
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: 14.9

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Projekt „ÚK – obědy do škol“ - dodatky ke smlouvě 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: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 060/82R/2019

Přílohy: 

14.9-1 Název: bod 14.9 priloha 1.pdf
Školy a školská zařízení s navýšeným 
finančním příspěvkem nepřevyšující 
200 tis. Kč

U

14.9-2 Název: bod 14.9 priloha 2.pdf
Školy a školská zařízení s navýšeným 
finančním příspěvkem převyšující 200 
tis. Kč

U

14.9-3 Název: bod 14.9 priloha 3.pdf Školy a školská zařízení – vrácení 
části finančního podílu U

14.9-4 Název: bod 14.9 priloha 4.pdf
Vzor dodatku ke smlouvě o 
partnerství s finančním příspěvkem v 
rámci výzvy č.30_19_009

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 dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 mezi 
Ústeckým krajem a jednotlivými organizacemi podle příloh č. 2 a 3 tohoto usnesení (vzor dodatku č. 1 je 



uvedený v příloze č. 4 k usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019).

Důvodová zpráva:
Předmětem materiálu je schválení a rozhodnutí o uzavření dodatků č. 1 k projektu „ÚK - obědy do škol“, na 
který Ústecký kraj získal dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci. 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. Projekt je registrován pod číslem CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000034.

Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_19_009_34 zaslalo 
finanční prostředky příjemci (Ústeckému kraji), a to formou 100 % zálohy ve výši 6 469 661,10 Kč. 
Jednotlivým zapojeným partnerským školám a školským zařízením byly finanční prostředky zaslány na 
základě uzavřených smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „ÚK - obědy do škol“.

V prvotních podkladech z dubna 2019 školy uvedly odhadovaný počet osob, které mají nárok na poskytnutí 
potravinové pomoci, a tyto údaje jsou uvedeny v uzavřených smlouvách o partnerství. Následně však podle 
požadavků programu posuzuje příslušný úřad práce u těchto osob splnění podmínek nároku na poskytování 
dávek v hmotné nouzi. Potvrzení úřadem práce probíhalo v rozhodném období od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019. 
Na základě konečného posouzení podmínek nároku na poskytování dávek v hmotné nouzi příslušným 
úřadem práce tak došlo k případům, kdy 6 školám zapojeným do projektu nedostačují finanční prostředky na 
zajištění školního stravování žákům podpořeným z projektu, neboť odhady škol ohledně počtu žáků byly nižší 
než skutečný počet žáků potvrzeným úřadem práce), na druhou stranu 4 školy zapojené do projektu mají 
finančních prostředků nadbytek, protože si naopak odhadly větší počet žáků, než byl skutečně potvrzený 
úřadem práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožňuje v rámci projektu přesuny finančních prostředků, budou muset 
být uzavřeny dodatky ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem. Je to standardní proces v rámci 
těchto projektů, který je využíván i v ostatních krajích.

Na základě dodatků dochází ke změně počtu osob, které mají nárok na poskytnutí potravinové pomoci podle 
potvrzení úřadu práce a v návaznosti na tuto skutečnost dochází ke změně podílu finančních prostředků škol 
a školských zařízení. Finanční prostředky budou přerozděleny v rámci celkové výše dotace, tzn., že 
partnerům, kteří mají nadbytek finančních prostředků, bude snížen jejich finanční podíl odebrána část a 
přerozdělen partnerům, kterým finanční prostředky nedostačují.

Školy a školské zařízení, se kterými budou uzavřeny dodatky:
1. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov
2. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, p. o.
3. Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most
4. Základní škola Obrnice, okres Most, p. o.
5. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.
6. Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
7. Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, p. o.
8. Mateřská škola Chomutov, p. o.
9. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.
10. Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky dle přílohy č. 2 a 3 převyšují hranici v součtu 200 000 Kč za 
kalendářní rok 2019, přísluší o tom rozhodnout Zastupitelstvu Ústeckého kraje - dle § 36 písm. c zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 20. 11. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout tak, jak je uvedeno v 
návrhu na usnesení.
Dále rada schválila vzor dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 
30_19_009 projektu „ÚK – obědy do škol“ (příloha č. 4 předloženého materiálu) a rozhodla ve své kompetenci 
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi Ústeckým krajem a jednotlivými organizacemi podle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.



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


