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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem a organizacemi uvedenými
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
uzavření dodatku ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem a organizacemi
uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj se ve školním roce 2021/2022 zapojil do výzvy Operačního programu potravinové a materiální
pomoci číslo 30_21_011 projektem ÚK – obědy do škol III s registračním číslem
CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000059. Vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řídící orgán OP
PMP zveřejnil na svých webových stránkách prodloužení stávající výzvy oproti vyhlášení výzvy nové pro
školní rok 2022/2023. Rada Ústeckého kraje rozhodla 6. 4. 2022 usnesením č. 064/42R/2022 o pokračování
v prodloužené výzvě č. 30_21_011 a podání podstatné změny projektu v programu MS2014+.
Do prodloužené výzvy přistoupili čtyři partneři s finančním příspěvkem, kteří nebyli od 1. 9. 2021 v projektu
zapojeni. Dva partneři, kteří byli v projektu zapojeni, se rozhodli, že k 30. 6. 2022 projekt opustí ve lhůtě, která
byla stanovena ve smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem a nebudou ve školním roce 2022/2023
nadále pokračovat. Celkem pro školní rok 2022/2023 bude zapojeno 38 škol a školských zařízení.
Dle pravidel Operačního programu potravinové a materiální pomoci mohou být partnery školy, které poskytují
vzdělávací služby na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a zařízení školního stravování poskytující stravování pro děti/žáky škol v
souladu s uvedeným zákonem a rovněž s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která jsou
registrovaná v Rejstříku škol MŠMT.
Cílem projektu je zajistit ve školním roce 2022/2023 stravování pro děti v hmotné nouzi navštěvující
mateřské, základní školy a víceletá gymnázia v Ústeckém kraji. Zvýšit tak jejich školní docházku, účast na
předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. Cílové skupiny jsou děti ze sociálně slabých rodin
ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako
společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi (rozhodné
období bylo stanoveno od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022).
Rozpočet projektu byl upraven s ohledem na dosavadní čerpání. Nový (upravený) rozpočet projektu bude
součástí podstatné změny projektu. Při tvorbě rozpočtu na školní rok 2022/2023 příjemce dotace - Ústecký
kraj postupoval tak, že nevyužité prostředky předchozího školního roku 2021/2022 zohlednil při tvorbě
nového rozpočtu. Nový rozpočet součtem za oba dva školní roky 2021/2022 a 2022/2023 činí 16 010 097,60
Kč. Předchozí školní rok 2021/2022 žádal Ústecký kraj o finanční prostředky ve výši 7 999 851,30 Kč.
Výše finančních prostředků, které bude MPSV zasílat Ústeckému kraji v prodloužené výzvě pro školní rok
2022/2023, činí 8 010 246,30 Kč.
Z tohoto důvodu je nutné s novými partnery uzavřít smlouvy o partnerství, se stávajícími partnery se musí
uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství. Vzor smlouvy o partnerství a vzor dodatku ke smlouvě o
partnerství je součástí předkládaného materiálu Radě Ústeckého kraje. Přílohy jsou rozděleny na finanční
podíl nepřevyšující 200 tisíc (rozhoduje Rada Ústeckého kraje) a finanční podíl převyšující 200 tisíc
(rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje).
Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 18. 5. 2022 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o
partnerství, resp. uzavření dodatku ke smlouvě o partnerství tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.
Dále Rada Ústeckého kraje ve své pravomoci rozhodla o uzavření smlouvy o partnerství, resp. uzavření
dodatku ke smlouvě o partnerství s organizacemi - školy a školská zařízení s předpokládaným finančním
podílem nepřevyšující 200 tis. Kč a schválila vzor smlouvy o partnerství a vzor dodatku ke smlouvě o
partnerství. Seznamy organizací i vzory dokumentů jsou součástí usnesení č. 027/44R/2022 jako přílohy č. 1,
2, 3 a 5.
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