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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.3

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje - Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace.

Nárok na rozpočet:
Finanční alokace programu 9 030 tis. Kč (nově navýšena alokace), financování programu v rámci realizace 
projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II”, Operační program výzkum, vývoj, 
vzdělávání, Dotace OPVVV (EU): 85%, Vlastní zdroje: 15% - vlastní prostředky z rozpočtu Fondu rozvoje 
Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.3-1 Název: bod 16.3 priloha 1.pdf
Rozhodnutí Krajské rady pro 
konkurenceschopnost Ústeckého 
kraje per rollam č. 2/2022

U

16.3-2 Název: bod 16.3 priloha 2.pdf
Dohoda o ukončení Smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace č. 
20/SML5850/SOPD/SPRP

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů o 
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5850/SOPD/SPRP ze 
dne 7. 10. 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s žadatelem: Vím o všem s. r. o, název projektu: Vím o 
všem – sociální služby.

B) ukládá



Mgr. Ivě Dvořákové, LL. M., člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění 
realizace bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 7. 2022.

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 byl schválen a vyhlášen 
dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ (dále jen „Dotační program“) a byla schválena 
vzorová smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro účely tohoto programu. Dotační program byl vyhlášen v 
rámci aktivity Asistence projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II” (dále jen „Smart 
akcelerátor II“) v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková alokace finančních prostředků 
na dotační program činila 7.500.000,- Kč. Dotační program byl zveřejněn dne 13. 9. 2019 na úřední desce 
Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021 došlo k 
navýšení alokace Dotačního programu o 1 530 tis. Kč na 9 030 tis. Kč.

Na základě žádosti žadatele Vím o všem s. r. o, název projektu: Vím o všem – sociální služby, doporučila 
Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje (dle přílohy č. 1 tohoto materiálu) rozhodnout v rámci 
dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5850/SOPD/SPRP ze dne 7. 10. 2020 (dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení). Dohoda nabude platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem vrácení částky odpovídající 
vyplacené dotaci ve výši 300 000,- Kč, za podmínky jejího uveřejnění v registru smluv.

Znění Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5850/SOPD/SPRP ze dne 7. 
10. 2020 , bylo konzultováno s odborem LP.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Lukáš Vostrý,
samostatný referent OLZP

Ing. Radovan Novák,
vedoucí OLZP

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Iva Tomešová (vedoucí odboru)   Ing. Iva Tomešová 10. 6. 
2022

2 Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)   Mgr. Iva Dvořáková 
14.6.2022

Podpis zpracovatele:  Ing. Martina Sedláková 9. 6. 2022


