
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 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.1

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí o přidělení dotace podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
Bez nároku, na dotační program jsou přiděleny dotační prostředky státu ve výši 2 552 000 Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 055/100R/2020

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 priloha 1.pdf

Tabulka s výpočtem návrhu na 
přidělení alikvótní části poskytnuté 
dotace jednotlivým žadatelům dle 
vyhlášeného dotačního programu 
Ústeckého kraje

U

13.1-2 Název: bod 13.1 priloha 2.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) 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 na ochranné chemické prostředky a ochranné 
pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, dle vzoru smlouvy dle přílohy č. 2. tohoto usnesení, se žadateli a ve výši:

žadatel: České dráhy, a.s.
IČ: 70994226
sídlo: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové Město
výše neinvestiční dotace: 883.946,01 Kč



žadatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
IČ: 62242504
sídlo: Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 298.321,18 Kč

žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
IČ: 25013891
sídlo: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 358.493,93 Kč

B) schvaluje

vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu na ochranné chemické prostředky a 
ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení;

C) ukládá

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru smlouvy.
Termín: 31. 7. 2020



Důvodová zpráva:
Dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v 
závazku veřejné služby, k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
036/29Z/2020 dne 20. 4. 2020. Následně byl dne 21. 4. 2020 vyhlášen dotační program na webových 
stránkách Ústeckého kraje. Dne 5. 5. 2020 rozhodlo Ministerstvo dopravy ČR o poskytnutí dotace ve výši 2 
552 000,- Kč (Č.j. rozhodnutí: 31/2020-190-STSP/2). Prostředky jsou připsány na účet kraje.
Žadatelé o dotaci podali ve stanovené lhůtě pro podání žádostí tj. od 22. 5. 2020 do 28. 5. 2020 celkem 11 
žádostí.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/29Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o výjimce z čl 
IX. Odst. 1 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem provedl odbor 
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen odbor DS) vyhodnocení žádostí 
jednotlivých žadatelů. Postup hodnocení byl stanoven kritérii pro výpočet přidělené výše dotace uvedených 
ve vyhlášeném dotačním programu na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce 
veřejné dopravy v závazku veřejné služby. Jednalo se zejména o posouzení, zdali podané žádosti jsou v 
souladu s vyhlášeným dotačním programem.
1. vynaložené náklady jsou v souladu s účelem požadované dotace
2. faktury a paragony mají datum zdanitelného plnění v intervalu od 1. 3. do 30. 4. 2020
3. splňují podmínky uvedené v dotačním programu,
4. zcela splňují uvedený účel podpory,
5. obsahují všechny požadované povinné přílohy,
6. žádost je podaná subjektem, který spadá do okruhu způsobilých žadatelů
Všechny posuzované žádosti o poskytnutí dotace splňovaly předepsaná kritéria, a proto nebyly žádné žádosti 
vyřazeny.
Výsledek hodnocení je uveden v tabulce s výpočtem návrhu na přidělení alikvótní části poskytnuté dotace 
jednotlivým žadatelům dle vyhlášeného dotačního programu Ústeckého kraje, v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
rozhoduje Rada Ústeckého kraje o poskytnutí dotace do částky 200 000,- Kč. Rada Ústeckého kraje proto 
dne 3. 6. 2020 rozdělila dotací žadatelům, u kterých nedošlo k překročení této hranice. Jedná se o 7 žadatelů.
Příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace nemůže být 
příjemcem dotace a proto Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku.
O poskytnutí dotace nad částku 200 000,- Kč rozhoduje podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ÚK).
Platby dopravcům budou probíhat po rozhodnutí o přidělení dotací jednotlivým žadatelům na základě 
rozhodnutí zastupitelstva ÚK dne 22. 6. 2020 a uzavření příslušné smlouvy. Dotace bude poskytnuta na 
základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou č. 2 tohoto usnesení a je navržen zastupitelstvu ÚK ke 
schválení. Vzor smlouvy reflektuje všechny stanovené podmínky dle rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR.
Ústecký kraj musí poskytovateli dotace (MDČR) doložit do 31. 8. 2020 přehled poskytnutých prostředků.
S odborem LP byl konzultován jak dotační program, tak vzor dotační smlouvy.
Odbor DS doporučuje uzavření dotačních smluv dle tabulky s výpočtem návrhu na přidělení alikvótní části 
poskytnuté dotace jednotlivým žadatelům dle vyhlášeného dotačního programu Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jakub Jeřábek,
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Václav Malec,
oddělení dopravní obslužnosti
Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství

Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)   Ing. Jindřich Franěk 9. 6. 
2020

2 Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)   Jaroslav Komínek 9. 6. 2020

Podpis zpracovatele:  Petra Ježková 9. 6. 2020




