
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: 12.1

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Projekt „Domov "Bez zámků" Tuchořice - Výstavba nového objektu “ v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení realizace projektu s názvem „Domov "Bez zámků" Tuchořice - Výstavba nového objektu“ v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu.

Nárok na rozpočet:
Celkové předpokládané výdaje projektu „Domov "Bez zámků" Tuchořice - Výstavba nového objektu“ činí 107 
745 060,99 Kč vč. DPH, z toho 85 % podílu dotace EU ze způsobilých výdajů činí 51 000 000,00 Kč vč. DPH, 
5 % podílu dotace ze státního rozpočtu ČR ze způsobilých výdajů činí 3 000 000,00 Kč vč. DPH, povinné 
spolufinancování 10 % ze způsobilých výdajů činí 6 000 000,00 Kč a financování předpokládaných 
nezpůsobilých výdajů činí 47 745 060,99 Kč vč. DPH.
Předfinancování 100 % celkových výdajů projektu v předpokládané výši 107 745 060,99 Kč, zajištění 
povinného 10 % spolufinancování z předpokládaných celkových způsobilých výdajů ve výši 6 000 000,00 Kč 
a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu (v současné době v předpokládané výši 47 745 060,99 
Kč) bude hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období let 2021 – 2023.
Podíl Ústeckého kraje zahrnuje povinné spolufinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých 
výdajů. Rozpočet projektu a struktura financování se může měnit v závislosti na výsledku zadávání veřejných 
zakázek, aktuální potřeby financování projektové přípravy, na změnách při realizaci projektu a event. krácení 
dotace ze strany poskytovatele. V důsledku těchto skutečností může dojít k navýšení podílu financování 
Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 100/53R/2018

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 27. 10. 2020 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 042/112R/2020

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

Dne: 16. 12. 2020 Pro: 39 Proti: 3 Zdržel se: 3 Č. usnesení: Usnesení č. 049/2Z/2020

Přílohy: 

12.1-1 Název: Bod 12.1 priloha 1.pdf Žádost o poskytnutí dotace U



12.1-2 Název: Bod 12.1 priloha 2.pdf Rozhodnutí o poskytnutí dotace U

12.1-3 Název: Bod 12.1 priloha 3.pdf Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. realizaci projektu „Domov "Bez zámků" Tuchořice - Výstavba nového objektu“,

2. zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši 6 000 
000,00 Kč (10 % z předpokládaných celkových způsobilých výdajů), zajištění předfinancování projektu v 
plné výši předpokládaných celkových výdajů projektu 107 745 060,99 Kč včetně zajištění financování 
nezpůsobilých výdajů projektu (v současné době v předpokládané výši 47 745 060,99 Kč).

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje je k projednání předkládáno rozhodnutí o realizaci projektu Domov "Bez 
zámků" Tuchořice - Výstavba nového objektu, na jehož realizaci byla dne 28. 11. 2018 předložena žádost o 
poskytnutí dotace do výzvy č. 82 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“ 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), viz příloha 1.

Žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení, nicméně 
z důvodu omezené alokace výzvy rozhodla výběrová komise o zařazení mezi náhradní projekty. Následně byl 
Ústecký kraj dopisem Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 7. 9. 2020 informován o navýšení alokace výzvy a 
možnosti poskytnutí dotace ve výši 51 mil. Kč spolu s odpovídajícím příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 
3 mil. Kč. Celková absolutní výše dotace ve výši 54 mil Kč odpovídá 90% z částky 60 mil. Kč, což je 
maximální výše způsobilých výdajů stanovených podmínkami výzvy.

Ústecký kraj projevil předběžný zájem dotaci využít a projekt realizovat a odbor regionálního rozvoje zajistil 
nezbytnou součinnost a dodání požadovaných dokumentů. Dne 11. 11. 2020 bylo Ministerstvem pro místní 
rozvoj vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vč. podmínek (viz přílohy 2 a 3).

Předmětem projektu je zvýšení kvality sociální služby „Domovy pro osoby se zdravotním postižením“, která je 
poskytována v areálu příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice. Zvýšení kvality služby a 
zajištění optimálního komfortu klientů a zaměstnanců v duchu humanizace a deinstitucionalizace bude 
dosaženo výstavbou nového objektu pro celkem 18 klientů (v šesti domácnostech) s vysokou mírou podpory 
a vybudování nezbytného zázemí služby.

Cílem projektu je umožnit uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením běžný život většinové 
společnosti. Výstavbou objektu bude dosaženo vyšší míry soukromí uživatelů a bude vyřešena otázka 
stávajícího nevyhovujícího bydlení. Projekt si rovněž klade za hlavní cíl posílit sociální integraci klientů do 
společnosti. Termín realizace projektu je předpokládán v letech 2021 – 2023. Řízení projektu je v gesci 
odboru regionálního rozvoje, který úzce spolupracuje s odborem investičním, odborem sociálních věcí a 
ředitelem příspěvkové organizace.
V návaznosti na vybudování nového objektu je připravena rekonstrukce stávajícího objektu „zámečku“. 
Financování této akce plánováno z prostředků IROP II pro období 2021 – 2027. Oba tyto záměry schválilo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 049/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Hajšman Pavel
vedoucí odboru RR Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 15. 1. 
2021

2 Ing. Pavla Svítilová (vedoucí odboru)   Ing. Pavla Svítilová 18. 1. 
2021

3 Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)   Ing. Michal Kučera 
18.1.2021

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 15. 1. 2021


