
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.4

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – 
rozdělení rezervy

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Přehled o dorozdělení dotace MŠMT účelově určené na zabezpečení krajských a okresních kol soutěží 
organizovaných dle Vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 
zájmovém vzdělávání (viz rozhodnutí MŠMT ČR č. 0008/9/SOU/2019 ze dne 22. 1. 2019, o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 a změny rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu ČR na rok 2019 č. 0008/9/SOU/2019-1 ze dne 28. 5. 2019).

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 6. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 038/71R/2019

Přílohy: 

14.4-1 Název: bod 14.4 priloha 1.pdf Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

14.4-2 Název: bod 14.4 priloha 2.pdf
Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí 
neinvestiční dotace - změna 
rozhodnutí

U

14.4-3 Název: bod 14.4 priloha 3.pdf Vzor dodatku smlouvy U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

přidělení finančních prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, dle 
níže uvedeného:

A) poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, účelově určené na zabezpečení 
vědomostních soutěží na rok 2019, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:



1. ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 25 000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na 
zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT typu A, B pro: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, 
příspěvkovou organizaci, IČO: 46071253;
2. ve výši ONIV 25 000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT 
typu A, B pro: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvkovou organizaci, IČO:70226601.

B) poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 na základě uzavřeného dodatku 
smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení, účelově určené na zabezpečení okresních a 
krajských kol vědomostních soutěží a přehlídek, vyhlášených MŠMT pro rok 2019, pro organizace 
zřizované obcí:

1. Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO: 72059419, ve výši ONIV 
25 000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu A, 
B;
2. Středisku volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 71294147, ve výši ONIV 25 
000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu A, B;
3. Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 25 000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na 
zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT – typ A, B a ve výši ONIV 4 000,- Kč, na rok 2019 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 
25 000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených 
MŠMT- typ A, B;
5. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, ve výši ONIV 25 
000,-Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT – typ A, B.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel rozhodnutí MŠMT ČR 
č.0008/9/SOU/2019 ze dne 22. 1. 2019 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 
v celkové výši 3 823 tis. Kč (z toho 1 374 051,- Kč OON a 2 488 949,- Kč ONIV) účelově určenou na 
zabezpečení okresních a krajských kol vědomostních a sportovních soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT. 
Vzhledem ke špatnému rozdělení položek na OON a ONIV ze strany MŠMT požádal KÚÚK o změnu 
rozhodnutí a o přesun částky 179 000 Kč z položky OON na položku ONIV.

Dne 28. 5. 2019 obdržel KÚÚK změnu rozhodnutí MŠMT ČR č. 0008/9/SOU/2019-1, kde došlo k přesunutí 
výše zmíněné částky z položky OON na položku ONIV, která bude rozdělena viz bod A, B návrhu usnesení.

Ostatní finanční prostředky byly uvolněny usnesením rady Ústeckého kraje č. 052/61R/2019 ze dne 13. 2. 
2019 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.

Účelová dotace, v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), v platném znění, bude s vědomím Zastupitelstva 
Ústeckého kraje přidělena právnické osobě, vykonávající činnost škol a školských zařízení, dle rozpisu 
uvedeného v bodě A, B návrhu usnesení, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek, 
vyhlášených MŠMT pro rok 2019.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje souhlasit s poskytnutím neinvestiční dotace na rok 2019 
organizacím, uvedeným v návrhu usnesení, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek, 
vyhlášených MŠMT pro rok 2019.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 19. 6. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí přidělení finančních 
prostředků určené na zabezpečení vědomostních soutěží na rok 2019 tak, jak je uvedeno v návrhu na 
usnesení.
Současně rada uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A), B) tohoto usnesení.



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 22. 8. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 26.8.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 22. 8. 2019


