
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: 14.3

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 
2019/2020“ - poskytnutí dotace 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost školy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Nárok na rozpočet:
367,5 tis. Kč, pol. 5901, § 3299 Dotační program Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

14.3-1 Název: bod 14.3 priloha 1.pdf Žádost - Střední škola EDUCHEM, a.s. 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 „Stipendium pro žáky středních škol 
nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2019/2020“ pro Střední školu EDUCHEM, a.s., IČO: 
25014188, se sídlem, Okružní 128, 435 13 Meziboří, ve výši 282,5 tis. Kč a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s tímto žadatelem dle schváleného vzoru.



Důvodová zpráva:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 předkládá odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy Radě Ústeckého kraje ke schválení poskytnutí finanční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje v rámci dotačního programu „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým 
krajem - školní rok 2019/2020“.

Žádosti o účelovou neinvestiční dotaci určenou na výplatu stipendia žákům středních škol, kteří se vzdělávají 
v podporovaných oborech vzdělání, se podávají za ukončené pololetí. Žádost byla podána v souladu s 
podmínkami programu a splňuje všechny formální náležitosti.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy: doporučujeme schválit poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace výše uvedené škole.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 19. 8. 2020 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout tak, jak je uvedeno v 
návrhu na usnesení.
Dále RÚK rozhodla ve své kompetenci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci programu 
„Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2019/2020“ pro Střední 
průmyslovou školu TOS VARNSDORF s. r. o., IČO: 04463978, se sídlem Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, ve 
výši 85 tis. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s tímto žadatelem 
dle schváleného vzoru a uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci za předpokladu schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 
Termín 30. 10. 2020.

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 21. 8. 
2020

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 24.8.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 20. 8. 2020


