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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.8

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Informace o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru organizace WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. – průběžná zpráva

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Informování o průběžném využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru organizaci WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 900 000,- Kč.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 5. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 058/69R/2019

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 20. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.8-1 Název: bod 20.8 priloha 1.pdf
Průběžná zpráva o využití finančních 
prostředků a vyúčtování finančního 
daru

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

přednesenou informaci o průběžném využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru, jež byl 
poskytnut organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 900 000,- Kč

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členovi Rady Ústeckého kraje, informovat zástupce WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s. o projednání Průběžné zprávy – Informace o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního 
daru v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 31.7.2019



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č. 033/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 rozhodlo o poskytnutí 
finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 900 000,- Kč. V souladu s tímto usnesením 
byla mezi dárcem a obdarovaným dne 19. 12. 2018 uzavřena Darovací smlouva (18/SML5355/DSP/SV), v 
rámci níž se obdarovaný zavázal využít finanční prostředky výhradně za účelem podpory aktivit projektu 
Obědy pro děti, tedy k úhradě obědů pro potřebné děti ve školních jídelnách. Obdarovaný se současně 
zavázal k poskytnutí informace o využití finančního daru na stanovený účel, a to nejpozději do 31. 12. 2019. 
Ačkoliv je termín pro předložení informace o využití finančního daru 31. 12. 2019, byla Ústeckému kraji 
předložena průběžná zpráva o čerpání finančního daru, jež byla doručena dne 25. 3. 2019, a to za účelem 
informování Zastupitelstva Ústeckého kraje. Součástí průběžné zprávy jsou informace o projektu, souhrnné 
informace o počtech podpořených dětí v Ústeckém kraji a přehled čerpání finančních prostředků základních 
škol, které jsou zapojeny do aktivit projektu (u nichž lze vysledovat počet podpořených dětí a celkový náklad 
vynaložených finančních prostředků). Níže jsou uvedeny souhrnné informace o počtech podpořených dětí v 
Ústeckém kraji, přičemž přehled čerpání finančních prostředků zapojených základních škol jsou uvedeny v 
příloze č. 1 tohoto materiálu.
Finanční dar ve výši 900 000,- Kč, který byl poskytnut Ústeckým krajem, byl přijat na transparentní účet 
obdarovaného dne 27. 12. 2018. Finanční dar byl využit na úhradu školních obědů pro 338 dětí z Ústeckého 
kraje, jejichž současný náklad činí 913 891,- Kč. Finální vyúčtování zapojených škol obdrží obdarovaný na 
konci školního roku (nejpozději do 31. 8. 2019). Současný náklad tak nezohledňuje případné přeplatky, které 
vznikají například z důvodu nemoci dětí (a nedodržení včasného odhlášení dítěte ze školního obědu) apod. O 
přeplatcích bude Ústecký kraj informován ze strany obdarovaného v září 2019, přičemž dojde-li k přeplatku 
finančního daru, bude opětovně využit na úhradu školních obědů pro děti z Ústeckého kraje ve školním roce 
2019/2020 (v souladu s uzavřenou Darovací smlouvou).
Ke dni 15. 3. 2019 bylo podpořeno celkem 1 108 dětí z Ústeckého kraje z 82 základních škol v celkové výši 4 
224 739,- Kč. Z aktualizovaných informací platných ke dni 21. 5. 2019 vyplývá, že bylo podpořeno dalších 15 
dětí, v součtu tak bylo podpořeno celkem 1 123 dětí v celkové výši finančních nákladů 4 235 712,- Kč. Ve 
vztahu k vynaloženým finančním prostředkům je Ústecký kraj druhým nejvíce podporovaným krajem. Z 
výsledků projektu vyplývá, že zájem o úhradu školních obědů enormně stoupá, ve školním roce 2013/2014 
bylo podpořeno 370 dětí z 93 základních škol ve výši 744 374,- Kč, ve školním roce 2014/2015 bylo 
podpořeno 2 092 dětí ze 458 základních škol ve výši 5 238 901,- Kč, ve školním roce 2015/2016 bylo 
podpořeno 3 286 dětí z 664 základních škol ve výši 10 090 139,- Kč, ve školním roce 2016/2017 bylo 
podpořeno 5 214 dětí ze 766 základních škol ve výši 19 198 872,- Kč, ve školním roce 2017/2018 bylo 
podpořeno 6 912 dětí z 876 základních škol ve výši 27 913 999,- Kč, přičemž ve školním roce 2018/2019 
(část roku 2018) bylo podpořeno 6 885 dětí z 812 základních škol ve výši 11 853 190,- Kč.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 6. 6. 2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
12.6.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 6. 6. 2019


