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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.7

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Dotační program „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - 
školní rok 2018/2019“ - poskytnutí dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádosti škol

Nárok na rozpočet:
14 tis. Kč, pol. 5901, § 3299 Dotační program Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 034/75R/2019

Přílohy: 

14.7-1 Název: bod 14.7 priloha 1.pdf Žádost - Střední škola EDUCHEM, a.s. U

14.7-2 Název: bod 14.7 priloha 2.pdf
Žádost - Střední odborné učiliště a 
Střední odborná škola SČMSD, Žatec, 
s.r.o.

U

14.7-3 Název: bod 14.7 priloha 3.pdf
Žádost - Soukromá střední škola pro 
marketing a ekonomiku podnikání, 
s.r.o.

U

14.7-4 Název: bod 14.7 priloha 4.pdf Žádost - Střední průmyslová škola 
TOS VARNSDORF s. r. o. 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 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci programu „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních 
škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2018/2019“ Střední škole EDUCHEM, a.s., IČO: 
25014188, se sídlem, Okružní 128, 435 13 Meziboří, ve výši 8 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 1 



předloženého materiálu, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s 
žadatelem dle schváleného vzoru.

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení č. 053/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 předložil odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen " odbor SMT") Radě Ústeckého kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Ústeckého kraje v 
rámci dotačního programu „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - 
školní rok 2018/2019“ těmtzo žadatelům:
1. Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o., ve výši 1 tis. Kč (příloha 2 
předloženého materiálu),
2. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o., Most, ve výši 1 tis. Kč (příloha 3 
předloženého materiálu),
3. Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s. r. o., ve výši 4 tis. Kč (příloha 4 předloženého materiálu).

Vyjádření odboru SMT: doporučujeme schválit poskytnutí dotací v celkové výši 6 tis. Kč.

Zastupitelstvu Ústeckého kraje odbor SMT předkládá ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého 
kraje v rámci tohoto dotačního programu Střední škole EDUCHEM, a.s. Meziboří. Škola žádala v letošním 
roce o neinvestiční dotaci z programů „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - 
školní rok 2018/2019“ ve výši 305 tis Kč a „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných 
Ústeckým krajem - školní rok 2018/2019“ ve výši 19 tis. Kč.
Poskytnutá dotace z těchto dvou programů v součtu převyšuje 200 tis. Kč a v souladu s § 36 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, přísluší rozhodnout o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace zastupitelstvu.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy: doporučujeme schválit poskytnutí dotací v celkové výši 8 
tis. Kč.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 21. 8. 2019 rozhodla ve své kompetenci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
realizaci programu „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní 
rok 2018/2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli dle schváleného 
vzoru:
1. Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o., ve výši 1 tis. Kč,
2. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o., Most, ve výši 1 tis. Kč,
3. Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s. r. o., ve výši 4 tis. Kč.

Dále rada z důvodu výše uvedených navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace Střední škole EDUCHEM, a.s., Meziboří ve výši 8 tis. Kč a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s tímto žadatelem tak, jak je uvedeno v 
návrhu na 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


