těchto aktivit se zaměřuje Program.   

Monitorovacím ukazatelem Programu je počet podpořených projektů2.  

Program Podpora komunitního života na venkově naplňuje tyto plánovací dokumenty: 

 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 
Priorita 5 životaschopné venkovské části kraje 

Opatření 5.2 Služby a veřejná vybavenost na venkově 
Aktivity: Podpora rozvoje komunitního života a Podpora volnočasových aktivit obcí a spolků  

 Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 

Cíl 6 Zvýšit životaschopnost venkova 

  

                                                           
1 Venkov = pro potřeby dotačního programu se jedná o území místní akční skupiny.  

  
2 Počet podpořených projektů v rámci individuálních výzev, které vyhlašují jednotlivé MAS ve svém území. 



Podpora komunitního života na venkově – zásady programu  
  
Rok 2022  

Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 04. 2022, unesením č. xx/xx/2022.  

  

2. Žadatel    

Žadatelem (příjemcem) dotace z Programu může být pouze místní akční skupina (dále jen „MAS“), 
která má sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje.    

V případě, že sídlo MAS je mimo Ústecký kraj, avšak na území této MAS leží obce patřící katastrálně 

do Ústeckého kraje, může tato MAS požádat o dotaci za podmínky, že dotace bude použita na 

realizaci projektů pouze na území obcí Ústeckého kraje.  

3. Vymezení podporovaných aktivit   

Dotace je poskytována MAS. MAS se stává administrátorem dotace a realizuje čerpání této dotace 

formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území. Jednotlivé projekty do 
této výzvy podávají oprávněné subjekty z území MAS dle podmínek stanovených v individuální výzvě.    

V rámci individuální výzvy jsou finanční prostředky rozdělovány na podporu projektů zaměřených na 

drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, 

předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto 

projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a 

nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity3.   

Na projekt podpořený v rámci individuální výzvy MAS není možno žádat souběžně do jiných 

dotačních titulů nebo fondů Ústeckého kraje.   

MAS může využít částku v maximální výši 2 % z celkové částky uvedené ve Smlouvě o poskytnutí 

dotace k prezentaci své činnosti a aktivit nesouvisejících s vlastní hospodářskou činností v území.   

Oprávněné subjekty – žadatelé do individuální výzvy MAS 

– Musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí 

prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného 
subjektu je v kompetenci MAS.   

– Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech ve znění pozdějších předpisů.    

– Spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.   

– Ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.   

– Obec (velikost obce dle maximálního počtu obyvatel bude definována v individuální výzvě).   

– Příspěvková organizace zřizovaná obcí anebo Ústeckým krajem.   

– Dobrovolný svazek obcí podle § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů. 

– Školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení.   

– Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a 

náboženských společností.   

                                                           
3  Není možné podpořit aktivitu (nebo i projekt), která je organizována převážně za účelem nákupu drobného dlouhodobého majetku 

nezbytného pro její realizaci. 
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Hlavním úkolem MAS jako administrátora dotace je koordinace vyhlášení individuální výzvy ve svém 

území, příjem dílčích projektů/žádostí, administrace žádostí, hodnocení žádostí, výběr projektů, 

kontrola realizace a proplacení dotace jednotlivým žadatelům. K tomuto účelu každá MAS disponuje 
fundovanou a funkční výběrovou komisí. Výběrová komise posoudí výsledný cíl (efekt) projektu pro 

komunitu. Výsledek bude odpovídat komplexnímu posouzení všech relevantních skutečností.   

MAS nesmí být současně žadatelem do vyhlášené individuální výzvy pro území své, nebo do 
vyhlášené individuální výzvy jiné místní akční skupiny v Ústeckém kraji, v rámci tohoto Programu.  

4. Podmínky a povinnosti pro poskytnutí dotace   

Žadatel do Programu musí splňovat následující podmínky a povinnosti:   

– být MAS s právní subjektivitou (ve znění pozdějších předpisů o.p.s. podle zákona č. 248/1995 

Sb., o obecně prospěšných společnostech; spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník; ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník);   

– mít sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje;   

– mít zpracovanou a platnou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD);   

– nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého kraje;   

– zabezpečí účelnost, efektivnost a zrealizování projektu (účelnost projektu bude posuzována 

z hlediska přínosu projektu v daném území);   

– zabezpečí vyhlášení individuální výzvy ve svém území, příjem dílčích projektů/žádostí, 
administraci žádostí, hodnocení žádostí, financování projektů;   

– bude spolupracovat a informovat Poskytovatele dotace;   

– použije dotace v území MAS v souvislosti s projekty podpořenými v rámci individuální výzvy.   

Kompletní výčet podmínek a povinností žadatele pro poskytnutí dotace je uveden ve formuláři 

Žádost o poskytnutí dotace.    

MAS může do Programu předložit nejvýše jednu žádost v běžném roce.  

5. Finanční rámec a kritéria pro stanovení výše dotace   

Finanční rámec programu = celkový objem finančních prostředků určených pro realizaci Programu ve 

vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného fondu 

Ústeckého kraje.    

Předpokládaný roční rozpočet Programu pro rok 2022 v rámci rozpočtu Ústeckého kraje činí částku 

4 000 000,00 Kč (viz schválený rozpočet kraje na konkrétní období). Disponibilní prostředky pro dané 
období jsou vždy součástí zveřejněné Výzvy.   

Dotace je v rámci Programu poskytována formou jednorázové neinvestiční dotace. 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.    

Dotace bude vyplacena příjemci ex ante, 30 dnů od podpisu smlouvy, formou bezhotovostního 

převodu na jeho bankovní účet, způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace.   



Podpora komunitního života na venkově – zásady programu  
  
Rok 2022  

Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 04. 2022, unesením č. xx/xx/2022.  

  

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie.    

V rámci Programu lze poskytnout jednotlivé MAS dotaci ve výši maximálně 85 % celkových 

způsobilých výdajů alokovaných pro individuální výzvu pro předkládání projektů v běžném roce.    

Finanční rámec podpory  

– Na realizaci projektů v území tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu.    

– Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit 

dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude 

půjčován za úplatu.  

Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené 

dotace v rámci individuální výzvy, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.   

Kritéria pro stanovení výše dotace   

Celkový objem finančních prostředků Programu je vyčleněn v rámci schváleného rozpočtu Ústeckého 

kraje na konkrétní rok. Disponibilní finanční prostředky pro dané období jsou vždy součástí 

zveřejněné Výzvy Poskytovatele.  

Finanční prostředky jsou rozděleny mezi oprávněné příjemce tímto způsobem:  

 Oprávněný příjemce uvede v žádosti seznam obcí v území včetně počtu obyvatel4. 

 Disponibilní finanční prostředky se vydělí celkovým počtem obyvatel v územích všech 

oprávněných příjemců (dle došlých a schválených žádostí MAS)5 = koeficient.  

 Koeficientem je vynásoben počet obyvatel v území oprávněného příjemce (výsledné hodnoty 

jsou zaokrouhleny na celá čísla směrem dolů).  

 Výsledná hodnota je celkovou maximální výší dotace pro oprávněného příjemce.  

 Skutečná celková výše dotace pro oprávněného příjemce je uvedena ve Smlouvě o 

poskytnutí dotace.   

6. Způsobilé výdaje Programu   

Dotace je v rámci Programu poskytována na způsobilé výdaje. Způsobilým výdajem v Programu jsou 

pouze výdaje vynaložené na realizaci projektů v rámci individuálních výzev v jednotlivých MAS.  

Způsobilé výdaje musí splňovat podmínky:   

– Projekty podpořené v rámci individuální výzvy musí být v souladu se Strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD) a se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.   

                                                           
4 Počet obyvatel = Koncový stav obyvatelstva k 31. 12. předchozího kalendářnímu roku, kdy je vyhlášena 

platná Výzva (dle ČSÚ).  

 
5 V případě, že je žadatelem/příjemcem dotace MAS, která nemá sídlo v ÚK, dotace bude přidělena dle počtu 
obyvatel v obcích spadajících do Ústeckého kraje. Výčet obcí je uveden v žádosti o dotaci. 
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– Vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.   

– Vznikly příjemcům v individuálních výzvách, v přímé souvislosti s realizací projektů v období 

od 01. 05. 2022 do 31. 12. 2022.   

– Byly uhrazeny do konce realizace projektů.   

– Byly skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví, na účetních dokladech, v případě, že je 

příjemce povinen vést účetnictví dle platných předpisů, výdaj je identifikovatelný, ověřitelný 

a podložený prvotními podpůrnými doklady.  

7. Stanovení konzultačního místa   

Konzultace doporučujeme uskutečnit v dostatečném časovém předstihu před vypršením termínu 

odevzdání žádosti, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti.   

Osobní konzultace  

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje (budova A)  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

5. patro, č. dveří 511    

Kontaktní osoba  

Mgr. Petra Ludwigová, oddělení regionálního rozvoje  ludwigova.p@kr-ustecky.cz, 475 657 958  

Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.    

Doručovací adresa  

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem   

Datová schránka  

t9zbsva  

8. Výzva a časový rámec Programu   

Termín vyhlášení výzvy k Programu je 2. čtvrtletí kalendářního roku 2022.   

Schválení Programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje    25. 04. 2022   

Oznámení výzvy            01. 06. 2022    

Lhůta pro podání žádostí          01. 07. – 31. 07. 2022   

Projednání žádostí ve výběrové komisi RR      Srpen 2022   

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje      17. 08. 2022   

Projednání žádostí Zastupitelstvem Ústeckého kraje    05. 09. 2022   

Dokončení dílčích podpořených projektů – nejpozději    31. 12. 2022  
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Předložení dílčích závěrečných zpráv a proplacení projektů  31. 01. 2023   

Předložení závěrečných zpráv MAS – nejpozději    28. 02. 2023  

 

9. Předkládání žádosti o dotaci   

Žadatel doručuje úplnou žádost do Programu na předepsaných formulářích:   

a) poštou,  

b) osobně na podatelnu Krajského úřadu,   

c) do datové schránky Ústeckého kraje,    

v termínu na základě Výzvy, jež je zveřejněna na internetových stránkách Krajského úřadu. Výzva 

stanovuje termín pro odevzdání žádostí a jejich náležitosti.   

Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

musí být v zalepené obálce označené:   

 názvem Programu,    

 plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,   

 textem „NEOTVÍRAT“.   

Adresa pro doručení  

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje, musí být z označení datové 

zprávy zřejmé, že je doručována Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru regionálního rozvoje a 

dále, že se jedná o žádost o dotaci v rámci Programu.   

Datová schránka  

t9zbsva  

Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je zde uvedeno a žádosti obdržené po termínu 

uzávěrky pro přijímání žádostí nebudou hodnoceny.   

Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a žadatelům o 

dotaci se nevracejí.   
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10. Formuláře žádosti o dotaci   

Formulář žádosti  
Kopie listů ze SCLLD s tematickými projekty navazujícími na individuální výzvu  

Povinné přílohy žádosti: 

1. U právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např. výpis z 
obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.  

společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v běžné kopii;   

2. Doklady o ustanovení statutárního zástupce právnické osoby (např. volba, jmenování), 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek 

(podepisování smluv), a to v běžné kopii;   
3. Je-li žadatel o dotaci právnickou osobou a z povinných příloh žádosti dle bodu 1 a 2 to 

jednoznačně nevyplývá, dokládá6 v běžné kopii:  

o 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,  

o 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,  

o informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.  

4. doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v běžné kopii;   

5. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v běžné kopii.  

  

                                                           
6 Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

(dále jen „zákon“), která byla přijata zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Mění se text § 10 odst. 3 písm. f) zákona, 

který upravuje minimální náležitosti žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.  
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11. Posouzení žádostí   

Všechny žádosti řádně došlé v termínu podléhají dvoufázovému posouzení. Obě fáze provádí 
administrátor, kterým je odbor regionálního rozvoje.    

První fáze posouzení  

Žádost je posouzena z hlediska úplnosti a splnění podmínek a povinností pro poskytnutí podpory. 

Pokud doručená žádost obsahuje formální nedostatky, administrátor požádá žadatele o nápravu do 
5 pracovních dní. Požadavek o nápravu je odeslán na kontaktní email uvedený v žádosti.    

V první fázi je posuzováno:   

– doložení předepsaného formuláře,    

– doložení kopie listů ze SCLLD, kde jsou tematicky uvedeny a označeny projekty navazující na 
individuální výzvu,  

– doložení povinných příloh dle článku 10., těchto Zásad.  

Za formální nedostatky se považuje nesprávné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační 

údaje žadatele, apod.) nebo chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.    

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 kontaktního emailu.    

V případě nesouhlasu s vyloučením může žadatel podat námitky (prostřednictvím odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje) proti tomuto závěru do 5 pracovních dnů od 
doručení. O námitkách rozhodne zástupce poskytovatele dotace, kterého jmenuje Rada Ústeckého 

kraje.   

Druhá fáze posouzení  

V druhé fázi je žádost posouzena z hlediska obsahové a ekonomické úrovně, zda:    

– projekt odpovídá vymezení podporovaných aktivit, je v souladu se Strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro místo realizace projektu a není v rozporu s cíli 

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027;   

– je v souladu s popisem a územním vymezením individuální výzvy.   

Vybrané žádosti administrátor doporučuje ke schválení orgánům poskytovatele dle kompetencí 
vymezených zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.    

Žadatelé, jejichž žádost nesplní kritéria věcné kontroly, budou z dalšího hodnocení vyloučeni a budou 

o tom informováni prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného v žádosti.    

V případě nesouhlasu s vyloučením může žadatel podat námitky (prostřednictvím odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje) proti tomuto závěru do 5 pracovních dnů od 

doručení. O námitkách rozhodne zástupce poskytovatele dotace, kterého jmenuje Rada Ústeckého 

kraje.   

Po dvoufázovém hodnocení vyhotoví odbor regionálního rozvoje materiál pro jednání orgánů 
poskytovatele a následně jej předloží k projednání do nejbližšího jednání těchto orgánů.   
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Poradním orgánem pro posuzování žádostí a pro zpracování návrhů na poskytnutí dotace ustavil 

Ústecký kraj Komisi pro regionální rozvoj, cestovní ruch a lázeňství Rady Ústeckého kraje. Tato 

komise vydává stanovisko kompetentním orgánům kraje ve věci poskytnutí dotace.    

Při stanovení kompetentního orgánu k rozhodování o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční dotace je určující částkou výše požadované dotace v žádosti. O žádostech 

nad 200 000 Kč v jednotlivém případě rozhoduje dle § 36 písm. c) zákona o krajích Zastupitelstvo 
Kraje.   

Seznam úspěšných žadatelů bude zveřejněn na internetových stránkách Programu.   

Všichni žadatelé budou o výsledku písemně informováni.  

12. Smlouva o poskytnutí dotace a čerpání dotace   

Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (vzor 

Smlouvy je přílohou).    

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace se uzavírá jako smlouva veřejnoprávní v souladu s 

ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.   

Smlouva vymezí podmínky pro následné vyplacení dotace. V případě nedodržení smlouvy ze strany 

příjemce je poskytovatel dotace oprávněn od smlouvy o poskytnutí dotace odstoupit.   

Dotace bude vyplacena příjemci ex ante, 30 dnů od podpisu smlouvy, formou bezhotovostního 
převodu na jeho bankovní účet, způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace.   

Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace.   

Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít na 

financování projektu schváleného Poskytovatelem.   

Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna Poskytovatelem 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), v Registru smluv.  

13. 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.   

14. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace   

Za každý projekt v rámci individuální výzvy bude administrátoru dotace (MAS) předložena dílčí 
závěrečná zpráva a následně dotace bude proplacena, a to nejpozději do 1 měsíce od dokončení 

realizace každého dílčího podpořeného projektu. Poslední projekt podpořený v rámci individuální 
výzvy musí být proplacen nejpozději do 31. 01. 2023.   
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Administrátor dotace poté předkládá Poskytovateli dotace komplexní závěrečnou zprávu do 2 

měsíců po předložení poslední dílčí závěrečné zprávy a proplacení projektu, nejpozději však do 28. 

02. 2023. Vzor Závěrečné zprávy je přílohou.    

Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu Závěrečnou zprávu včetně vyúčtování 

projektu, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, posoudí příslušný odbor důvody a 

může rozhodnout o prodloužení termínu pro předložení.   

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět formou vratky na účet 
poskytovatele (do zprávy pro příjemce uvede číslo smlouvy a název organizace), ze kterého mu byly 

prostředky poskytnuty, nejpozději s předložením Závěrečné zprávy a vyúčtování, které bude 

předloženo v termínu uvedeném ve smlouvě. O vratce informuje poskytovatele dotace emailem 
nejpozději 5 pracovních dnů před odesláním vratky. 

Jestliže příjemce dotace ve stanoveném náhradním termínu nepředloží Závěrečnou zprávu a 

vyúčtování projektu nebo nevrátí nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení smlouvy o poskytnutí 

dotace, které bude řešeno jako porušení rozpočtové kázně v souladu se zákonem a příslušným 

ujednáním smlouvy o poskytnutí dotace.  

15. Další informace   

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo ověřit u třetích osob informace uvedené žadatelem.   

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo na změnu podmínek Programu.   

Žadatelé/příjemci (MAS i žadatelé v rámci individuálních výzev) se zavazují, že na vyžádání poskytnou 
informace potřebné pro hodnocení úspěšnosti programu.    

Příjemce dotace (MAS i žadatelé v rámci individuálních výzev) souhlasí se zařazením do databáze 

příjemců dotací poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výší poskytnuté dotace na 
webových stránkách poskytovatele, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a dále poskytuje 

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením  GDPR (Obecné nařízení na ochranu 

osobních údajů).  

16. Závěrečné ustanovení   

Zásady programu Podpora komunitního života na venkově v roce 2022 byly projednány Radou 

Ústeckého kraje dne 06. 04. 2022 a schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 04. 2022.   

Zásady programu Podpora komunitního života na venkově v roce 2022 nabývají účinnosti dnem 

oznámení Výzvy pro rok 2022 dne 01. 06. 2022 a jsou platné pro období realizace projektů včetně 

podání závěrečného vyúčtování dotace od 1. 7. 2022 do 28. 02. 2023.  

V odůvodněných případech může rozhodnout o výjimce z tohoto programu Rada nebo Zastupitelstvo 

Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je oprávněn rozhodnout o poskytnutí dotace 

podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   
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Schválené zásady programu budou zveřejněny na úřední desce Poskytovatele způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, nejpozději 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádostí, a budou 

zveřejněny nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.   

Dnem zveřejnění Programu je 01. 06. 2022.  

17. Seznam příloh   

Formulář žádosti    

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace   

Formulář závěrečné zprávy    
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ÚDAJE O ŽADATELI  

Název/Jméno:  

Adresa sídla:  

Adresa kanceláře:  

Korespondenční adresa:  

IČO:  Plátce DPH: ANO / NE (nehodící se škrtněte)  

Název banky:  Číslo účtu:  

Registrace MAS (rok):  SCLLD – datum schválení:  

Počet obyvatel MAS na území Ústeckého kraje k 31. 12. předchozího kalendářního roku:  

OSOBA ZASTUPUJÍCÍ PRÁVNICKOU OSOBU – STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE  

Titul, jméno, příjmení:  Funkce:  

Telefon:   E-mail:  

ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI – KONTAKTNÍ OSOBA  

Titul, jméno, příjmení:  

Telefon:  Email:  

  

PROJEKT PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA VENKOVĚ  

Datum zahájení projektu:  Datum ukončení projektu:  

Celkové náklady projektu (Kč):  Požadovaná dotace (Kč):  

Předpokládaný počet podpořených projektů dle podporovaných aktivit (kvalifikovaný odhad):  

  

Popis individuální výzvy a způsob hodnocení došlých žádostí, příp. text a podmínky individuální výzvy  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Územní vymezení individuální výzvy – charakteristika území  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1: Formulář žádosti 
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Jmenný seznam obcí / počet obyvatel k 31. 12 předchozího roku (řazeno abecedně)  
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Žadatel prohlašuje a zavazuje se, že ke dni podání žádosti:  

1. Je MAS s právní subjektivitou (ve znění pozdějších předpisů o.p.s. podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech; spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník) a jako žadatel nebo jeho statutární zástupce (statutárním zástupcům žadatele, pokud z příslušného 
zákona, statutů organizace apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) nebyl/i pravomocně odsouzen/i pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo 
trestný čin proti majetku;  

2. Má sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje;  

3. Má zpracovanou a platnou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a prověří, že projekty podpořené v 
rámci individuální výzvy budou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro místo realizace 
projektu a nejsou v rozporu s cíli Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027;  

4. V době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené 
vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon 
rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci;  

5. Nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého kraje a ke dni podání žádosti má řádně vypořádané 
veškeré závazky vůči Ústeckému kraji, vůči jiným územním samosprávným celkům, vůči státním subjektům (finančním 
úřadům, České správě sociálního zabezpečení, apod.);  

6. Zabezpečí vyhlášení individuální výzvy ve svém území, příjem dílčích projektů/žádostí, administraci žádostí, hodnocení 

žádostí, financování projektů;  

7. Zabezpečí účelnost, efektivnost a zrealizování projektu (účelnost projektu bude posuzována z hlediska přínosu projektu v 

daném území) a projekty předpokládané výběrem pro podporu v rámci individuální výzvy vyhovují zásadám efektivnosti, 

účelnosti a hospodárnosti;  

8. Bude spolupracovat a informovat Poskytovatele dotace a v případě poskytnutí dotace bude postupovat podle platného 

znění ” Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ” a dle uzavřené Smlouvy. 

9. Použije dotace v území MAS v souvislosti s projekty podpořenými v rámci individuální výzvy, kde uplatňované 

náklady/výdaje vzniknou příjemcům v přímé souvislosti s realizací projektů ve schváleném období realizace;  uplatňované 

náklady budou uhrazeny do konce realizace projektů; uplatňované náklady/výdaje budou skutečně vynaloženy a zachyceny 

v účetnictví, na účetních dokladech, v případě, že je příjemce povinen vést účetnictví dle platných předpisů, je 

identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady. 

10. Údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.  

  

Žádost odpovídá Zásadám pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a je v souladu se Zásadami 

Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.  

Žadatel souhlasí se zařazením do databáze Poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů o sobě (jako žadateli) a o výš i 

poskytnuté dotace na webových stránkách Poskytovatele, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zpracováním osobních údajů včetně souhlasu s pořízením a použitím fotografií v rámci 

realizace projektů podpořených v rámci Programu.  

Místo:  

Datum:                                                                                                               

Podpis kontaktní osoby:  

Podpis statutárního zástupce:  

Razítko:                                      
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K vyplněnému formuláři žádosti přiloží žadatel:  

1. U právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z 

registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací 

listina), a to v běžné kopii;  

2. Doklady o ustanovení statutárního zástupce právnické osoby (např. volba, jmenování), současně s dokladem osvědčujícím 

jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v běžné kopii;  

3. Je-li žadatel o dotaci právnickou osobou a z povinných příloh žádosti dle bodu 1 a 2 to jednoznačně nevyplývá, dokládá v 

běžné kopii: 

- informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo 

zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci, 

- údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů 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, 

- informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

4. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v běžné kopii;  

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

6. Listy ze SCLLD, kde jsou tematicky uvedeny projekty navazující na individuální výzvu (musí být v kopii vyznačeno), a to v 

běžné kopii. 
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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. Janem Schillerem, hejtmanem  
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ludwigová, odbor regionálního rozvoje 
E-mail/telefon: ludwigova.p@kr-ustecky.cz; 475 657 958 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:.. 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Název/obchodní firma/jméno a příjmení   
Sídlo/bydliště:  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
Bank. spojení:  
 číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn.  ........../ v.............. rejstříku 
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v……………….. 

Výpis z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce tvoří Přílohu 1. 
k této smlouvě. 
 
 (dále jen „příjemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 

(dále jen „smlouva“) 

Příloha 2.
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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. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 byly schváleny Zásady Regionálního podpůrného fondu 
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), které nabývají platnosti dnem jejich schválení a 
účinnosti dnem 1. 1. 2018.  

Tato smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami a v souladu s programem Podpora 
komunitního života na venkově – zásady programu pro rok 2022, schváleným 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. … ze dne 25. 4. 2022. 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne 05. 
09. 2022 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) 00237, za 
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 01. 2023. 

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

3. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu Podpora komunitního života na venkově 
v roce 2022 (dále jen „projekt“), za účelem podpory projektů zaměřených na drobný 
komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní 
akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci 
realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské 
vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného 
vybavení nezbytných pro realizaci aktivity. 

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 účelu, 
způsob poskytnutí dotace 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu Podpora komunitního života na venkově v roce 2022 (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. Žádost o dotaci předložená 
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha 2. 

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. 
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3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 01. 2023. 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 01. 
07. 2022 do 31. 12. 2022 (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) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 

c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

d) nákupy pozemků a budov, 

e) ztráty z devizových kurzů, 

f) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.), 

g) nájemné s následnou koupí (leasing), 

h) 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). 

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 85 % (na základě výjimky ze Zásad 
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem Část E, Čl. 
XVII, bod 1, schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne 5. 9. 
2022).  

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.  
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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 60 dnů od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 28. 02. 2023. 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. 

Pro vypracování písemné závěrečné zprávy použije příjemce předepsaný formulář, 
který mj. obsahuje následující položky: 

I. Závěrečná zpráva – kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu 

– Popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu 

– Celkové zhodnocení projektu 

II. Přehled všech projektů podpořených v rámci individuální výzvy 

 Označení příjemce 

 Číslo smlouvy (pokud poskytovatel eviduje) 

 Název projektu 

 Celkové náklady projektu: 

 Výše poskytnuté dotace v Kč 

 Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, přínos projektu pro cílové 
skupiny 

III. Závěrečná zpráva – finanční vypořádání projektu 

– Číslo smlouvy Poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy 

– Poskytnutá dotace v Kč 

– Přehled všech nákladů a výnosů projektu 

– Přehled nákladů všech projektů hrazených z dotace 

– Přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu Poskytovatele 

IV. Prezentace MAS v území – seznam výdajů v Kč (částka nesmí přesáhnout 
max. výši 2% z celkové částky uvedené ve Smlouvě) 

V. Přílohy k části – kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu 

 Fotodokumentace individuálních akcí, plakáty k individuálním akcím apod. 

VI. Přílohy k části – finanční vypořádání projektu 
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– Doklad o zaúčtování pod UZ  (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ) – 
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 

– Kopie smluv s příjemci dotace v individuální výzvě 

– Doklady o zaplacení výdajů projektů v individuální výzvě budou předloženy 
do závěrečné zprávy ve formě soupisky účetních dokladů 
(projekt=soupiska a jeden řádek v soupisce=jeden účetní doklad), kde 
bude uvedeno: evidenční číslo účetního dokladu, předmět/účel úhrady, 
datum úhrady a celková částka, která bude členěna na úhradu z dotace a 
z vlastních prostředků. Poskytovatel dotace je oprávněn vyžádat si kopii 
vybraného účetního dokladu k doložení. 

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. 

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

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
10 %. 

f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném 
účetnictví – výše odvodu činí 20%. 

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše 
odvodu činí 5%. 

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

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

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
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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 10 pracovních dnů. 

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

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

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. 

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 konání akce: 

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) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty 
akce, 

e) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele), 

f) prezentace poskytovatele moderátorem akce, 
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g) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu). 

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

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./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 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

1. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne 05. 09. 2022. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
 

Příjemce 

 

Přílohy: 
Příloha 1 Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce 
Příloha 2 Žádost o dotaci 

 



Podpora komunitního života na venkově v roce 2022  
 

Závěrečná zpráva 
 

 

ÚDAJE O ŽADATELI  

Název/Jméno:  

ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI – KONTAKTNÍ OSOBA  

Titul, jméno, příjmení:  

Telefon:  Email:  

  

PROJEKT PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA VENKOVĚ 

Datum zahájení projektu:  Datum ukončení projektu:  

Skutečný počet podpořených projektů:  

Zveřejnění publicity projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno formou:  

Závěrečná zpráva – kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu  

Popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu:  

Celkové zhodnocení projektu:  

Přehled všech projektů podpořených v rámci individuální výzvy  

1.  

Označení příjemce:  

Číslo smlouvy (pokud poskytovatel eviduje):  

Název projektu:  

Celkové náklady projektu:  

Výše poskytnuté dotace v Kč:  

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, přínos projektu pro cílové skupiny:  

  

2.  

Označení příjemce:  

Číslo smlouvy (pokud poskytovatel eviduje):  

Název projektu:  

Celkové náklady projektu:  

Výše poskytnuté dotace v Kč:  

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, přínos projektu pro cílové skupiny:  

  

3. …  

Závěrečná zpráva – finanční vypořádání projektu  

Číslo smlouvy Poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy:  

Poskytnutá dotace v Kč:  

Přehled všech nákladů a výnosů projektu:  

Přehled nákladů všech projektů hrazených z dotace:  

Přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu Poskytovatele:  

Prezentace MAS v území – seznam výdajů v Kč (částka nesmí přesáhnout max. výši 2 % z celkové částky uvedené ve Smlouvě):  

  

  

Příloha 3: Závěrečná zpráva



Podpora komunitního života na venkově v roce 2022  
 

Závěrečná zpráva 
 

Přílohy – kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:    

1. Fotodokumentace individuálních akcí, plakáty k individuálním akcím apod.  

  

Přílohy – finanční vypořádání projektu:  

1. Doklad o zaúčtování pod UZ  (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ) – 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  

2. Kopie smluv s příjemci dotace v individuální výzvě  

3. Doklady o zaplacení výdajů projektů v individuální výzvě budou předloženy do závěrečné zprávy ve formě soupisky 

účetních dokladů (projekt=soupiska a jeden řádek v soupisce=jeden účetní doklad), kde bude uvedeno: evidenční číslo 

účetního dokladu, předmět/účel úhrady, datum úhrady a celková částka, která bude členěna na úhradu z dotace a z 

vlastních prostředků. Poskytovatel dotace je oprávněn vyžádat si kopii vybraného účetního dokladu k doložení. 

 

   

PROHLÁŠENÍ  

 

Jsme plátci – neplátci1 DPH.   

Byl – nebyl uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce daně.   

 

 

  

Místo:  

Datum:                                                                                                               

Podpis kontaktní osoby:  

Podpis statutárního zástupce:  

Razítko:                              
  

                                                                 
1 Nehodící se škrtněte 



VÝZVA 

k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově 

pro rok 2022 

1. Program  
Usnesením č. … ze dne 25. 04. 2022 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje program Podpora 

komunitního života na venkově – zásady programu pro rok 2022 (dále jen „program“).  

2. Administrátor programu  
Administrátor programu Odbor regionálního rozvoje vyzývá žadatele o dotaci dle čl. 2 programu, 

pro oblasti podpory vymezené ve čl. 3 programu k podání žádostí o dotaci pro rok 2022 dle čl. 5 a 

6 programu na formuláři, který je součástí přílohy 1. této Výzvy.   

3. Lhůta pro podání žádostí od 01. 07. 2022 do 31. 07. 2022 

Žadatel doručuje úplnou žádost dle čl. 9 programu na předepsaných formulářích:  

a) poštou,   

b) osobně na podatelnu Krajského úřadu,  

c) do datové schránky Ústeckého kraje.  

 Zásady programu a předepsané formuláře jsou součástí přílohy 1. této výzvy. 

4. Předpokládané termíny schvalovacího řízení  
  

Oznámení výzvy 01. 06. 2022 

Lhůta pro podání žádostí 01. 07. – 31. 07. 2022 

Odstranění formálních nedostatků (dle čl. 11 programu)  Do 5 pracovních dní  

Projednání žádostí ve výběrové komisi RR  Srpen 2022 

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje  17. 08. 2022 

Projednání žádostí v Zastupitelstvu ÚK  05. 09. 2022 

Dokončení dílčích podpořených projektů – nejpozději  31. 12. 2022 

Předložení dílčích závěrečných zpráv a proplacení projektů (dle čl. 14 programu)  31. 01. 2023 

Předložení závěrečných zpráv MAS – nejpozději (dle č. 14 programu)  28. 02. 2023 

  

5. Objem finančních prostředků Programu celkem pro všechny oblasti podpory  

4 000 000,00 Kč 

bod 19.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 171/42R/2022



bod 19.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 172/42R/2022


