
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: 14.10

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Dotační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ – poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádosti škol o poskytnutí neinvestiční dotace

Nárok na rozpočet:
Celkem se rozděluje 199,8 tis. Kč z položky 5901, § 3299 Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 061/82R/2019

Přílohy: 

14.10-1 Název:                   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 neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje, usnesení č. 029/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019, pro Střední školu EDUCHEM, a. s., 
Okružní 128, 435 13 Meziboří, IČO: 25014188, ve výši 66 600 Kč.



Důvodová zpráva:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil Dotační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ (dále jen 
„program“), na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019.

Žadatelem o dotaci může být pouze střední škola, kterou nezřizuje Ústecký kraj, zapsaná do rejstříku škol a 
školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, ve 
které se k 30. 9. 2019 vzdělávají žáci v denní formě vzdělávání, v oboru středního vzdělávání, který je 
zařazen do skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, kategorie dosaženého 
vzdělání M, L/0 (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělání). Tito žáci budou uvedeni ve statistickém výkazu M 8 o střední škole, který škola 
vyplňuje k 30. 9. 2019.

Dotaci lze použít na pořízení vybavení potřebné pro zkvalitnění výuky a vzdělávacích podmínek žáků, kteří se 
vzdělávají v denní formě vzdělávání ve skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 
technika.

Částka vyčleněná v rozpočtu na program je 200 tis. Kč. Dle podmínek programu byla výše dotace jednomu 
žadateli stanovena jako podíl celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na program a 
počtu oprávněných žadatelů, kteří podají žádost v souladu s programem, zaokrouhlená na celé stokoruny 
dolů - viz příloha č. 2.

Vzhledem k tomu, že Střední škola EDUCHEM, a.s. obdržela od Ústeckého kraje v kalendářní roce 2019 
dotace, jejichž součet je vyšší než 200 tis. Kč, přísluší dle § 36 písm. c zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje.

Žádosti jsou uloženy na odboru školství.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje schválit poskytnutí neinvestičních dotací. Žadatelé splňují 
podmínky pro poskytnutí dotace a žádosti byly podány v souladu s programem.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 20. 11. 2019 rozhodla ve své kompetenci o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy dle schváleného vzoru Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesení č. 029/22Z/2019 ze 
dne 9. 9. 2019, školám, které si podaly žádost do Dotačního programu „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ (dle 
podmínek dotačního programu):
1. Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. 
s r.o., ve výši 66 600 Kč,
2. Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF, s. r. o., ve výši 66 600 Kč.
Dále rada z důvodu výše uvedených (Střední škola EDUCHEM, a.s.) navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
rozhodnout 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. 11. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 22. 11. 2019


