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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.3

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Projekt „ÚK – obědy do škol“ – uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Realizace projetu „ÚK – obědy do škol“ 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 5. 2019 Pro: 9 Proti:          Zdržel se: 0 Č. usnesení: 031/68R/2019

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 055/70R/2019

Přílohy: 

14.3-1 Název: bod 14.3 priloha 1.pdf
Školy a školská zařízení s 
předpokládaným finančním podílem 
převyšující 200 tis. Kč

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

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 v rámci výzvy č. 30_19_009 Potravinová pomoc 
dětem ve vážné sociální nouzi mezi Ústeckým krajem a organizacemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto 
usnesení (vzor smlouvy je uvedený v příloze č. 1 k usnesení Rady Ústeckého kraje č. 056/66R/2019 ze 
dne 10. 4. 2019).



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018, usnesením č. 32/16Z/2018 uložilo Radě Ústeckého kraje 
zapojit se do dotačního programu MPSV. Výzva číslo 30_19_009 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální 
nouzi v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci byla vyhlášena dne 5. 3. 2019. 
Vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Rada Ústeckého kraje schválila dne 10. 4. 2019 usnesením č. 056/66R/2019 podání projektové žádosti o 
podporu a realizaci projektu v rámci výzvy 30_19_009 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v 
rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, název projektu: ÚK – obědy do škol, včetně 
vzoru smlouvy o partnerství.

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.
V roli partnera s finančním příspěvkem se do projektu přihlásilo 33 škol a školských zařízení z Ústeckého 
kraje, které ve stanoveném termínu doložily potřebné podklady. Celková předpokládaná výše finančních 
příspěvků je 6 539 162,70 Kč.

Dodatečné zařazení školy:
Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice již žádala v tomto školním roce 
2018/2019 o příspěvek primární prevence ve výši 36 000,00 Kč a v rámci Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci 169 832,25 Kč. Částka těchto dvou programů v součtu převyšuje 200 tis. Kč a z tohoto 
důvodu musí o poskytnutí rozhodnout Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 9. 5. 2018 dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů rozhodla o uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 
č. 30_19_009 mezi Ústeckým krajem a organizacemi uvedenými v příloze č. 1 k usnesení č. 031/68/2019. 
Jednalo se o školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem nepřevyšující 200 tis. Kč.
Rada současně v téže věci navrhuje zastupitelstvu rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o partnerství se školami a 
školskými zařízeními s předpokládaným finančním podílem převyšujícím 200 tis. Kč.
Dodatečné zařazení jedné školy do tohoto seznamu škol a školských zařízení, z výše uvedeného důvodu, 
rada projednala dne 5. 6. 2019.
Dále rada dne 9. 5. 2018 uložila Ing. Dagmar Waicové zabezpečit veškeré potřebné úkony související s 
uzavřením smluv s jednotlivými organizacemi za předpokladu kladného rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého 
kraje na zasedání dne 24. 6. 2019. Termín: 31. 8. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 6. 6. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 10.6.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 6. 6. 2019


