
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

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 12. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 07.04.2021 
od 11:20 hodin do 15:15 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/12R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 12. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Ing. Lubomíru Mejstříkovou, CSc., MBA
PaedDr. Jiřího Kulhánka.

Usnesení č. 002/12R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 7. 4. 2021 ve videokonferenčním režimu. To 
znamená,
že členové Rady Ústeckého kraje jsou přítomni prostřednictvím videokonferenčního systému.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 7. 4. 
2021,
který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a usnesení
smazán
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého 
kraje.

Usnesení č. 003/12R/2021
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje
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upravený program 12. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.

Usnesení č. 004/12R/2021
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 – 
2024:

1. Usnesení RÚK č. 045/4R/2020 z 16.12.2020 C)3.,4. Možnosti zabezpečení regionální 
drážní dopravy v části provozního souboru DMU120 a U6 od prosince 2022
2. Usnesení RÚK č. 024/5R/2021 z 13.01.2021 C)2. Projekt Ústeckého kraje pro IROP, 95. 
výzva: „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“
3. Usnesení RÚK č. 046/7R/2021 z 27.01.2021 B)3. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění 
odpadních vod
4. Usnesení RÚK č. 047/7R/2021 z 27.01.2021 B)3. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Slatina
5. Usnesení RÚK č. 153/7R/2021 z 27.01.2021 C)1. Změna smlouvy č. 
19/SML0681/SOD/INV ze dne 13. 3. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna“
6. Usnesení RÚK č. 004/8R/2021 z 12.02.2021 B)1. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
7. Usnesení RÚK č. 019/9R/2021 z 24.02.2021 Přidružené členství Ústeckého kraje v 
Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
8. Usnesení RÚK č. 023/9R/2021 z 24.02.2021 Výzva „Prevence pro krajské školy 2021“
9. Usnesení RÚK č. 025/9R/2021 z 24.02.2021 C)1. Stanovení účelového neinvestičního 
příspěvku pro rok 2021 – vybavení budovy po rekonstrukci – Sukova 870/6, Rumburk
10. Usnesení RÚK č. 026/9R/2021 z 24.02.2021 C)1. Stanovení účelového neinvestičního 
příspěvku pro rok 2021 – Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace
11. Usnesení RÚK č. 027/9R/2021 z 24.02.2021 B)1. Stanovení závazného ukazatele - 
účelový neinvestiční a investiční příspěvek pro rok 2021 - Obchodní akademie a Střední 
odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace
12. Usnesení RÚK č. 028/9R/2021 z 24.02.2021 C)1. Stanovení příspěvku na velkou údržbu 
pro rok 2021 – Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, 
příspěvková organizace
13. Usnesení RÚK č. 086/9R/2021 z 24.02.2021 C)1.,2. Změna smlouvy na dodávky v rámci 
projektu „Vybavení a obnova výukových středisek IZS“
14. Usnesení RÚK č. 089/9R/2021 z 24.02.2021 C)1. Pořízení 7ks motorových vozidel pro 
potřeby ÚK
15. Usnesení RÚK č. 005/10R/2021 z 10.03.2021 B)2. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
16. Usnesení RÚK č. 006/10R/2021 z 10.03.2021 B)2. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje I
17. Usnesení RÚK č. 010/10R/2021 z 10.03.2021 Vysokorychlostní trať (VRT) na území 
Ústeckého kraje - informace o přípravě
18. Usnesení RÚK č. 032/10R/2021 z 10.03.2021 Zajištění veřejných služeb v přepravě 
cestujících veřejnou drážní osobní dopravou na linkách DÚK U11, U15, U52 a T8 – 
předložení upřesněných indikativních nabídek
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B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

1. Usnesení RÚK č. 025/7R/2021 z 27.01.2021 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti 
valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. na 2.6.2021
2. Usnesení RÚK č. 005/9R/2021 z 24.02.2021 Změny v rámci poskytnutých dotací - 
Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2020 – Velké Březno. na 26.4.2021
3. Usnesení RÚK č. 006/9R/2021 z 24.02.2021 Schválení dotačního titulu „Program 2021 na 
podporu nové techniky a výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého kraje“. na 26.4.2021
4. Usnesení RÚK č. 005/10R/2021 z 10.03.2021 B)1. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje na 10.4.2021
5. Usnesení RÚK č. 006/10R/2021 z 10.03.2021 B)1. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje I na 10.4.2021

Usnesení č. 005/12R/2021
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Žádost o použití loga Ústeckého kraje č.j. KUUK/039112/2021

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, odpovědět na Žádost o použití 
loga Ústeckého kraje č.j. KUUK/039112/2021
Termín: 30.4.2021

Usnesení č. 006/12R/2021
4.1 Revokace usnesení č. 006/9R/2021 ze dne 24. 2. 2021 a schválení dotačního titulu 
"Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro JSDHO a 
podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a 
ochrany obyvatelstva z rozpčtu ÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) ruší

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/9R/2021 ze dne 24.2.2021 z důvodů změny obsahu 
Programu reagující na předpokládané navýšení rozpočtu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

Varinta I

1. schválit dle Článku XVI., bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů aktivit zahrnutých v 
žádosti".
2. schválit dle Článku XVI. Zásad tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 2. 1. 2021 až do 30. 
11. 2022 ve
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všech tematických oblastech Programu".
3. schválit dle Článku V., bodu 5) Zásad vyhlášení dotačního titulu Program a to dle přílohy č. 
1, včetně vzorové smlouvy a ostatních příloh uvedených v příloze č. 2 a 3, a dále příloh č. 4-6 
tohoto usnesení, s alokovanou částkou na tento dotační titul ve výši 17 mil. Kč,

Varianta II
1. schválit dle Článku XVI., bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů aktivit zahrnutých v 
žádosti".
2. schválit dle Článku XVI. Zásad tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 2. 1. 2021 až do 30. 
11. 2022 ve
všech tematických oblastech Programu".
3. schválit dle Článku V., bodu 5) Zásad vyhlášení dotačního titulu Program a to dle přílohy č. 
7, včetně vzorové smlouvy a ostatních příloh uvedených v příloze 8 a 9, a dále příloh č. 4-6 
tohoto usnesení, s alokovanou částkou na tento dotační titul ve výši 7 mil. Kč.

C) jmenuje

dle Článku IX., odst. 1) Zásad výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v 
rámci
dotačního titulu Program ve složení:
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje,
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru KH,
Ing. Marcel Kucr, vedoucí oddělení krizového řízení odboru KH,
plk. Mgr. Martin Laníček, náměstek ředitele KŘ HZS.

Náhradníky členů výběrové komise:
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, 1. náměstkyně hejtmana,
Bc. Tomáš Štěpánek, oddělení krizového řízení odboru KH,
plk. Mgr. Jarmila Palicová, vedoucí odd. IZS a služeb KŘ HZS.

D) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh podle bodu B) tohoto 
usnesení k
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 007/12R/2021
4.2 Dar Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí finančního daru 
Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje na zajištění akceschopnosti ve výši 3 mil. 
Kč a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že podíl příspěvku na 
celkových nákladech bude ve výši 100 %

B) ukládá
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Ing. Janu Schillerovi, hejtmanu Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 008/12R/2021
4.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML3823/SOPD/KH

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí
dotace č. 20/SML3823/SOPD/KH dle přílohy č. 3 tohoto usnesení se společností 
SCHEJBALGYM a to na základě
žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu

B) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje, Ing. Janu Schillerovi, předložit usnesení dle bodu A/ do jednání 
Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 009/12R/2021
4.4 Poskytnutí finančních dotací v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 
2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje (Rodinné stříbro) a o uzavření veřejnoprávní 
Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019, 
usnesením č. 007/61R/2019 , a na základě předložených žádostí
uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s žadateli:

1. Krajská agrární komora Ústeckého kraje
sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
IČ: 70914214
částka: 50.000,- Kč
projekt: Setkání u památníku Přemysla oráče ve Stadicích
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %

2. ARBOR - spolek pro duchovní kulturu
sídlo: Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70820503
částka: 150.000,- Kč
projekt: MHF Lipa Musica 2021 - 20. ročník

3. Zámek Klášterec nad Ohří, p.o.
sídlo: Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 47792311
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částka: 100.000,- Kč
projekt: Klášterecké hudební prameny 2021

4. Mandavan, z.s.
sídlo: Studánka 334, 407 52 Varnsdorf
IČ: 03732363
částka: 100.000,- Kč
projekt: Škoda Tour de Feminin

5. Cyklistický klub Slavoj Terezín
sídlo: Akademická 409, 411 055 Terezín
IČ: 43225675
částka: 100.000,- Kč
projekt: Rozšíření muzea cyklistiky, sportovní činnost - ZMJ

6. Památník Terezín
sídlo: Principova alej 304, 411 55 Terezín
IČ: 00177288
částka: 150.000,- Kč
projekt: Terezínská tryzna

7. Kinoklub Ostrov
sídlo: Svatováclavská 17, 412 01 Litoměřice
IČ: 68954310
částka: 100.000,- Kč
projekt: 21. Filmový festival Litoměřice

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje (Rodinné 
stříbro) u žadatelů:

1. Miroslav Rejha
sídlo: Chelčického 1167, 440 01 Louny
IČ: 46767975
částka: 100.000,- Kč
projekt: Nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

2. ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
sídlo: Masarykova 94/209, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25410075
částka: 200.000,-Kč
projekt: 19. Vinařské Litoměřice

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1) schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.6 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů na celkových 
uznatelných nákladech u žadatele č.4, předloženého v bodě 3) tohoto usnesení
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2) schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého
kraje v čl. 4.7 ve věci zahrnutí finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích 
podobného
charakteru do uznatelných nákladů projektu u žadatele č. 11 předloženého v bodě 3) tohoto 
usnesení

3) dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,
rozhodnout o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje (Rodinné stříbro) a o uzavření 
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019, usnesením č. 007/61R/2019, na základě
předložených žádostí uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu s žadateli:

1. INTERPORTA z.s.
sídlo: Višňová 2834/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 06575277
částka: 300.000,- Kč
projekt: INTERPORTA International Music Competition

2. Klub českých turistů - oblast Ústecký kraj
sídlo: Brněnská 1310/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71165142
částka: 400.000,- Kč
projekt: Značení a turistické akce 2021 v Ústeckém kraji
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

3. Zahrada Čech s.r.o.
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČ: 22794701
částka: 450.000,- Kč
projekt: Zahrada Čech

4. Severočeská filharmonie, p.o.
sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
částka: 250.000,- Kč
projekt: 56. ročník Hudebního festivalu L. van Beethovena 2021
osobní náklady: 42,08 %

5. Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
sídlo: Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 72045230
částka: 200.000,- Kč
projekt: Josefínské slavnosti v Terezíně 2021

6. Městys Peruc
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
IČ: 265331
částka: 200.000,- Kč
projekt: XIII. Krajské dožínky Ústeckého kraje
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podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 70,03 %

7. Město Kadaň
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
částka: 200.000,- Kč
projekt: Císařský den

8. Město Chlumec
sídlo: Muchova 257, 403 39 Chlumec
IČ: 00391387
částka: 200.000,- Kč
projekt: Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova

9. KULT, spolek
sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 26602598
částka: 300.000,- Kč
projekt: Festival KULT

10. Městské divadlo Žatec, p.o.
sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
IČ: 7020111
částka: 225.000,- Kč
projekt: Žatecká dočesná 2020 (64. ročník)

11. HIPODROM MOST a.s.
sídlo: K Hipodromu 213, 434 01 Most
IČ: 64653269
částka: 300.000,- Kč
projekt: Velká letní cena Ústeckého kraje

12. Destinační agentura Krušné hory
sídlo: Klíny 61, 436 01 Klíny
IČ: 28734220
částka: 1.050.000,- Kč
projekt: Údržba Krušnohorské magistrály - KBS
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

Usnesení č. 010/12R/2021
6.1 Schválení Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla s 
neuvolněným členem Zastupitelstva Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

dle čl. III. odst. 5 Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 15. 2. 2021, uzavření Dohody o použití soukromého 
silničního motorového vozidla s neuvolněným členem Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. 
Markem Kocánkem, nar. *************, bytem 
*************************************************, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
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Usnesení č. 011/12R/2021
7.1 SPZ Triangle - Výroční zpráva o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace za 
rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Výroční zprávu o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace, za rok 2020.

B) ukládá

Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, předložit Výroční zprávu 
o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace, za rok 2021 na jednání Rady Ústeckého 
kraje.
Termín: 30. 4. 2022

Usnesení č. 012/12R/2021
8.1 SIE (SME Internationalisation Exchange), PGI00017, Interreg Europe – prodloužení 
projektu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Přeloženou informaci o prodloužení projektu SIE (SME Internationalisation Exchange), 
PGI00017, Interreg Europe na základě vyhlášené COVID výzvy

B) schvaluje

přípravu a podání žádosti o prodloužení projektu SIE (SME Internationalisation Exchange), 
PGI00017, Interreg Europe

C) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části B) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2021

Usnesení č. 013/12R/2021
8.2 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého 
kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) nechvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
20/SML4983/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu a termín účinnosti 
vynaložených nákladů z 31. 12. 2020 na nový termín 11. 11. 2021.

B) rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
20/SML1279/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu a termín účinnosti 
vynaložených nákladů z 30. 9. 2020 na nový termín 31. 12. 2020, dle upravené přílohy č. 1 
tohoto usnesení.
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
20/SML1293/SoPD/SPRP, kterým se mění procentuální závazný ukazatel projektu z 5,00% na 
ukazatel nový 5,79%, dle upravené přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
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rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
20/SML5826/SoPD/SPRP, kterým se mění procentuální závazný ukazatel projektu z 2,17% na 
ukazatel nový 2,76%, dle upravené přílohy č. 3 tohoto usnesení.

D) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle bodu B) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 26.4.2021

Usnesení č. 014/12R/2021
8.3 Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

u projektu č. 3 výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci 
Fondu Ústeckého kraje (bod 4.6) - maximální výše osobních nákladů u předloženého projektu 
bude 73,17%.

B) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

C) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru z Fondu Ústeckého kraje a uzavření darovací smlouvy 
dle směrnice č. 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv:

· žadatel č. 1: Lenka Kadetová
datum narození: *************
sídlo: ***********************************
výše daru: 80 000 Kč
název projektu (akce): Evropský pohár v paralukostřelbě, materiál

· žadatel č. 2: Leoš Bartoš
datum narození: **************
sídlo: *********************************
výše daru: 80 000 Kč
název projektu (akce): Evropský pohár v paralukostřelbě, materiál

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:

· žadatel č. 3: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
IČ: 25419561
sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 194 000 Kč
podíl osobních nákladů na celkových nákladech projektu: 73,17 %
název projektu (akce): Půjčovna kompenzačních pomůcek

· žadatel č. 4: DIApozitiv, z. s.
IČ: 07608543
sídlo: Hrdlovská 649, 417 05 Osek
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výše neinvestiční dotace: 97 580 Kč
název projektu (akce): Centrum pro pomoc diabetikům

· žadatel č. 5: SVĚT NADĚJE z.s.
IČ: 02432391
sídlo: kpt. Jaroše 1549, 432 01 Kadaň
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Náš svět

· žadatel č. 6: Biskupství litoměřické
IČ: 00445126
sídlo: Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Noc kostelů 2021

· žadatel č. 7: Ústecký dětský sbor, z.s.
IČ: 22846361
sídlo: Švestková 2828/7, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): IX. benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2021

· žadatel č. 8: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje
IČ: 71173811
sídlo: Stroupežnického 1326/16, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): STIMAX CUP, TOHATSU CUP, Repre hasičů - Mistrovství

· žadatel č. 9: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Podlesice
IČ: 65078837
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
výše neinvestiční dotace: 11 476 Kč
název projektu (akce): Pořízení hasičských stejnokrojů PS II

3. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále 
uvedených žadatelů:

· žadatel č. 10: Nemocnice Žatec, o.p.s.
IČ: 25026259
sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Provoz odběrového místa COVID 19

· žadatel č. 11: Liga otevřených mužů, z.s.
IČ: 27024491
sídlo: U průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha
výše dotace: 132 700 Kč
název projektu (akce): Patron - podpora sociální integrace mládeže z DD

· žadatel č. 12: HKC Akademie motorsportu, zapsaný spolek
IČ: 22748261
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sídlo: Čsl. armády 339/96, 434 01 Most
výše dotace: 189 500 Kč
název projektu (akce): Akademie juniorů motor sportu 2021

· žadatel č. 13: Česká ZOO
IČ: 66935075
sídlo: Otakara Jeremiáše 1932/12, 708 00 Ostrava
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Bílý slon

· žadatel č. 14: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek 
Chomutov
IČ: 67777180
sídlo: Vršovců 992/19, 430 01 Chomutov
výše dotace: 130 000 Kč
název projektu (akce): Memoriál Richarda Knolla 2021

· žadatel č. 15: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 110 000 Kč
název projektu (akce): Oprava muzejního motoru TATRA

· žadatel č. 16: Sport team Brozany, z.s.
IČ: 04561082
sídlo: Na Proseku 362, 411 81 Brozany nad Ohří
výše dotace: 198 100 Kč
název projektu (akce): Hostěnický triatlon 2021

· žadatel č. 17: Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny
IČ: 64018539
sídlo: Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Doprava zdravotně postižených a seniorů

· žadatel č. 18: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace 
neslyšících Most, p.s.
IČ: 05213622
sídlo: K. H. Borovského 1853, 434 01 Most
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dračí lodě

· žadatel č. 19: Diahelp - svaz diabetiků z.s.
IČ: 22677291
sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
výše dotace: 150 500 Kč
název projektu (akce): Edukační Centrum Diahelp

· žadatel č. 20: Inline Skating Club Praha z.s.
IČ: 22668578
sídlo: Vejvanovského 1612/16, Chodov, 149 00 Chodov
výše dotace: 50 000 Kč
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název projektu (akce): Most42 Inline

· žadatel č. 21: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří
IČ: 22885536
sídlo: Český Jiřetín 19, 436 01 Český Jiřetín
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dokončení filmového dokumentu o Haně Truncové

· žadatel č. 22: Baník Most NH, z.s.
IČ: 22834702
sídlo: Vladimíra Majakovského 3299, 434 01 Most
výše dotace: 195 000 Kč
název projektu (akce): Podpora národní házené v Mostě 2021

· žadatel č. 23: H-KART CLUB V AČR
IČ: 68455151
sídlo: Čsl. armády 339/96, 434 01 Most
výše dotace: 198 500 Kč
název projektu (akce): Rozvoj a reprezentace kartingu dětí a mládeže v ÚK

· žadatel č. 24: Jezdecký klub DOMINIKA, z. s.
IČ: 22730150
sídlo: Suchdol 9, 430 01 Křimov
výše dotace: 52 500 Kč
název projektu (akce): Podpora činnosti jezdeckého klubu DOMINIKA, z.s.

· žadatel č. 25: Junák - český skaut, středisko Oheň Most, z. s.
IČ: 41324919
sídlo: Slovenského národního povstání 1191, 434 01 Most
výše dotace: 88 000 Kč
název projektu (akce): Rosteme - pořízení a doplnění táborového vybavení

· žadatel č. 26: Mensa České republiky
IČ: 45248591
sídlo: Španielova 1111/19, Řepy, 163 00 Praha
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Logická olympiáda 2021 - Ústecký kraj

· žadatel č. 27: Sport a Kultura Skupice, z.s.
IČ: 03725715
sídlo: Skupice 21, 440 01 Postoloprty
výše dotace: 45 000 Kč
název projektu (akce): Pouť Petra a Pavla - Skupice 2021 - 12. ročník

· žadatel č. 28: Poradna při finanční tísni, o.p.s.
IČ: 28186869
sídlo: Hvězdova 1594/19, Nusle, 140 00 Praha
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Dluhové poradenství v Ústeckém kraji

· žadatel č. 29: Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou
IČ: 26997088
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sídlo: Bílka 3, 415 01 Bořislav
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Publikace - 20 let neziskové činnosti

· žadatel č. 30: Asociace sportovních klubů Lovosice z.s.
IČ: 18380468
sídlo: U Stadionu 1022/2, 410 02 Lovosice
výše dotace: 113 000 Kč
název projektu (akce): Házenkářský festival v Lovosicích 2021

· žadatel č. 31: Mandavan, z.s.
IČ: 03732363
sídlo: Studánka 334, 407 52 Varnsdorf
výše dotace: 122 000 Kč
název projektu (akce): Tour de Zeleňák 2021, 37. ročník

· žadatel č. 32: 97.pěší divize z.s.
IČ: 08098166
sídlo: Žernosecká 2225, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 95 000 Kč
název projektu (akce): Příspěvek na činnost spolku

· žadatel č. 33: Badmintonový klub Super Stars Most, z.s.
IČ: 68298307
sídlo: V. Nezvala 2491/236, 434 01 Most
výše dotace: 87 500 Kč
název projektu (akce): Sportujeme venku - AirBadminton

· žadatel č. 34: Events 4 you, z.s.
IČ: 03675131
sídlo: Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Urban Challenge

· žadatel č. 35: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Teplice
IČ: 00482838
sídlo: Havířská 583/7, 415 01 Teplice
výše dotace: 41 567 Kč
název projektu (akce): Nákup technického vybavení pro ČRS MO Teplice z.s.

· žadatel č. 36: Cesta za snem, z.s.
IČ: 22712950
sídlo: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Metrostav Handy Cyklo Maraton 2021

· žadatel č. 37: Mandavan, z.s.
IČ: 03732363
sídlo: Studánka 334, 407 52 Varnsdorf
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Tour de Feminin 2021, 33. ročník
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· žadatel č. 38: TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
IČ: 25453629
sídlo: Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Notebooky pro zaměstnance TyfloCentra

· žadatel č. 39: Via Europa, z.s.
IČ: 26672499
sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Rescue aktivity 2021

· žadatel č. 40: Okresní hospodářská komora v Chomutově
IČ: 48290572
sídlo: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Technodays 2021

· žadatel č. 41: Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s.
IČ: 70834628
sídlo: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
výše dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Výstava Vzdělávání 2022

· žadatel č. 42: Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.
IČ: 02254867
sídlo: Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Činnost Krajské Rady seniorů Ústeckého kraje

· žadatel č. 43: NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
IČ: 27163059
sídlo: Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
výše dotace: 105 000 Kč
název projektu (akce): Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

· žadatel č. 44: Asociace sportovních klubů Lovosice z.s.
IČ: 18380468
sídlo: U Stadionu 1022/2, 410 02 Lovosice
výše dotace: 115 720 Kč
název projektu (akce): Memoriál Františka Arnošta - 16. ročník

· žadatel č. 45: TJ Lokomotiva Teplice, z.s.
IČ: 47767553
sídlo: Emilie Dvořákové 1630, 415 01 Teplice
výše dotace: 184 628 Kč
název projektu (akce): Výměna kotle na pevná paliva

· žadatel č. 46: Veronika Hodysová
datum narození: *************
sídlo: ***************************
výše dotace: 15 000 Kč
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název projektu (akce): Likvidace odpadu

· žadatel č. 47: Denis Fligr
datum narození: **************
sídlo: ****************************************
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Účast na mistrovství Evropy - Supermoto

· žadatel č. 48: DoKrajin, z.s.
IČ: 01371258
sídlo: Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Landart setkání Königsmühle 2021

· žadatel č. 49: Grafia, společnost s ručením omezeným
IČ: 47714620
sídlo: Budilova 1511/4, 301 00 Plzeň
výše dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Publikace PLAV! aneb průvodce absolventa SŠ

· žadatel č. 50: Xterra squadra s.r.o.
IČ: 27329259
sídlo: Zvonková 2782/8, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 152 000 Kč
název projektu (akce): CPTT MILADATLON 2021

· žadatel č. 51: bujón s.r.o.
IČ: 09279440
sídlo: Červenkova 524/8, Střížkov, 182 00 Praha
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Cena Pavla Kouteckého - ELBE DOCK 2021

· žadatel č. 52: Jan Doskočil
IČ: 74367111
sídlo: Novoveská 3090, 415 01 Teplice
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice 2021

· žadatel č. 53: KŽC, s.r.o.
IČ: 27210481
sídlo: Meinlinova 336/1a, Koloděje, 190 16 Praha
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Oprava zárubní zdi na sklářské lokálce

· žadatel č. 54: European Press Holding a.s.
IČ: 28409329
sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Czech Fashion Week 2021 - Charity Fashion Show

· žadatel č. 55: Czech Architecture Week, s.r.o.
IČ: 27872688

16



sídlo: Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město, 110 00 Praha
výše dotace: 130 000 Kč
název projektu (akce): Naš Město 1991 - 2021

· žadatel č. 56: Mgr. Michal Neustupa
IČ: 01495101
sídlo: Josefa Drahoráda 256, 273 08 Pchery
výše dotace: 180 000 Kč
název projektu (akce): Milada Tour 2021

· žadatel č. 57: Ing. Roman Sladký
IČ: 69263809
sídlo: Kyšice 387, 330 01 Kyšice
výše dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Kryry třikrát jinak 2021

· žadatel č. 58: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
IČ: 25410075
sídlo: Masarykova 94/209, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): 11. Slavnosti vína a burčáku

· žadatel č. 59: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
IČ: 25410075
sídlo: Masarykova 94/209, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Svatomartinské víno 2021

· žadatel č. 60: ČESKÝ METROPOL s.r.o.
IČ: 24723291
sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Osobnost roku 2020 Ústeckého kraje

D) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle 
předloženého materiálu.

2. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 61: Město Česká Kamenice
IČ: 00261220
sídlo: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
výše investiční dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Cyklostezka - Česká Kamenice - Kamenický Šenov

3. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále 
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uvedených žadatelů:

· žadatel č. 62: Obec Prackovice nad Labem
IČ: 00264229
sídlo: Prackovice nad Labem 54, 411 33 Prackovice nad Labem
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Oprava střechy čp. 8 Prackovice n. L.

· žadatel č. 63: Obec Tašov
IČ: 00556904
sídlo: Tašov 51, 400 02 Tašov
výše dotace: 92 005 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce oken a dveří v rámci úspory energií

· žadatel č. 64: Obec Domoušice
IČ: 00264903
sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Obnova a modernizace Obecního úřadu v Domoušicích

· žadatel č. 65: Obec Líšťany
IČ: 00831824
sídlo: U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
výše dotace: 530 782 Kč
název projektu (akce): Vybavení centra volnočasových aktivit

· žadatel č. 66: Kulturní zařízení města Postoloprty, příspěvková organizace
IČ: 75064022
sídlo: Mírové náměstí 3, 439 42 Postoloprty
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Postoloprtské slavnosti 2021

· žadatel č. 67: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
IČ: 00673552
sídlo: Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovické jaro 2021

· žadatel č. 68: Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J.Á.Komenského 677, okres 
Chomutov
IČ: 46787534
sídlo: Jana Ámose Komenského 677, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 390 000 Kč
název projektu (akce): SIRAEX 2021 - Festival současného tance

· žadatel č. 69: Obec Veliká Ves
IČ: 00262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
výše dotace: 61 340 Kč
název projektu (akce): Předcházení vzniku plastového odpadu ve Veliké Vsi

· žadatel č. 70: Obec Chotiněves
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IČ: 00555223
sídlo: Chotiněves 6, 411 45 Chotiněves
výše dotace: 275 310 Kč
název projektu (akce): Sloup se sochou Sv. Vavřince

· žadatel č. 71: Město Lovosice
IČ: 00263991
sídlo: Školní 407/2, 410 02 Lovosice
výše dotace: 2 987 683 Kč
název projektu (akce): Hřiště 1. ZŠ

· žadatel č. 72: Město Blšany
IČ: 00264784
sídlo: Náměstí 29, 439 88 Blšany
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): PD modernizace a rekonstrukce interiéru MŠ Blšany

4. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále 
uvedených žadatelů:

· žadatel č. 73: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 261 500 Kč
název projektu (akce): Historické cyklovlaky IX. ročník

· žadatel č. 74: Farní charita Litoměřice
IČ: 46769382
sídlo: Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 334 565 Kč
název projektu (akce): PD pro Domov se zvláštním režimem Farní charity

· žadatel č. 75: Spolek pro obnovu kaple Botschen
IČ: 06252427
sídlo: Libouchec 233, 403 35 Libouchec
výše dotace: 231 000 Kč
název projektu (akce): Střecha věže a instalace oken kaple Botschen

· žadatel č. 76: TRAMMUSEUM z.s.
IČ: 06947638
sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
výše dotace: 472 584 Kč
název projektu (akce): Kolejnice pro TRAMMUSEUM Lovečkovice

· žadatel č. 77: Lyžařský klub Jirkov, z.s.
IČ: 47793015
sídlo: Kostelní 75, 431 11 Jirkov
výše dotace: 223 000 Kč
název projektu (akce): Oprava stroje na údržbu sjezdovek

· žadatel č. 78: Institut technického vzdělávání, z. ú.
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IČ: 07562837
sídlo: Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 446 500 Kč
název projektu (akce): Institut technického vzdělávání - projektová část

E) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu D) tohoto usnesení.

Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 015/12R/2021
8.4 Nominace člena do řídícího výboru ITI za Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) odvolává

PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, jako zástupce 
Ústeckého kraje z pozice člena Řídícího výboru ITI Ústecko - chomutovské aglomerace.

B) schvaluje

nominaci Mgr. Ivy Dvořákové LL.M., členky Rady Ústeckého kraje., jako zástupce 
Ústeckého kraje do Řídícího výboru ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, a Ing. Jaroslavu 
Kusznirukovou, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, jako náhradnici Mgr. Ivy Dvořákové LL.M., do Řídícího výboru ITI 
Ústecko - chomutovské aglomerace.

Usnesení č. 016/12R/2021
8.5 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v 
Ústeckém kraji pro rok 2021“ dle upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení za předpokladu 
navýšení rozpočtu Ústeckého kraje.

B) schvaluje

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace pro účely dotačního 
programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“ dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh na schválení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji 
pro rok 2021“ dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 017/12R/2021
8.6 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – ukončení smlouvy

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje“ s 

20



příjemkyní Ing. Janou Mračkovou - číslo smlouvy 19/SML3418 a to formou Dohody o 
ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru, který je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení.

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, 
zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.

Termín: 30. 6. 2021

Usnesení č. 018/12R/2021
8.7 Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o hodnocení žádosti o dotaci v dotačním programu „Asistenční vouchery 
Ústeckého kraje" dle přílohy č. 2. tohoto usnesení.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů o neposkytnutí neinvestiční dotace na projekt žadateli dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení - WASTen, z.s., IČO: 04669053.

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit:

1) Aktualizaci č. 2 dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje “, dle přílohy 
č. 3 tohoto usnesení;

2) dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro účely 
Aktualizace č. 2 dotačního programu "Asistenční vouchery Ústeckého kraje" dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení.

D) schvaluje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro účely 
Aktualizace č. 2 dotačního programu "Asistenční vouchery Ústeckého kraje" dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení.

E) ukládá

1) Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu
Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části B) tohoto 
usnesení.
Termín: 15. 4. 2021,

2) Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, 
zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části C) tohoto usnesení
Termín: 26. 4. 2021.
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Usnesení č. 019/12R/2021
8.9 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace) – Akceptace změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace (4. výzva Ústeckého kraje)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o navýšení dotace o 72 608 333,13 Kč od Ministerstva životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů 
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“, registrační číslo 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907, na základě změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle 
přílohy č. 1 usnesení.

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, zajistit 
veškeré náležitosti k zajištění realizace části A) tohoto usnesení.

Termín: 30. 06. 2023

Usnesení č. 020/12R/2021
8.10 Výkon členských práv sdružení „Terezín – město změny, zájmové sdružení 
právnických osob“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí členského příspěvku člena sdružení právnických osob Terezín – město 
změny, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 72045230, se sídlem v Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 (dále jako „sdružení“), v celkové výši 1.000.000 Kč se 
splatností do 21.4.2021.

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, zajistit 
realizaci usnesení dle bodu A) v uvedeném termínu.
TERMÍN: 21.4.2021

Usnesení č. 021/12R/2021
8.11 Plán transformace Ústeckého kraje s využitím FST

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

A. strategické projektové záměry do Výzvy pro předkládání potenciálních strategický 
projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, případně jiných dotačních 
programů:

1. Transformační centrum Ústeckého kraje (Technologické centrum, Datové centrum, Rozvoj 
komunitní energetiky v ÚK vč. Krajského energetického managementu, příp. další…)
2.Vodíková mobilita (Doprava ÚK – Nákup bezemisních linkových autobusů)

B. ustanovení Pracovní skupiny pro přípravu strategického projektu „Transformační centrum 
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Ústeckého kraje“ ve složení:
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA,
Ing. Michal Kučera,
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,
Marek Hartych,
Tomáš Tesař,
Ing. Martin Mata, MBA,
RNDr. Lubomír Paroha,
Ondřej Beneš.

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, ve 
spolupráci s věcně příslušnými odbory KÚÚK a Inovačním centrem Ústeckého kraje přípravit 
strategické projektové záměry dle bodu A. tohoto usnesení.
Termín: 22.4.2021

Usnesení č. 022/12R/2021
9.1 Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti sociální zřizovaných Ústeckým 
krajem k 31.12.2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti sociální 
zřizovaných Ústeckým krajem k 31. 12. 2020.

Usnesení č. 023/12R/2021
9.2 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace – budoucí příslib

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Předložené informace včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1) Vzít na vědomí
Předložené informace v tomto materiálu včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 2 
předloženého materiálu.

2) Rozhodnout
O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele Centrum sociálních služeb Děčín, 
příspěvková organizace ve znění:

Ústecký kraj zařadí po dokončení vhodných prostor registrovanou sociálních službu azylové 
domy (ID 3811243) do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s kapacitou 33 lůžek 
(tzn. navýšení o 4 lůžka) a 5,91 úvazku pracovníků v přímé péči poskytovatele Centrum 
sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, nebudou-li tomu bránit legislativní 
podmínky. Služba zařazená do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží 
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

3) Uložit
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PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, informovat žadatele o 
výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
termín: 10. 5. 2021

Usnesení č. 024/12R/2021
9.3 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
2015 – 2020 – plnění za rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
informace o plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2015–2020 za rok 2020 uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení,

2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění 
Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 
období 2015-2020 - plnění za rok 2020, dle přílohy č.1 tohoto usnesení, na webových 
stránkách kraje
Termín: 31.05.2021

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 025/12R/2021
9.4 Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, informaci o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 
2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vzít na vědomí informaci o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za 
rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. uložit PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, monitorovat plnění 
Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu za rok 2021.
Termín: 30. 4. 2022

C) ukládá
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PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 026/12R/2021
9.5 Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021 – vyhodnocení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v 
Ústeckém kraji 2021“

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí
informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v 
Ústeckém kraji 2021“
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
3. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy s příjemci 
dotací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Termín: 30. 6. 2021

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 027/12R/2021
10.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje (bod 4.6) procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných 
nákladů,
2. rozhodnout dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů,
a) o poskytnutí dotace těmto subjektům:
• žadatel: České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911, sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 
1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220, sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s., IČ: 28750721, sídlo: Žatec, nám. Prokopa 
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Velkého 1951, PSČ 43801
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., IČ: 28750853, sídlo: Litoměřice, 
Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 
tohoto materiálu

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit tento materiál k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 028/12R/2021
11.1 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – 
schválení a vyhlášení dotačního programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a současně vyhlásit dotační program „Program na 
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín 26.04.2021

Usnesení č. 029/12R/2021
11.2 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 - schválení a vyhlášení dotačního 
programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a současně vyhlásit dotační program „Program na 
záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého 
kraje pro rok 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín 26.04.2021

Usnesení č. 030/12R/2021
11.3 Program Podpory regionální kulturní činnosti na rok 2021 - schválení a vyhlášení 
dotačního programu
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a současně vyhlásit dotační program „Program 
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2021“ dle přílohy č.1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 031/12R/2021
11.4 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních 
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2021 – schválení a vyhlášení dotačního 
programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a současně vyhlásit "Program podpory aktivit stálých 
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje 
na rok 2021" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 032/12R/2021
11.5 Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2020 – 
rozdělení dotací 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit přidělení finančních prostředků k zajištění výkonu 
regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2021, v souladu s ustanovením § 11, 
odst. 3 zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:

Varianta 1.

1. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
se sídlem: Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I.
IČ: 64679454
ve výši: 1 340 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Děčín,
IČ: 00261238; se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly;
číslo účtu: 921402389/0800

2. Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
se sídlem: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
IČ: 00360589
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ve výši: 1 120 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Chomutov,
IČ:00261891; se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov;
číslo účtu: 9005-626441/0100

3. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice
IČ: 00360627
ve výši: 1 700 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Litoměřice,
IČ: 00263958; se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice;
číslo účtu: 9005-1524471/0100

4. Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
IČ: 65108477
ve výši: 740 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Louny,
IČ: 00265209; se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny;
číslo účtu: 1020793399/0800

5. Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace
se sídlem: náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec
IČ: 49123742
ve výši: 290 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Žatec,
IČ: 00265781; se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec;
číslo účtu: 9005-422481/0100

6. Městská knihovna Most, příspěvková organizace
se sídlem: Moskevská 12, 434 21 Most
IČ: 00080713
ve výši: 692 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Most,
IČ: 00266094; se sídlem: Radniční ul. 1/2, 434 69 Most;
číslo účtu: 1041368359/0800

7. Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice
IČ: 00361216
ve výši: 985 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Teplice,
IČ: 00266621; se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice;
číslo účtu: 9005-226501/0100

Varianta 2.
při navýšení finančních prostředků z hospodářského výsledku:

1. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
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se sídlem: Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I.
IČ: 64679454
ve výši: 1 570 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Děčín,
IČ: 00261238; se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly;
číslo účtu: 921402389/0800

2. Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
se sídlem: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
IČ: 00360589
ve výši: 1 338 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Chomutov,
IČ:00261891; se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov;
číslo účtu: 9005-626441/0100

3. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice
IČ: 00360627
ve výši: 2 030 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Litoměřice,
IČ: 00263958; se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice;
číslo účtu: 9005-1524471/0100

4. Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
IČ: 65108477
ve výši: 870 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Louny,
IČ: 00265209; se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny;
číslo účtu: 1020793399/0800

5. Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace
se sídlem: náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec
IČ: 49123742
ve výši: 370 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Žatec,
IČ: 00265781; se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec;
číslo účtu: 9005-422481/0100

6. Městská knihovna Most, příspěvková organizace
se sídlem: Moskevská 12, 434 21 Most
IČ: 00080713
ve výši: 825 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Most,
IČ: 00266094; se sídlem: Radniční ul. 1/2, 434 69 Most;
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číslo účtu: 1041368359/0800

7. Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice
IČ: 00361216
ve výši: 1 177 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Teplice,
IČ: 00266621; se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice;
číslo účtu: 9005-226501/0100

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 033/12R/2021
11.6 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - 
memorandum

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

záměr Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, uzavřít 
Memorandum o spolupráci s Velvyslanectvím USA v České republice, Kulturním a tiskovým 
oddělením, dle přílohy č. 2 a 3 tohoto materiálu.

Usnesení č. 034/12R/2021
11.7 Přehled pohledávek příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury a 
památkové péče k 31. 12. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

 předložený přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti 
odboru kultury památkové péče k 31. 12. 2020. 

Usnesení č. 035/12R/2021
11.8 Činnost zřizovaných organizací v oblasti kultury za rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předložené zprávy o činnosti za rok 2020 příspěvkových organizací v 
oblasti kultury, dle přílohy č. 1. - 12. tohoto materiálu.

B) stanoví

dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, po 
vyhodnocení 2. pololetí 2020 odměnu ve výši uvedené v příloze č. 13 předloženého 
materiálu:

1. Mgr. Janě Linhartové, ředitelce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace
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2. Ing. Vlastimilu Pažourkovi, řediteli Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace
3. Mgr. Markétě Prontekerové, ředitelce Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové 
organizace
4. PhDr. Daně Veselské, Ph.D., ředitelce Severočeské galerie výtvarného umění v 
Litoměřicích, příspěvkové organizace
5. Mgr. Miroslavu Divinovi, MLOg., řediteli Galerie moderního umění v Roudnici nad 
Labem, příspěvkové organizace
6. Mgr. Tomáši Wiesnerovi, řediteli Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové 
organizace
7. MgA. Kateřině Melenové, ředitelce Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové 
organizace
8. PhDr. Jiřímu Matyášovi, řediteli Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace
9. Mgr. Josefu Kabátovi, řediteli Zámku Nový Hrad, příspěvkové organizace
10. Mgr. Michalu Soukupovi, řediteli Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové 
organizace
11. RNDr. Zdeňku Moravcovi Ph.D., řediteli Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, 
příspěvkové organizace

C) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2021

Usnesení č. 036/12R/2021
11.9 Smlouva o výpůjčce věci movité – výstavy s názvem Zaniklá krajina 
severozápadních Čech – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí 
nad Labem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci s Národním památkovým ústavem, 
státní příspěvkovou organizací, IČO: 75032333, se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 
01 Praha 1 – Malá Strana dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče zajistit 
administraci uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci dle části A) tohoto usnesení.

Termín 20. 04. 2021

Usnesení č. 037/12R/2021
12.1 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská 
zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 
401 13, IČO: 25488627, takto:
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1. bere na vědomí

a) předloženou Výroční zprávu společnosti Krajská zdravotní, a.s., za rok 2020 obsahující mj. 
účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu o podnikatelské 
činnosti a o stavu majetku a zprávu o ověření Výroční zprávy auditorem Ing. Miroslavou 
Nebuželskou ze společnosti 22HLAV s.r.o.,

b) návrh představenstva společnosti ze dne 26. 3. 2021 k závěrům hospodaření společnosti za 
rok 2020 a na rozdělení zisku ve výši 7 901 322,01 Kč.

c) stanovisko dozorčí rady společnosti ze dne 29. 3. 2021 k Výroční zprávě za rok 2020 a k 
rozdělení zisku ve výši 7 901 322,01 Kč,

2. schvaluje v souladu s § 421 odst. 2 písmeno g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích) a dle čl. 11 odst. 3 písm. j) 
stanov společnosti Výroční zprávu společnosti Krajská zdravotní, a.s., za rok 2020, obsahující 
mj. účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu o podnikatelské 
činnosti a o stavu majetku a zprávu o ověření Výroční zprávy auditorem Ing. Miroslavou 
Nebuželskou ze společnosti 22HLAV s.r.o. dle přílohy 2 předloženého materiálu,

3. rozhoduje v souladu s § 421 odst. 2 písmena h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích) a dle čl. 11 odst. 3 písm. k) 
stanov společnosti, o rozdělení dosaženého zisku takto:

a) doplnění rezervního fondu ve výši 395 066,10 Kč,

b) zaúčtování částky 7 506 255,91 Kč do neuhrazené ztráty z minulých let,

4. schvaluje dle čl. 11 odst. 3 písm. i) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., uzavření 
dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce s Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, bytem 

předsedou představenstva, dle přílohy č. 5 tohoto rozhodnutí,

5. rozhoduje dle čl. 11 odst. 3 písm. bb) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve služebnosti stezky a služebnosti cesty v 
rozsahu dle přílohy č. 7 tohoto rozhodnutí.

Usnesení č. 038/12R/2021
12.2 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace

Rada Ústeckého kraje po projednání

          navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

vzít na vědomí

předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
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Usnesení č. 039/12R/2021
12.3 Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na 
provoz Protialkoholní a protitoxikomanické stanice

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání

1) schválit

dle čl. IV odst. 8 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická 
záchytná služba) uzavřené dne 05. 11. 2018 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., 
výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro uplynulý kalendářní rok 2020 dle přílohy č. 
2 tohoto materiálu.

2) rozhodnout

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace do výše 19 401 000 Kč, jako vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby na rok 2021 společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální 
péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické 
záchytné stanice dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,

B) ukládá

Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 040/12R/2021
12.4 Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

aktuální informaci od Krajské zdravotní, a. s. k navýšení nákladů na realizaci strategických 
investičních akcí společnosti Krajská zdravotní, a. s. ve vztahu k usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 017/24Z/2019 Financování investičních potřeb společnosti Krajská 
zdravotní, a.s.

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání

1) vzít na vědomí

aktuální informaci od Krajské zdravotní, a. s. k navýšení nákladů na realizaci strategických 
investičních akcí společnosti Krajská zdravotní, a. s. ve vztahu k usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 017/24Z/2019 Financování investičních potřeb společnosti Krajská 
zdravotní, a.s.
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2) prohlásit
že, Ústecký kraj je připraven

a. v rámci plnění závazku veřejné služby uvolnit prostředky na splátku investičního úvěru a 
financování služeb obecného hospodářského zájmu pro roky 2023 – 2032 v předpokládaném 
objemu 250 – 350 mil. Kč ročně, vždy podle aktuálního vyhodnocení investičních potřeb 
Krajské zdravotní, a.s. ve vztahu ke skutečnému čerpání úvěru a financování investičních 
potřeb Krajské zdravotní, a.s. z dalších zdrojů
b. projednat v Zastupitelstvu Ústeckého kraje převzetí ručitelského závazku až do výše 1,2 
mld. Kč,

C) ukládá

Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 041/12R/2021
12.5 Nakládání s majetkem příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
zdravotnictví – bezúplatný převod movitého majetku pořízeného z IOP

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých se Zdravotnickou 
záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Sociální péče 
799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00829013, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Usnesení č. 042/12R/2021
12.6 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti 
zdravotnictví

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ 
00830577

formou věcného daru od společnosti FEED THE HUNGRY, nadační fond Krmte hladové, 
sídlem: U Pekařky 314/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 62930648 – čistící a prací prostředky v 
hodnotě 8 396 Kč.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, o

zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2021 u 
Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, o 4 323 tis. Kč, na celkový 
objem 52 270 tis. Kč, a to bez nároku na rozpočet Ústeckého hraje a za podmínky 
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vyrovnaného hospodaření,

a to za podmínky, že vydá Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 
poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID -19 pro rok 2021 ve výši a v 
rozsahu uvedeného v Žádosti o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání

rozhodnout

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o

zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2021 u 
Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, o 13 075 tis. Kč, na celkový objem 
82 415 tis. Kč, a to bez nároku na rozpočet Ústeckého hraje a za podmínky vyrovnaného 
hospodaření,

z toho zvýšení o 6 075 tis. Kč za podmínky, že vydá Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o 
poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID -19 pro 
rok 2021 ve výši a v rozsahu uvedeného v Žádosti o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 
tohoto materiálu.

D) ukládá

Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu C) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 043/12R/2021
12.7 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ – vyhodnocení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora 
vybraných služeb zdravotní péče 2021

B) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o neposkytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných 
služeb zdravotní péče 2021“ žadateli:

Domácí hospic sv. Terezie, z. ú.
Sídlo: Braňany 174, 435 22 Braňany
IČ: 09414665

z důvodu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných služeb 
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zdravotní péče 2021“ žadateli:

REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o.
Sídlo: V Lukách 3522/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 05202779

ve výši, účelu a z důvodu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedeným žadatelem 
dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/4Z/2021 ze dne 15. 2. 
2021, a to za podmínky, že bude rozhodnuto o navýšení alokace finančních prostředků v 
rámci dotačního programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 4. 2021.

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v programu 
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o neposkytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných 
služeb zdravotní péče 2021“ žadateli:
Bc. Monika Heráňová
Sídlo: Červenohrádecká 1559, 431 11 Jirkov
IČ: 01825569

z důvodu dle přílohy č. 4. tohoto usnesení

3. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných služeb 
zdravotní péče 2021“ žadatelům:

DRUG – OUT Klub, z.s.
Sídlo: Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44554559

happy reha s.r.o.
Sídlo: Oblouková 308, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 08600716

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
IČ: 25419561

Hospic sv. Štěpána, z.s.
Sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374

Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
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PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 3062/38, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22795758

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
Sídlo: Kochova 1185, 430 01 Chomutov
IČ: 28716736

ve výši, účelu a z důvodu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle 
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/4Z/2021 ze dne 15. 2. 
2021.

D) ukládá

1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
realizaci bodu B) a C) tohoto usnesení
Termín: 31. 5. 2021

2. Ing. Radimu Laiblovi, členovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu C) Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje k projednání
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 044/12R/2021
12.8 Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – 
vyhlášení 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. schválit dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) následující výjimky pro program „Podpora 
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“:

- Článek IV. bod 1 b) Zásad
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou příspěvkových 
organizací zřizovaných Ústeckým krajem, která je registrovaným subjektem v ČR, s 
oprávněním realizovat profesní a vědecké činnosti na území České republiky.

2. schválit dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení

B) jmenuje

dle Článku IX. bodu 1) Zásad výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v 
rámci programu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ ve složení dle 
přílohy č. 3 tohoto materiálu

C) ukládá

Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
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usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 045/12R/2021
12.9 Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje – podpora vytváření podmínek pro 
uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (změna termínu realizace projektu)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost Města Litoměřice o prodloužení termínu realizace projektu v rámci poskytnuté 
individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje na plnění základních úkolů obcí v oblasti 
rozvoje zdraví“ ze dne 23. 2. 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a žádosti Města 
Žatec o prodloužení termínů realizací projektů v rámci poskytnuté individuální dotace z 
Fondu Ústeckého kraje na plnění základních úkolů obcí v oblasti rozvoje zdraví“ ze dne 2. 3. 
2021 dle příloh č. 5 a č. 6 předloženého materiálu

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

rozhodnout o uzavření:

1) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k 
realizaci projektu „Plnění základních úkolů obcí v oblasti rozvoje zdraví“ č. 
19/SML3844/SoPD/ZD uzavřené dne 9. 12. 2019 s Městem Litoměřice, se sídlem: Mírové 
náměstí 15/7, 41201 Litoměřice, IČ: 00263958, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,

2) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k 
realizaci projektu „Plnění základních úkolů obcí v oblasti rozvoje zdraví“ č. 
19/SML3842/SoPD/ZD uzavřené dne 30. 12. 2019 s Městem Žatec, se sídlem: Náměstí 
Svobody 1, 43824 Žatec, IČ: 00265781, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení,

3) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého 
kraje k realizaci projektu „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v 
oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ č. 
20/SML3523/SoPD/ZD uzavřené dne 7. 9. 2020 s Městem Žatec, se sídlem: Náměstí 
Svobody 1, 43824 Žatec, IČ: 00265781, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení,

C) ukládá

Ing. Radimu Laiblovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 15. 4. 2021

Usnesení č. 046/12R/2021
12.10 Pověření člena Rady Ústeckého kraje Ing. Radima Laibla k podepisování 
dokumentů

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) pověřuje

Ing. Radima Laibla, člena Rady Ústeckého kraje, k podepisování:

38



a) Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního 
programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území 
Ústeckého kraje, včetně dodatků;

b) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora 
vybraných služeb zdravotní péče, včetně dodatků;

c) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora 
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje, včetně dodatků;

d) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora 
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí, včetně dodatků;

e) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy 
uzavíraných v rámci stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
v Ústeckém kraji, včetně dodatků;

f) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy 
uzavíraných v rámci stipendijního programu Stabilizace nelékařských zdravotnických 
pracovníků v Ústeckém kraji, včetně dodatků;

g) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby, včetně dodatků;
vše po předchozím rozhodnutí příslušného orgánu kraje, a to s účinností od 15. 4. 2021.

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat pověření pro Ing. Radima 
Laiblova, člena Rady Ústeckého kraje, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 15. 4. 2021

Usnesení č. 047/12R/2021
13.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

1. č.j. 3/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace, sídlo: Stavbařů 2857/5, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 
44555512
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. č.j. 68/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, sídlo: 
Chelčického 345/4, 415 01 Teplice, IČO: 46071172
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
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usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 048/12R/2021
13.2 Stipendijní program Ústeckého kraje – 11. ročník 2014/2015

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost ***************************, KUUK/033489/2021, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

B) schvaluje

dle čl. VII. bod 4. Stipendijního programu Ústeckého kraje (dále jen Program) udělení 
výjimky.

C) rozhoduje

dle čl. VII. bod 4. Programu o prominutí povinnosti vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené 
výši dané ustanovením čl. III. odst. 2. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu 
Ústeckého kraje č. 14/SML2466-26. Plnění jejího Závazku vůči Ústeckému kraji je uznáno v 
délce 158 dní. *************************** je povinna uhradit Ústeckému kraji smluvní 
pokutu odpovídající poměrné části jí poskytnutého Stipendia ve výši 11.342,- Kč za 
nesplněný Závazek v délce 207 dní.

D) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit realizaci části 
B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 049/12R/2021
13.3 Stipendijní program Ústeckého kraje – 16. ročník 2019/2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost *********************, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.

B) schvaluje

dle čl. VIII. bod 4. Programu „Odstranění tvrdosti Programu“ ********************* 
udělení výjimky ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a o 
poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML3759-07/SoPD/SMT.

C) rozhoduje

o prominutí povinnosti vrátit stipendium v celkové obdržené výši a o odložení plnění závazku 
daného čl. III. odst. 2. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a o 
poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML3759-07/SoPD/SMT.

D) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenované dle bodu B) o přijatém usnesení.
Termín: 15. 5. 2021

Usnesení č. 050/12R/2021
13.4 Školské rady
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

ukončení tříletého funkčního období člena školské rady jmenovaného za zřizovatele, a to v 
souladu s § 167 odst. 6 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně:

Školská rada Základní školy praktické a Praktické školy při Dětském domově, Základní škole 
praktické, Praktické škole a Školní jídelně, Dlažkovice 1
*****************, nar. **************, bytem *********************************,
ke dni 31. 5. 2021.

B) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, člena školské rady, následovně:

Školská rada Základní školy praktické a Praktické školy při Dětském domově, Základní škole 
praktické, Praktické škole a Školní jídelně, Dlažkovice 1
************, nar. ***************, bytem 
***************************************,
s účinností od 1. 6. 2021.

C) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeným školským radám počet členů 3:

1. Školská rada Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Kadaň, 
Komenského 562,
s účinností od 13. 6. 2021,

2. Školská rada Střední školy obchodu a služeb, Teplice
s účinností od 1. 8. 2021.

D) schvaluje

dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu zřizovacích listin následujících školských rad:

1. Školská rada Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Kadaň, 
Komenského 562, dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
s účinností od 13. 6. 2021.

2. Školská rada Střední školy obchodu a služeb, Teplice, dodatkem č. 2 ke zřizovací listině dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení
s účinností od 1. 8. 2021.
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E) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci částí A), B), C) a D) tohoto usnesení.
Termín: 1. 6. 2021

Usnesení č. 051/12R/2021
13.5 Projekt „ÚK – obědy do škol II“ - dodatky ke smlouvě o partnerství s finančním 
příspěvkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

vzor dodatku ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 
projektu „ÚK – obědy do škol II“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o uzavření dodatku ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v 
rámci výzvy č. 30_20_010 mezi Ústeckým krajem a jednotlivými organizacemi podle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony související s částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2021

Usnesení č. 052/12R/2021
13.6 Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 – posunutí termínu konání

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

posunutí termínu konání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Olomouckém kraji dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) schvaluje

účast reprezentace Ústeckého kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky v Olomouckém kraji ve dnech 19. - 24. 6. 2022 s maximálními finančními náklady 
2 685 tis. Kč.

C) rozhoduje

o bezúplatném převodu reprezentačního oblečení na účastníky Ústeckého kraje Her X. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky v Olomouckém kraji ve dnech 19. - 24. 6. 2022 
pro celkem 320 osob reprezentace včetně VIP osob a vlajkonoše výpravy Ústeckého kraje. 
Předpokládaná maximální cena za uvedenou soupravu: 3 500,- Kč s DPH.

D) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci bodu B a C tohoto usnesení.
Termín: 19. 6. 2022

Usnesení č. 053/12R/2021
13.7 Výzva 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV – 
souhlas zřizovatele s partnerstvím v projektu
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 32a odst. 5 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s partnerstvím v 
projektu „ÚK – obědy do škol III“ pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní 
školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k naplnění části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2021

Usnesení č. 054/12R/2021
13.8 Přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2020 – 
oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství k 31. 12. 
2020, dle přílohy č. 1. - 3. předloženého materiálu.

Usnesení č. 055/12R/2021
13.9 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto 
usnesení.

Usnesení č. 056/12R/2021
14.1 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé 
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě 
cestujících (Vejprtsko)“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé 
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících 
(Vejprtsko)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé 
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících 
(Vejprtsko)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé 
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících 
(Vejprtsko)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

B) rozhoduje
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podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s dodavatelem Autobusy Karlovy 
Vary, a.s., Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 25332473, který podal 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní 
veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy:
- Základní cena dopravního výkonu na 1 km: 32,68 Kč
- Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu 
veřejných služeb: 17,98 Kč
- Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb: 24,51 
Kč

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem veřejné zakázky.
Termín: 15. 7. 2021
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, ve spolupráci s odborem INV, zabezpečit 
veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, připravit k uzavření smlouvu na plnění 
předmětu této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi 
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2021

Usnesení č. 057/12R/2021
14.2 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Most ev.č. 25011-1 Lenešice u rybníka“ zadavatele Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zadávaného formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Most ev.č. 25011-1 Lenešice u
rybníka“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace.

2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny,
přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků 
na 1. – 3. místě bude o pořadí
rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.

3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán
podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
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příslušné živnostenské oprávnění
či licenci v oborech:
Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné 
zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo 
autorizovaného technika nebo osoby
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru: Mosty a inženýrské konstrukce
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, 
dobu, místo provádění
stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 
odborně, přičemž jedno
osvědčení může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. 
Dodavatel splňuje technický
kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb realizovaných v posledních 5 
letech uvede, že realizoval a
dokončil stavby s níže vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve 
finančním objemu minimálně
5 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci 
stavbyvedoucího, který se bude podílet na
plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho kvalifikaci, přičemž osoba v této pozici musí 
splňovat:
minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Mosty a 
inženýrské konstrukce
 zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž 
předmětem byla výstavba, oprava
nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu minimálně 5 mil. Kč bez DPH,

4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;

5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření 
smlouvy kromě zákonem
stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činnosti
třetí osobě minimálně ve výši 10 mil. Kč;

6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;

7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 materiálu a jejím 
pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením kvalifikace.
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Usnesení č. 058/12R/2021
14.3 Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Výběr 
dodavatele služeb v oblasti BOZP a výkonu požární ochrany“ zadavatele Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, formou otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Výběr dodavatele 
služeb v oblasti BOZP a výkonu
požární ochrany“ formou otevřeného řízení podle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky a to podle
nejvýhodnějšího poměru ceny a kvality s následujícími kritérii hodnocení: Nabídková cena s 
váhou 80% (hodnocena bude
nabídková cena za ocenění předpokládaného ročního rozsahu plnění) a zkušenosti dodavatele 
s váhou 20% (hodnoceny
budou referenční služby nad rámec kvalifikačních požadavků). V případě rovnosti 
nabídkových cen na prvním místě v
pořadí, rozhoduje lepší hodnota kritéria č. 1 (nabídková cena), v případě rovnosti i v tomto 
kritériu, rozhodne o výběru
dodavatele los provedený za účasti notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů:
 základní způsobilost
- dle § 74 zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle z
vláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci, a to
minimálně pro oprávnění Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a Technicko-organizační činnost
v oblasti požární ochrany.
 ekonomická kvalifikace
- zadavatel nebude požadovat prokázání ekonomické kvalifikace
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých za 
poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, přičemž za významnou službu je považována služba poskytovaná jednomu 
objednateli v souvislém období
minimálně 1 roku s minimálním objemem finančního plnění 750 tis. Kč bez DPH za 1 rok. 
Dodavatel splňuje kvalifikaci,
pokud předloží seznam minimálně 2 významných služeb zpracovaný formou čestného 
prohlášení dodavatele a podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, s uvedením: Ceny významné služby v 
Kč bez DPH, doby jejího
poskytování a identifikace objednatele, kterému byla významná služba poskytována, vč. 
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uvedení kontaktní osoby
objednatele (jména, příjmení a funkce) a kontaktních údajů na tuto osobu (min. v rozsahu 
telefonní číslo, e-mailové
spojení), u které je možné údaje významné služby ověřit.
- Dle § 79 odst. 2 písm. písm. c) a d) zákona, předložením složení realizačního týmu a 
osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to ve vztahu k osobám pověřeným 
poskytováním služeb. Dodavatel
splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud jeho realizační tým sestává alespoň ze 2 
osob, které disponují
příslušnými oprávněními k výkonu požadovaných služeb, tedy oprávněními podle zákona § 
10 zákona č. 309/2006 Sb. a
podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., přičemž každá z osob musí disponovat alespoň jedním z 
uvedených oprávnění a zároveň
musí být v týmu prokázána obě oprávnění. Dodavatel formou čestného prohlášení připojí k 
příslušným osvědčením údaje o
vztahu těchto osob k dodavateli (pracovní či jiným obdobný poměr, poddodavatelský vztah).
4. s tím, že zadavatel bude požadovat poskytnutí jistoty podle § 41 zákona ve výši 150.000,- 
Kč
5. se jmenováním hodnotící komise podle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a pověřením hodnotící komise také posouzením kvalifikace.

Usnesení č. 059/12R/2021
14.4 Financování silnic II. A III. třídy v roce 2021 z prostředků SFDI

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 k čerpání do roku 
2021 ve výši 40 534 013,05 Kč –
tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení ke Smlouvě č. 48S/2021 a alokaci finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI ve výši 264 549 000,- Kč
uvedených v příloze č. 6 tohoto usnesení ;
2. seznam akcí, které budou realizovány z finančních prostředků z rozpočtu SFDI na silnicích 
II. a III. třídy ve vlastnictví
Ústeckého kraje v roce 2021 uvedených v příloze č. 5 tohoto usnesení, včetně akcí 
realizovaných se spoluúčastí Ústeckého
kraje ve výši 15 % dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;
3. souhlas Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje pro oblast investic a 
majetku, s tím, aby ředitel Správy a
údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace rozhodoval o nákupu stavebních prací 
od částky vyšší než 1.000.000,- - Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč 
bez DPH, za jednotlivý případ u akcí, které budou realizovány z
finančních prostředků od SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého 
kraje v roce 2021 dle seznamu
akcí uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení, včetně akcí realizovaných se spoluúčastí 
Ústeckého kraje uvedených v
příloze č. 4 tohoto usnesení, a jsou zde označeny jako oprava živičného povrchu, udělený dle 
čl. XII odst. 10 písm. c)
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje;

B) souhlasí

dle čl. XII odst. 10 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 
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Ústeckého kraje s tím, aby ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace rozhodoval o nákupu stavebních prací od částky vyšší než 6.000.000,-- Kč bez 
DPH za jednotlivý případ u akcí, které budou realizovány z finančních prostředků od SFDI na 
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje v roce 2021 dle seznamu akcí 
uvedených v příloze č. 5 tohoto usnesení, včetně akcí realizovaných se spoluúčastí Ústeckého 
kraje uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení, a jsou zde označeny jako oprava živičného 
povrchu, po předchozím souhlasu člena Rady Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v 
příslušné oblasti (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení 
schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.“

C) ukládá

řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zajistit realizaci akcí 
uvedených v seznamu dle přílohy č. 4 a 5 tohoto usnesení a v souvislosti s tím dodržovat 
podmínky stanovené:
1. SFDI a v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury
(http://www.sfdi.cz/metodiky-a-ceniky/pravidla-pro-financovani-programu-staveb-a-akci-z-ro
zpoctu-sfdi/ )
2. zřizovatelem, zejména ve zřizovací listině příspěvkové organizace a rozhodnutích Rady 
Ústeckého kraje;
Termín: 31.12.2021

D) pověřuje

dle Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2021 Správu a 
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci k:
- uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI se Státním fondem 
dopravní infrastruktury dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení (pověření je přílohou č. 3 tohoto usnesení);

E) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 se Státním fondem dopravní infrastruktury, se 
sídlem: Sokolská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, 
že o změnách této smlouvy bude rozhodovat Rada Ústeckého kraje s výjimkou ujednání, o 
kterých je příslušné ze zákona rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje;

F) ukládá

JUDr. Marku Hrabáčovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství, předložit návrh dle bodu E) tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva 
Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26.4.2021

Usnesení č. 060/12R/2021
14.5 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací - Dopravní společnost Ústeckého 
kraje a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání
schválit
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1. změnu Pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze 
dne 26. 6. 2013, ve znění pozdějších změn, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,

2. dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:

a)
č.j.: 2750/DS/2017 příspěvkové organizace:
název: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
IČ: 06231292
dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s účinností od 27. 4. 2021;

b)
č.j.: 130/2001 příspěvkové organizace:
název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, Dubí, 417 03
IČ: 00080837
dodatkem č. 73 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto materiálu s účinností od 27. 4. 
2021.

B) ukládá

1. JUDr. Marku Hrabáčovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrhy dle bodu A) tohoto 
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021

2. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru ZD, při první následující změně zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, změnit Čl. XII. odst. 10 písm. b) a c) zřizovací listiny tak, aby byly souladné se 
změnou navrhovanou dle bodu A) 1. tohoto usnesení, za podmínky, že budou schváleny.
Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 061/12R/2021
14.6 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace-Dodatek č. 72

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu zřizovací listiny:
č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
dodatkem č. 72 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

B) ukládá

JUDr. Marku Hrabáčovi, členu rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení na
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26.4.2021
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Usnesení č. 062/12R/2021
14.7 Souhlas se zahájením zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na uzavření 
rámcové dohody na dodávky s názvem „Nákup autobusů určených pro veřejnou 
linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 14 – 16 m“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
2. seznam jmenovaných členů a náhradníků komise pro otevírání nabídek a komise pro 
hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody na 
dodávky s názvem „Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území 
Ústeckého kraje, délky 14 – 16 m“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle § 3 
písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „zákon“), zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizací.

2. Se způsobem hodnocení nabídek, podle ekonomické výhodnosti nabídek, a to podle 
následujících dílčích kritérií hodnocení a jejich váhy:
- Celková nabídková cena v Kč bez DPH váha kritéria = 70 %
- Předpokládané náklady na spotřebované pohonné
hmoty v Kč bez DPH váha kritéria = 20 %
- Délka záruční doby v měsících váha kritéria = 10 %
V případě, že celkové hodnocení bude u účastníků na 1. a 2. místě shodné, rozhodne o pořadí 
účastníků nižší celková nabídková cena, bude-li shodná i celková nabídková cena, rozhodne o 
výběru nejvhodnější nabídky náhodný výběr losem, k němuž budou písemně přizváni zástupci 
dotčených účastníků nejméně 5 pracovních dní předem.

3. S požadavky na kvalifikaci účastníků, kdy zadavatel požaduje v rámci podání nabídek 
prokázat splnění kvalifikace takto:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení (dále také jen „účastník“) 
způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona ji prokáže účastník doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z 
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
 ekonomická kvalifikace
- dle § 78 zákona ji prokáže účastník doložením výkazu zisku a ztrát účastníka nebo 
obdobným dokladem podle právního řádu země sídla účastníka, v němž prokáže minimální 
roční obrat dosažený účastníkem s ohledem na předmět zakázky (dodávky autobusů) za 
poslední tři bezprostředně předcházející účetní období před zahájením tohoto zadávacího 
řízení (jestliže účastník vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované 
výši za všechna účetní období od svého vzniku), a to ve výši alespoň 130 mil. Kč bez DPH.
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ji prokáže účastník doložením seznamu významných 
dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně 
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to na dodávky celkem 
nejméně 10 ks autobusů s pohonem, na který účastník bude předkládat svoji nabídku.
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4. S pověřením hodnotící komise provést hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení, a v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona s právem hodnotící 
komise provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení 
nabídek, přičemž posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení musí být provedeno 
minimálně u vybraného dodavatele.

5. Se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.

Usnesení č. 063/12R/2021
14.8 Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti dopravy a silničního 
hospodářství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

v souladu s § 59 odstavce 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,

1. Ing. Liboru Tačnerovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, odměnu ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu;

B) ukládá

Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit veškeré úkony potřebné k 
realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2021

Usnesení č. 064/12R/2021
14.9 Dodatky s městy z důvodu úpravy referenčních tržeb

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o 
spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní 
osobní dopravou č. 16/SML2694 s městem Bílina, sídlem Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 
00266230, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; 

B) ukládá

JUDr. Markovi Hrabáčovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství, předložit dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č. 16/SML2694 s 
městem Bílina, sídlem Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 00266230, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení;
Termín: 24. 4. 2021

C) rozhoduje

o uzavření Smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č. 16/SML2694 s 
městem Bílina, sídlem Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 00266230, dle přílohy č. 2 tohoto 
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usnesení.

Usnesení č. 065/12R/2021
14.11 Schválení přímého zadání na akci „Oprava povrchu komunikace č. II/237 a 
III/23736 Telce“

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

s přímým zadáním podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Oprava povrchu 
komunikace č. II/237 a III/23736 Telce“.

Usnesení č. 066/12R/2021
15.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru Nové 
dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice - Cítov oznamovatele 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 
Praha

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – 
Dolní Beřkovice - Cítov“ oznamovatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
p.o..:

Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a žádá zpracovatele posudku, aby se v 
následujícím kroku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a na 
relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčené obce a veřejné zdraví. 
Dále pak musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce 
přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Usnesení č. 067/12R/2021
15.2 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Město Třebenice – změna 
smluvního ujednání 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů

1) vzít na vědomí informaci o žádosti města Třebenice o prodloužení termínu ukončení 
projektu „Sběrný dvůr Třebenice“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2) rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
18/SML4730/02/SoPD/ZPZ uzavřené s Městem Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 
Třebenice, IČ00264521, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
Termín: 26. 4. 2021
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2. sdělit městu Třebenice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle 
bodu A) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2021

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 068/12R/2021
15.3 Nová dohoda o spolupráci Ústeckého kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Dohody o vzájemné spolupráci se společností EKO-KOM, 
a.s. při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních 
odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení,

B) ukládá

RNDr. Tomáši Burianovi, pověřenému zastupováním vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství, zajistit administraci Dohody o vzájemné spolupráci se společností EKO-KOM, 
a.s., dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 8. 2021

Usnesení č. 069/12R/2021
15.4 Dodatek č. 6 k Dohodě o spolupráci Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN 
a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 6 k Dohodě o spolupráci se společností 
ELEKTROWIN a.s. při realizaci cílů projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru elektroodpadu v Ústeckém kraji“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) ukládá

RNDr. Tomáši Burianovi, pověřenému zastupováním vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství, zajistit administraci Dodatku č. 6 k Dohodě o spolupráci se společností 
ELEKTROWIN a.s., dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 8. 2021

Usnesení č. 070/12R/2021
15.5 Dodatek č. 11 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci Ústeckého kraje a 
společnosti ASEKOL a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 11 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci 
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se společností ASEKOL a.s., při řešení a plnění cílů projektu „Rozvoj sběru použitých 
elektrozařízení“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

B) ukládá

RNDr. Tomáši Burianovi, pověřenému zastupováním vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství zajistit administraci Dodatku č. 11 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci, 
dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 8. 2021

Usnesení č. 071/12R/2021
15.6 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění péče o 
lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020 - 2023" formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění péče o lokality 
Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020 - 2023“ formou otevřeného řízení v nadlimitním 
režimu podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);

2. o rozdělení zakázky v souladu s ustanovením § 35 a § 101 zákona na pět částí, přičemž 
nabídku lze podat na jednu, více či všechny části zakázky a každá část zakázky bude 
posuzována a hodnocena samostatně:
část 1. Litoměřicko
část 2. Jalovcové stráně
část 3. Chomutovsko
část 4. Dolní Poohří
část 5. Černá louka

3. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami, přičemž hodnocena bude každá část veřejné zakázky 
samostatně:
 celková nabídková cena v Kč včetně DPH za službu za tři roky - váha 100 %
V případě, že dojde ke shodě ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci 
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.

4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje

5. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona;
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6. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Termín: 31. 5. 2021

2. vedoucímu odboru ZPZ, zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením této 
nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení, předložit výsledek 
vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, 
jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější, 
a to pro každou část zakázky.

Termín: 31. 8. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

1. vedoucího odboru ZPZ, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru 
investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele 
oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací 
dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat údaje o této veřejné 
zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek;

2. administrátora veřejné zakázky pozváním zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce 
Krajské hospodářské komory na jednání hodnotící komise.

F) souhlasí

s tím, že pokud bude zadávací dokumentace připomínkována kontrolním orgánem 
(poskytovatelem dotace) a tyto připomínky nebudou podstatného rázu, budou tyto do 
zadávací dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.

Usnesení č. 072/12R/2021
16.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3/2021/RÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

          provádí

dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 1 550 
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 23 468 854 tis. Kč:

1) zvýšení o částku 285 tis. Kč
příjmy:
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 285 tis. Kč – příspěvkové organizace oblasti 
sociálních věcí
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běžné výdaje:
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 285 tis. Kč - pojistné plnění pro příspěvkové 
organizace:
 a) Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, částka 281 tis. Kč
 b) Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, částka 4 tis. Kč

2) zvýšení o částku 356 tis. Kč
příjmy:
neinvestiční přijaté transfery – UZ 13013 - zvýšení o částku 356 tis. Kč – dotace z 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost na 
projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 
2021-2030“ (evropský a státní podíl)

kapitálové výdaje:
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 356 tis. Kč – 
financování připravovaných projektů

3) zvýšení o částku 909 tis. Kč
příjmy:
neinvestiční přijaté transfery – UZ 33063 - zvýšení o částku 909 tis. Kč – dotace z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

běžné výdaje:
odbor kultury a památkové péče – UZ 33063 - zvýšení o částku 909 tis. Kč – transfer v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě, 
příspěvkovou organizaci na projekt „Panoráma starého Mostecka“.

4) přesun ve výši 1 278 tis. Kč za podmínky schválení související dotace na úhradu služby 
zastupitelstvem kraje
běžné výdaje:
a) odbor ekonomický – snížení o částku 1 278 tis. Kč – centrální rezerva
b) odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 1 278 tis. Kč – zajištění provozu protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné stanice v rámci služby obecného hospodářského zájmu Krajské 
zdravotní, a.s.

Usnesení č. 073/12R/2021
16.2 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 4/2021/ZÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. provést
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon č. 129/2000 Sb.“) a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtová opatření – zvýšení o 510 000 tis. Kč na celkový 
objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 978 854 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
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2. schválit
zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje o 10 000 tis. Kč 
na celkový objem 20 000 tis. Kč

3. rozhodnout
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje následovně:

a) zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 pro Zdravotnickou záchrannou 
službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 43 500 tis. Kč na celkový objem 460 775 
tis. Kč z důvodu zvýšení platových tarifů,

b) stanovení účelového neinvestičního příspěvku (UZ00013) pro rok 2021 pro Správu a 
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 tis. Kč na nákup 
posypového materiálu s vyúčtováním do 31. 5. 2022,

c) stanovení příspěvku na velkou údržbu (UZ00054) pro rok 2021 pro Správu a údržbu silnic 
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 130 000 tis. Kč na revitalizaci silnic s 
vyúčtováním do 30. 6. 2022,

d) stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 pro Zdravotnickou záchrannou 
službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizace ve výši 14 000 tis. Kč na nákup 4 ks 
sanitních vozidel s vyúčtováním do 31. 3. 2022,

e) zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2021 pro Zdravotnickou 
záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 32 480 tis. Kč na celkový 
objem 418 500 tis. Kč,

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o stanovení závazných ukazatelů 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje za podmínky schválení bodu A) tohoto usnesení, 
následovně:

1. zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:

a) na posílení provozní činnosti v rámci mzdových prostředků:
i. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace o 2 500 tis. Kč 
na celkový objem 57 000 tis. Kč,
ii. Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace o 1 700 tis. Kč na celkový objem 
35 400 tis. Kč,
iii. Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace o 800 tis. Kč na celkový objem 19 
000 tis. Kč,
iv. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace o 500 tis. Kč na celkový 
objem 8 950 tis. Kč,

b) na zvýšení platových tarifů pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou 
organizaci o 4 500 tis. Kč na celkový objem 71 253 tis. Kč,

2. stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:
a) Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace ve výši 550 tis. Kč na výměnu 
počítačové sítě (UZ 00209) s vyúčtováním do 30. 6. 2022,
b) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 187 tis. 
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Kč na zajištění regionálních funkcí knihoven (UZ 00311) s vyúčtováním do 30. 1. 2022,

3. stanovení příspěvku na velkou údržbu (UZ00054) pro rok 2021 pro příspěvkové 
organizace:
a) Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace ve výši 740 
tis. Kč na odstranění následků zatékání v objektech č. p. 24 a 25 s vyúčtováním do 31. 12. 
2021,
b) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 480 tis. 
Kč na opravu kotle (ul. Velká Hradební 49, Ústí n. L.) - výměna regulátoru tepla a na opravu 
střešní krytiny a výměnu okapních svodů (ul. Na Schodech 1535/4, Ústí n. L.) s vyúčtováním 
do 31. 12. 2021,

4. stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 na vybudování/modernizaci a 
rozšíření elektronické požární signalizace pro příspěvkové organizace:
a) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace ve výši 2 407 tis. Kč – objekt 
zámku v Teplicích s vyúčtováním do 30. 6. 2022,
b) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace 
ve výši 2 645 tis. Kč – středisko Stará Oleška a Česká Kamenice s vyúčtováním do 31. 12. 
2021,
c) Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace ve 
výši 1 656 tis. Kč – objekty Snědovice č. p. 2 a č. p. 44 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
d) Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace ve výši 400 tis. Kč – objekt v 
Zátiší č. p. 177 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
e) Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace ve výši 200 tis. Kč – 
středisko Háj u Duchcova s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
f) Domov “Bez zámků” Tuchořice, příspěvková organizace ve výši 99 tis. Kč – objekt 
Tuchořice č. p. 2 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,

5. zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2021 pro příspěvkové 
organizace:
a) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace o 1 276 tis. Kč 
na celkový objem 32 402 tis. Kč,
b) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace o 1 110 tis. Kč na celkový objem 
20 601 tis. Kč,
c) Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace o 597 tis. Kč na celkový objem 10 985 
tis. Kč,
d) Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace o 373 tis. Kč na celkový 
objem 5 237 tis. Kč,
e) Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizaci o 3 300 tis. Kč na celkový 
objem 47 947 tis. Kč,

C) ukládá

1. PhDr. Adamu Šrejberovi, PhD., vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví,
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
zajistit veškeré potřebné úkony k realizaci části A3) a B) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2021

2. statutárním orgánům příspěvkových organizací Ústeckého kraje předložit vyúčtování 
příspěvku zřizovatele v termínu uvedeném v části A3) bod b, c, d a části B) bod 2, 3 a 4 
tohoto usnesení,
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Termín: 30. 6. 2022

3. Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast finanční, předložit část A) 
tohoto usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 26. 4. 2021.

Usnesení č. 074/12R/2021
16.3 Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 
2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. schválit

a) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020 ve 
výši 421 638 tis. Kč na financování akcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b) příděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2021 následovně:
• Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 13 613 tis. Kč na celkový objem 79 511 tis. Kč,
• Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - zvýšení o 90 800 tis. Kč na celkový objem 193 
550 tis. Kč,
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o 261 205 tis. Kč na celkový objem 328 
507 tis. Kč.

2. provést
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, 
rozpočtová opatření – zvýšení o 308 056 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 
ve výši 24 286 910 tis. Kč za podmínky schválení bodu A1) tohoto usnesení:

financování:
prostředky minulých let - zvýšení o částku 421 638 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření 
Ústeckého kraje z roku 2020
čerpání úvěru 2021 - 2025 – snížení o částku 113 582 tis. Kč

běžné výdaje:
a) odbor ekonomický – zvýšení o částku 44 020 tis. Kč
b) odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 76 413 tis Kč, z toho Fond 
Ústeckého kraje 11 613 tis. Kč a Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 52 800 tis. Kč
c) Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o 33 100 tis. Kč

kapitálové výdaje:
a) odbor investiční, akce financované z úvěru 2021 -2025 – snížení o částku 113 582 tis. Kč
b) odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 40 000 tis. Kč, z toho Fond 
Ústeckého kraje 2 000 tis. Kč a Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 38 000 tis. Kč
c) Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o 228 105 tis. Kč, z toho:
• oblast školství, mládeže a tělovýchovy - 133 900 tis. Kč,
• oblast kultury a památkové péče - 22 173 tis. Kč,
• oblast sociálních věcí - 11 650 tis. Kč,
• oblast zdravotnictví - 5 082 tis. Kč,
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• oblast dopravy a silničního hospodářství - 35 300 tis. Kč,
• oblast investiční - 20 000 tis. Kč.

B) ukládá

Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit k projednání do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje materiály dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 075/12R/2021
16.4 Uznání závazku a dohoda o splátkách u pohledávky za stipendium Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o uzavření „Uznání dluhu a dohody o splátkách“, k uspokojení 
pohledávky ve výši 40 000,- Kč, s dlužníkem 
******************************************, r.č.: *************, trvale bytem 
*******************************************, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.

Usnesení č. 076/12R/2021
16.5 Přehled pohledávek Ústeckého kraje vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje 
k 31. 12. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti Ústeckého kraje k 31. 12. 2020.

Usnesení č. 077/12R/2021
17.1 Přehled pohledávek Krajské majetkové, příspěvkové organizace po splatnosti nad 1 
rok k 31. 12. 2020 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předložený přehled pohledávek po splatnosti nad 1 rok k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace 
Krajská majetková, příspěvková organizace, IČO: 00829048, se sídlem: Tolstého 1232/37, 
Ústí nad Labem, PSČ: 400 03, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 078/12R/2021
17.2 Dotace na mimořádné finanční ohodnocení zdravotníků Lužické nemocnice 
Rumburk

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o vyhlášení podmínek pro vypracování a registraci Žádosti o poskytnutí dotace na 
mimořádné finanční ohodnocení pro zaměstnance, kteří se podílí na poskytování zdravotních 
služeb, které jsou hrazeny podle § 5 a 17 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, 
výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021, a zaměstnance, kteří 
poskytují zdravotní služby v dětských domovech pro děti do 3 let věku, v nichž je 
poskytována lůžková péče v rámci dotačního řízení k zdravotnickému dotačnímu programu 
„Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 
poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021“.
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B) rozhoduje

o podání žádosti o poskytnutí státní dotace na odměny zaměstnanců poskytovatelů 
zdravotních služeb dle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“), 
kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 
zákona o zdravotních službách a smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s 
jednou zdravotní pojišťovnou, nebo kteří provozují dětský domov pro děti do 3 let věku podle 
§ 43 a 44 zákona o zdravotních službách, v rámci dotačního programu MZČR „Dotační 
program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů 
lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021“, dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 079/12R/2021
17.3 Krajská majetková, příspěvková organizace – zvýšení závazného ukazatele pro rok 
2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní 
výši pro rok 2021 u Krajské majetkové, příspěvkové organizace, Tolstého 1232/37, Ústí nad 
Labem, o 10 565 tis. Kč, na celkový objem 43 972 tis. Kč, a to bez nároku na rozpočet 
Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření a dále za podmínky, že vydá 
Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v 
souvislosti s epidemií COVID – 19 pro rok 2021 ve výši a v rozsahu uvedených v Žádosti o 
poskytování dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné 
úkony vedoucí k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2021

1
Usnesení č. 080/12R/2021
17.4 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Škoda Rapid Ambition 1,0 0220000010 2019 2019 280 943,- 196 649,-
TSI 91 kW 6 – stup. mech.
SPZ 9U9 0515 počet ujetých kilometrů 58 710
Výrobní číslo: TMBAR6NH5K4048522
z účetní evidence příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, Velká 
Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 06231292.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Škoda Rapid Ambition 1,0 0220000010 2019 2019 280 943,- 196 649,-
TSI 91 kW 6 – stup. mech.
SPZ 9U9 0515 počet ujetých kilometrů 58 710
Výrobní číslo: TMBAR6NH5K4048522
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za sjednanou kupní cenu v celkové výši 74.396,69 Kč bez DPH vítězi aukce.

Usnesení č. 081/12R/2021
18.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ lodní 
dopravy a technických řemesel, Děčín VI - domov mládeže Křešice - reko skleníku z 
boletického panelu“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední škola 
lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - 
rekonstrukce skleníku z boletického panelu“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 
podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně však 65 týdnů) - váha 10 %
 délka poskytované záruky v měsících, nejméně 60 měsíců, nejvýše však 120 měsíců - váha 
10 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny. V případě, že dojde ke shodě i ve výši 
nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat 
nejkratší termín realizace v týdnech od předání staveniště. V případě, že dojde ke shodě i v 
délce termínu realizace, rozhodne o pořadí účastníků na 1. – 2. místě výběr losem, k němuž 
budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Minimálně dvě z předložených zakázek musí být na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektu občanské vybavenosti ve finančním objemu 
vyšším jak 12,5 mil. Kč bez DPH. Dále minimálně jedna z předložených zakázek musí být na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektu občanské vybavenosti, a to charakteru 
ubytovacího zařízení, ve finančním objemu vyšším jak 8 mil. Kč bez DPH. Minimálně jedna 
ze zakázek musí obsahovat likvidaci azbestu v hodnotě minimálně 200 000,00 Kč bez DPH. 
Pokud likvidaci azbestu v požadované hodnotě neobsahuje žádná ze 3 předložených zakázek, 
předloží účastník další (čtvrtou) referenční zakázku, jejíž součástí byla likvidaci azbestu v 
hodnotě minimálně 200 000,00 Kč bez DPH.
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(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.)
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona.)
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 250 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500052021, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.;

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
63



uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 7. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 082/12R/2021
18.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Podkrušnohorské gymnázium, Most - rekonstrukce elektroinstalace a datových 
rozvodů (Břežanská 9, Bílina)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Podkrušnohorské gymnázium, Most – Rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů 
(Břežanská 9, Bílina)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“)a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště- váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci 
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizvání.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
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obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“nebo živnost řemeslnou „Montáž a opravy vyhrazených 
elektrických zařízení“nebo živnost řemeslnou „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 
zařízení“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení§ 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektu občanské vybavenosti, a to např. charakteru 
budov pro školství, vědu, zdravotnictví nebo kulturu včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených 
zakázek musí být minimálně 5 000 000 Kč bez DPH. Minimálně jedna z předložených 
zakázek musí obsahovat kompletní rekonstrukci elektroinstalace.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika (nebo osoby 
usazené nebo hostující) v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona).
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 110 000,00Kč.Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500112021, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
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zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.;

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30.4. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 7. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 083/12R/2021
18.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/25817 - 
Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/25817 - 
Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

66



veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci 
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizvání.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na výstavbu, opravu či rekonstrukci silničních 
mostů včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. 
Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být min. 12 mil. Kč bez 
DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného stavitele, technika 
nebo inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské konstrukce, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona).
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
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vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 240 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 15092021, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla 
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty 
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.;

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 7. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
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jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 084/12R/2021
18.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov 
"Bez zámků" Tuchořice – Výstavba nového objektu“ formou otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov „Bez 
zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu“ formou otevřeného řízení v podlimitním 
režimu podle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný 
výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem 
přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektu občanské vybavenosti, včetně osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních 
prací u každé z uvedených zakázek musí být vyšší jak 45 mil. Kč bez DPH, přičemž 
minimálně jedna z těchto předložených zakázek musí být na novostavbu objektu pro 
zdravotnictví nebo sociální služby.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.);

- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
členů realizačního týmu skládajícího se ze čtyř osob, a to:
• pozice stavbyvedoucího (vedoucí realizačního týmu – osoba odpovědná) – autorizovaného 
inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní 
stavby, s minimální praxí v oboru 10 let
• pozice zástupce stavbyvedoucího - autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele 
(nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, s minimální praxí v oboru 10 let
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• pozice specialisty pro statiku a dynamiku staveb – autorizovaného inženýra v oboru statika a 
dynamika staveb, s minimální praxí v oboru 5 let
• pozice specialisty pro techniku prostředí staveb, vytápění a vzduchotechniku – 
autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika, s 
minimální praxí v oboru 5 let
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli.
(Je třeba vždy u všech členů týmu výslovně uvést, že jde o osoby odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího 
řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance 
této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 zákona; tyto 
osoby budou současně uvedeny i v textu smlouvy).
Jedna osoba nemůže plnit v týmu více než jednu roli.

- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 158 odst. 1 a 
ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů) odpovědných za realizaci příslušných stavebních prací, a to doložením:
stavbyvedoucí:
• osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo 
hostující) v oboru pozemní stavby, vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných stavebních prací se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo 
opravu pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, finančního rozsahu, doby poskytnutí a 
pozice, kterou zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.

zástupce stavbyvedoucího:
• osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo 
hostující) v oboru pozemní stavby, vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění.
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných stavebních prací se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo 
opravu pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, finančního rozsahu, doby poskytnutí a 
pozice, kterou zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu

specialista pro statiku a dynamiku staveb:
• osvědčení autorizovaného inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru statika a 
dynamika staveb, vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění.
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• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných stavebních prací se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo 
opravu pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, finančního rozsahu, doby poskytnutí a 
pozice, kterou zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu
specialista pro techniku prostředí staveb, vytápění a vzduchotechniku:
• osvědčení autorizovaného technika (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru technika 
prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika, vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných stavebních prací se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo 
opravu pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, finančního rozsahu, doby poskytnutí a 
pozice, kterou zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu

4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 900 000,00 Kč (slovy: devět set tisíc).
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: číslo VZ ve VVZ, specifický symbol IČO účastníka, tak, 
aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. 
Složení jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistoty vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je 
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení
§ 41 odst. 6 zákona.

B) jmenuje
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členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, 
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti 
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 8. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

F) souhlasí

s tím, že pokud bude zadávací dokumentace připomínkována kontrolním orgánem 
(poskytovatelem dotace) a tyto připomínky nebudou podstatného rázu, budou tyto do 
zadávací dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.

Usnesení č. 085/12R/2021
18.5 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Domov Brtníky, 
p.o. - zdroj pitné vody“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Domov 
Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení 
§ 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
• termín realizace v týdnech od předání místa plnění - váha 10 %
• délka poskytované záruky v měsících, nejméně 24 měsíců, nejvýše však 120 měsíců váha - 
váha 10 %.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1.- 2. místě, bude o pořadí 
rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
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V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný 
výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem 
přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost:
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou“ „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“, nebo živnost volnou: „Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
• technická kvalifikace:
- dle ustanovení§ 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 2 realizovaných zakázek v posledních 5 letech před 
zahájením zadávacího řízení, jejichž součástí bylo dodání a instalace boxu úpravny vody, 
včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční 
objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 2 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně provedeny 
a dokončeny.).
nebo,
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu významných dodávek, a to nejméně 2 realizovaných dodávek na dodání a instalaci 
boxu úpravny vody, poskytnutých účastníkem zadávacího řízení za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele. Minimální hodnota každé z uvedených dodávek musí být minimálně 2 mil. Kč 
bez DPH za každou z dodávek.
(Zadavatel zohlednil i doklady za dobu delší než jsou 3 roky před zahájením zadávacího 
řízení, pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.)

- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika 
nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru stavby vodního 
hospodářství-specializace stavby hydrotechnické, nebo zdravotně technické, nebo inženýra 
(nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru stavby vodního hospodářství, vydaného ČKAIT 
podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
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písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Ing. Janovi Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 05. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 06. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 086/12R/2021
18.6 Zahájení zadávacího řízení na služby s názvem „SPZ Triangle - odstavná stání pro 
kamiony“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „SPZ Triangle - odstavná 
stání pro kamiony“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) 
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) a ustanovení § 53 zákona.

2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami: celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 80 %
termín realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci 
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizvání.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Projektová činnost ve 
výstavbě“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu realizovaných významných služeb, a to minimálně 3 realizovaných zakázek 
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby 
jejich poskytnutí a identifikace objednatele, spočívajících ve zpracování projektové 
dokumentace včetně inženýrské činnosti na výstavbu, opravu či rekonstrukci, pozemní 
komunikace včetně inženýrských sítí v hodnotě vyšší jak 1 900 000,00 Kč bez DPH za 
každou službu.
(V seznamu musí být výslovně uvedeno u každé realizované služby, že realizovaná PD 
obsahuje i inženýrskou činnost. Služby musí být v období 3 let před zahájením zadávacího 
řízení skutečně dokončeny).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných služeb, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru dopravní stavby, nekolejová doprava, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění,
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných služeb a uvedení, zda jde o 
zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona)

4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
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5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona, 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
ustanovení § 122 odst. 3 zákona.

6. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
 Termín: 30. 6. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 087/12R/2021
18.7 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „REKO 
mostu ev.č. 1981-002 přes železnice Kadaň“ formou otevřeného řízení v podlimitním 
režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „REKO mostu 
ev.č. 1981-002 přes železnice Kadaň“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu podle 
ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
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pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání 
staveniště.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, rozhodne o pořadí účastníků na 1. – 
2. místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní 
předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
stavebních prací 5 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením zadávacího 
řízení) se zaměřením na výstavbu, opravu či rekonstrukci silničních mostů, včetně osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních 
prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 30 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.);
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona; tato osoba bude současně uvedena i v textu smlouvy.)
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona, 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 700 000,00 Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých).
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: číslo VZ ve VVZ, specifický symbol IČO účastníka, tak, 
aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. 
Složení jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
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její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistoty vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je 
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení
§ 41 odst. 6 zákona.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, 
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti 
nabídky jako nejvýhodnější.
 Termín: 31. 8. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 088/12R/2021
20.1 Čerpání finančních prostředků z ESI fondů v programovém období 2014+

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o stavu realizace projektů a čerpání finančních prostředků z Evropských 
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020 dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 089/12R/2021
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20.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s návrhem Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 dle příloh č. 1–6 tohoto usnesení

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 
2021 dle příloh č. 1–6 tohoto usnesení,

C) ukládá

Ing. Michalu Kučerovi, radnímu Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství 
a rozvoje venkova, předložit návrh Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 090/12R/2021
21.1 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 7 
ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního 
řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 7 
ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 7 
ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na dodávky s názvem „Pořízení 7 ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu.
4. Návrh kupní smlouvy dodavatele OKIM spol. s r.o., Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, 
IČ: 48290980 pro 3. část veřejné zakázky s názvem „Pořízení 7 ks motorových vozidel pro 
potřeby ÚK“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona o zrušení 1. a 2. části zadávacího řízení, za 
podmínky, že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky proti vyloučení, když v 1. a 2. části 
zadávacího řízení není žádný účastník zadávacího řízení.
2. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona o výběru následujícího dodavatele a o uzavření 
smlouvy s následujícím dodavatelem, bez provedeného hodnocení, když v uvedené části 
zakázky, po vyloučení druhého účastníka zadávacího řízení, je jediným účastníkem 
zadávacího řízení, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:

3. část – 5x osobní motorové vozidlo s objemem motoru 800 – 1200 cm3
OKIM spol. s r.o., Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, IČ: 48290980
- celková nabídková cena: 1 849 500,00 Kč bez DPH
- celková nabídková cena: 2 237 895,00 Kč včetně DPH
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo 
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy, a za podmínky, že nebudou v zákonné 
lhůtě podány námitky proti vyloučení k 3. části zakázky.

C) ukládá
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1. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru KR, zabezpečit nezbytné úkony 
související se zrušením 1. a 2. části této veřejné zakázky.
Termín: 30. 4. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem pro 3. část veřejné zakázky.
Termín: 31. 5. 2021
3. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru KR, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění 3. části 
této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého 
kraje.
Termín: 15. 5. 2021

Usnesení č. 091/12R/2021
21.2 Smlouva o centralizovaném zadávání – nákup služebních vozidel 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o nezávazné možnosti nákupu služebních vozidel pro potřeby Ústeckého kraje 
prostřednictvím centralizovaného zadávání prováděného Ministerstvem financí ČR

B) rozhoduje

o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou – Ministerstvem financí 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

C) ukládá

Ing. Jan Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Smlouvu o centralizovaném 
zadávání
Termín: 20. 4. 2021

Usnesení č. 092/12R/2021
21.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 2 ks 
motorových vozidel pro potřeby ÚK“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 2 
ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 
ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona, za podmínky, že bude naplněno 
rozhodnutí zadavatele o zrušení 1. a 2. části předchozí veřejné zakázky s názvem „Pořízení 7 
ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“
2. o rozdělení veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 2 části:
1. část – osobní motorové vozidlo s objemem motoru 1400 - 2000 cm3,
2. část – osobní motorové vozidlo s objemem motoru 800 - 1000 cm3,

přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu nebo obě dvě části 
zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou 
část zakázky musí být podána samostatně.
3. o způsobu hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle 
ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:
 nejnižší nabídková cena, váha 100%, přičemž hodnocena bude cena bez DPH
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Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nabídky
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou
a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou 
cenou bez DPH.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný 
výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem 
přizváni.
4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
 technická kvalifikace
Samostatně pro 1. část
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, 
spočívajících v dodávce motorových vozidel. Hodnota každé z nich musí být minimálně 350 
000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).
Samostatně pro 2. část
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, 
spočívajících v dodávce motorových vozidel. Hodnota každé z nich musí být minimálně 200 
000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.
5. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
6. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
7. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
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přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2021
2. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru KR, ve spolupráci s odborem 
investičním zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek 
vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybraným 
dodavatelům, jejichž nabídky budou vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky 
jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Mgr. Nikolu Jahodovou Rennerovou, vedoucí odboru KR, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání hodnotící komise.

Usnesení č. 093/12R/2021
21.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení 
objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem kancelářským vybavením“ 
formou otevřeného řízení v podlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Vybavení 
objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem kancelářským vybavením formou 
otevřeném řízení v podlimitním režimu, podle ustanovení § 3 písm. b), ustanovení § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) a § 53 zákona; a za předpokladu schválení rozpočtového opatření v RÚK 7. 4. 2021 
a následně ZÚK 26. 4. 2021

2. o způsobu hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle 
ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:

- nejnižší nabídková cena, váha 100%, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH

Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny (včetně DPH) od nabídky s nejnižší 
celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší cenou a jako nejvýhodnější 
nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný 
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výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem 
přizvání.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost „Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, 
spočívajících v dodávce kancelářského nábytku. Hodnota každé z nich musí být minimálně 
500 000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek 
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením 
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné 
doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své 
kvalifikaci předloží v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel 
před podpisem smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 
zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel 
vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních 
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž 
vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní 
způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

4. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
ustanovení § 122 odst. 3 zákona.

5. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona

B) jmenuje
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členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Termín: 16. 4. 2021

2. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru KR, ve spolupráci s odborem 
investičním zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu, předložit výsledek 
vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, 
jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.

Termín: 30. 6. 2021

D) svěřuje

V souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Mgr. Nikolu Jahodovou Rennerovou, vedoucí odboru KR, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávacím řízení elektronické úkony, 
zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a 
zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných 
zakázek a dále jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a 
zástupce Krajské hospodářské komory na jednání hodnotící komise.

Usnesení č. 094/12R/2021
22.1 Komise pro transformaci a obnovu krajiny Rady Ústeckého kraje - personální 
záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

rezignaci Bc. Jakuba Ozaňáka, člena Komise pro transformaci a obnovu krajiny Rady 
Ústeckého kraje, ke dni 12.3.2021.

B) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, RNDr. Lubomíra Parohu, členem Komise pro transformaci a obnovu 
krajiny Rady Ústeckého kraje, s účinností od 7.4.2021.

Usnesení č. 095/12R/2021
23.1 Příprava 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 
2024

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o přípravě 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 
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2024 dne 26. 4. 2021 od 10.00 hodin

B) schvaluje

1. návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 
2024 dne 26. 4. 2021 dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním 
období 2020 - 2024 dne 26. 4. 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

Usnesení č. 096/12R/2021
23.2 Změna kompetencí

Rada Ústeckého kraje po projednání

          doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
změnit
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020, ve znění 
usnesení č. 005/2Z/2020 bod B) tak, že u:
1. Ing. Lubomíry Mejstříková CSc., MBA, 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje, se ruší 
plnění úkolů v oblasti přípravy a realizace projektů – Fond spravedlivé transformace, fondy 
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a jiných k 23. 4. 2021 a 
nahrazuje se plněním úkolů v oblasti životního prostředí s účinností ode dne 24. 4. 2020,
2. Mgr. Ivy Dvořákové LL.M., členky Rady Ústeckého kraje, se ruší plnění úkolů v oblasti 
životního prostředí k 23.4.2021 a nahrazuje se plněním úkolů v oblasti přípravy a realizace 
projektů – Fond spravedlivé transformace, fondy Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva pro místní rozvoj a jiných s účinností ode dne 24. 4. 2020.

Seznam příloh:

bod 4.1. Priloha 1.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Program na rok 2021 varianta a)

bod. 4.1 Priloha 2.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 
varianta a)

bod 4.1 Priloha 3.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Ostatní přílohy Programu varianta a)

bod 4.1 Priloha 4.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Přehled dotace MV GŘ HZS ČR - 
CAS

bod 4.1 Priloha 5.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Přehled dotace MV GŘ HZS ČR - 
DA

bod 4.1 Priloha 6.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Přehled dotace MV GŘ HZS ČR - 
stavby

bod 4.1 Priloha 7.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Program na rok 2021 varianta b)

bod 4.1 Priloha 8.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 
varianta b)

bod 4.1 Priloha 9.pdf k usnesení č. 006/12R/2021 Ostatní přílohy Programu varianta b)

bod 4.2 Priloha 1.pdf k usnesení č. 007/12R/2021 Darovací smlouva HZS

bod 4.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 008/12R/2021 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace 

bod 6.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/12R/2021 Dohoda o použití soukromého 
silničního motorového vozidla - Ing. 
Marek Kocánek
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bod 8.2 příloha 1.pdf k usnesení č. 013/12R/2021 Návrh dodatku č. 2 - smlouva č. 
20/SML1279/SoPD/SPRP

bod 8.2 příloha 2.pdf k usnesení č. 013/12R/2021 Návrh dodatku č. 1 - smlouva č. 
20/SML1293/SoPD/SPRP

bod 8.2 příloha 3.pdf k usnesení č. 013/12R/2021 Návrh dodatku č. 1 - smlouva č. 
20/SML5826/SoPD/SPRP

bod 8.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 016/12R/2021 Dotační program "Podpora 
začínajících podnikatelů v Ústeckém 
kraji pro rok 2021"

Bod 8.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 016/12R/2021 Vzor veřejnosprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční/neinvestiční 
dotace

Bod 8.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 017/12R/2021 Dohoda o ukončení smlouvy o 
poskytnutí dotace

bod 8.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 018/12R/2021 Seznam nedoporučených žadatelů

bod 8.7 priloha 3.pdf k usnesení č. 018/12R/2021 Dotační program "Asistenční 
vouchery Ústeckého kraje" 
Aktualizace č. 2

bod 8.7 priloha 4.pdf k usnesení č. 018/12R/2021 Vzorová smlouva o poskytnutí 
neinvestiční dotace pro účely 
dotačního programu "Asistenční 
vouchery Ústeckého kraje"

Bod 8.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/12R/2021 Změna Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace

Bod 9.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 023/12R/2021 Žádost o budoucí příslib

bod 9.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 024/12R/2021 Ústecký krajský plán vyrovnání 
příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2015–2020 – 
plnění za rok 2020

bod 9.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 024/12R/2021 Souhrnné stanovisko NRZP 

Bod 11.9 příloha č.1.pdf k usnesení č. 036/12R/2021 Návrh smlouvy o výpůjčce movité 
věci 

bod 12.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 039/12R/2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace (vyrovnávací platby) na 
provoz Protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné stanice 
– NÁVRH (bez povinných příloh)

bod 12.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 041/12R/2021 Smlouva o bezúplatném převodu věcí 
movitých - návrh

bod 12.7 priloha 3.pdf k usnesení č. 043/12R/2021 Hodnotící tabulka žádostí o 
poskytnutí dotace v programu 
„Podpora vybraných služeb zdravotní 
péče 2021“ – rozhodnutí o 
poskytnutí/neposkytnutí dotace v 
kompetenci RÚK

bod 12.7 priloha 4.pdf k usnesení č. 043/12R/2021 Hodnotící tabulka žádostí o 
poskytnutí dotace v programu 
„Podpora vybraných služeb zdravotní 
péče 2021“ – rozhodnutí o 
poskytnutí/neposkytnutí dotace v 
kompetenci ZÚK
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bod 12.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 044/12R/2021 Dotační program „Podpora 
lékařských a zdravotnických 
vzdělávacích akcí“ včetně příloh

bod 12.9 priloha 4.pdf k usnesení č. 045/12R/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí investiční dotace z Fondu 
Ústeckého kraje k realizaci projektu 
„Plnění základních úkolů obcí v 
oblasti rozvoje zdraví“ (č. 
19/SML3844/SoPD/ZD)

bod 12.9 priloha 9.pdf k usnesení č. 045/12R/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí investiční dotace z Fondu 
Ústeckého kraje k realizaci projektu 
„Plnění základních úkolů obcí v 
oblasti rozvoje zdraví“ (č. 
19/SML3842/SoPD/ZD) 

bod 12.9 priloha 10.pdf k usnesení č. 045/12R/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace z Fondu Ústeckého kraje k 
realizaci projektu „Podpora vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb 
občanů v oblasti rozvoje zdraví - 
plnění základních úkolů obce – 
rozvoj zdraví“ (č. 
20/SML3523/SoPD/ZD)

bod 12.10 priloha 2.pdf k usnesení č. 046/12R/2021 Pověření pro člena Rady Ústeckého 
kraje Ing. Radima Laibla 

bod 13.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 050/12R/2021 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
školské rady – č. j. ŠR 82/2005 

bod 13.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 050/12R/2021 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
školské rady – č. j. ŠR 136/2008

bod 13.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/12R/2021 Školy a školská zařízení – nově 
příchozí osoby v lednu 2021

bod 13.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 051/12R/2021 Vzor dodatku ke smlouvě o 
partnerství s finančním příspěvkem v 
rámci výzvy č.30_20_010 – nově 
příchozí osoby v lednu 2021

bod 13.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 055/12R/2021 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací

bod 14.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 059/12R/2021 Smlouva č. 48S/20214 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2021

bod 14.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 059/12R/2021 Protokol o převodu finančních 
prostředků nevyčerpaných v roce 
2020 k čerpání do roku 2021

bod 14.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 059/12R/2021 Pověření k uzavření smlouvy se SFDI 
na poskytnutí finančních prostředků
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bod 14.4 priloha 4 .pdf k usnesení č. 059/12R/2021 Seznam akcí, které budou 
realizovány z finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI na silnicích II. a III. 
třídy v Ústeckém kraji v roce 2021 
včetně akcí realizovaných se 
spoluúčastí ÚK ve výši 15%.

bod 14.4 priloha 5.pdf k usnesení č. 059/12R/2021 Seznam akcí, které budou 
realizovány z finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI na silnicích II. a III. 
třídy v Ústeckém kraji v roce 2021 

bod 14.4 priloha 6.pdf k usnesení č. 059/12R/2021 Alokace finančních prostředků pro 
rok 2021

bod 14.6 priloha 1 .pdf k usnesení č. 061/12R/2021 Dodatek č. 72 ke zřizovací listině č.j. 
130/2001

bod 14.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 064/12R/2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 
spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní osobní 
dopravou č. 16/SML2694 – Bílina

bod 14.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 064/12R/2021 Smlouva o kumulativní novaci 
smlouvy o spolupráci při zajišťování 
dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou a veřejnou drážní 
osobní dopravou č. 16/SML2694

bod 15.2 příloha 2.pdf k usnesení č. 067/12R/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
18/SML4730/02/SoPD/ZPZ

bod 15.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 068/12R/2021 Návrh dohody se společností 
EKO-KOM, a.s.

bod 15.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 069/12R/2021 návrh Dodatku č. 6 

bod 15.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 070/12R/2021 návrh Dodatku č. 11

bod 16.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 073/12R/2021 RO ÚK č. 4/2021/ZÚK - usnesení

bod 20.2 příloha 1.pdf k usnesení č. 089/12R/2021 Program obnovy venkova Ústeckého 
kraje - zásady

bod 20.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 089/12R/2021 Vzor formuláře žádosti

bod 20.2 priloha 3 .pdf k usnesení č. 089/12R/2021 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

bod 20.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 089/12R/2021 Vzor formuláře závěrečné zprávy

bod 20.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 089/12R/2021 Čestné prohlášení POV 2021

bod 20.2 příloha 6.pdf k usnesení č. 089/12R/2021 Vzor přihlášky do soutěže

bod 21.2 příloha 1.pdf k usnesení č. 091/12R/2021 Smlouva o centralizovaném zadávaní
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Program 2021 

na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje. 

 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 008/25Z/2019 ze dne 9. prosince 2019 tento 

Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému 

(dále jen „IZS“) dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“), z rozpočtu 

Ústeckého kraje (dále jen „Program“):  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí  

z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 dne 25. 6. 2018.   
 

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“). 
 

3. Poskytování dotací dle Programu zabezpečuje poskytovatel ze svého rozpočtu. 
 

4. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného 

poskytovatelem v Programu.   
 

5. Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písm. a) a h) Zásad.  
 

6. Dotací pro účely tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu 

poskytovatele právnické osobě na účel stanovený v Programu (dále jen „dotace“). Dotaci  

lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

(dále jen „žádost“). 
 

7. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok. 
 

8. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Rada/Zastupitelstvo Ústeckého kraje  

(dále jen „Rada“ nebo „Zastupitelstvo“).  
 

9. Dotace je účelová a poskytuje se na základě žádosti a následné veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z Programu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem  

a příjemcem dotace (dále jen „příjemce“ nebo také „žadatel“).   

 

bod 4.1. Priloha 1.pdf k usnesení č. 006/12R/2021
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10. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy  

o fungování Evropské unie.  

 

Článek 2 

Účel dotace a důvod podpory 

 

1. Důvodem podpory stanoveného účelu je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení 

složek IZS. Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci 

těchto Tematických zadání: 
 

 

A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Dotace obcím na reprodukci požární techniky  

z Fondu zábrany škod“ v této oblasti podpory:  
 

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky. 
 

B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí 

MV GŘ HZS ČR“ v těchto oblastech podpory: 

a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic. 

b) Nákup nového dopravního automobilu.  
 

Podmínky krajské podpory výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu 

nového dopravního automobilu: 

1 

Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím na 

výstavbu požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů, a současně obdržení dotace 

v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR pro rok 2021. 

2 
Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení 

jednotek SDH obcí 

3 
Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS ČR pro daný 

rok v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí. 

4 

Nové dopravní automobily, musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou  

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,  

a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR. 

5 
Stavba požární zbrojnice, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky 

ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice. 

 

Vyčleněné finanční prostředky, poskytnuté formou dotace z krajského rozpočtu  

dle tematických zadání uvedených v bodech A a B, jsou příspěvkem kraje k objemu alokovaných 

dotačních prostředků ze státního rozpočtu pro obce Ústeckého kraje, poskytované formou dotací 

MV GŘ HZS ČR na předmětný účel v rámci programů Reprodukce požární techniky pro 

jednotky požární ochrany a Dotace pro jednotky SDH obcí.  

Poskytnutí dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na daný účel nezakládá nárok  

na poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele. Pokud žadatel v rámci těchto tematických zadání 

neobdrží dotaci z rozpočtu kraje na danou akci/projekt, musí zajistit spolufinancování akce, nad 

rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR, z vlastních nebo jiných zdrojů.     
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C. Tematické zadání „Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících  

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona  

č. 239/2000 Sb.“ v těchto oblastech podpory: 
 

a) „Vzdělávací činnost“ - zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární 

bezpečnosti a na její získávání pro aktivní členství a práci.  

b) „Organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených  

na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ - zahrnuje akce určené pro členy, mládež 

i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany, 

hasičstva a ochrany obyvatelstva.  

c)  „Plnění úkolů ochrany obyvatelstva - humanitární pomoc“. 

d) Vybavení ochrannými prostředky na činnost pro děti, mládež a dospělé.  

e) Vybavení ostatních složek IZS věcnými prostředky. 
 

V tomto tematickém zadání nelze čerpat finanční prostředky na zásahové vybavení pro  

jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí! 

 

 D. Tematické zadání „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) 

obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ v těchto 

oblastech podpory: 

 

a) Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (v souladu vyhláškou  

č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany – dále jen 

„vyhláška 69/2014 Sb.“). 

b) Vybavení technickými prostředky. 

c)    Opravy technických prostředků, mimo CAS. 

Minimální rozsah osobních ochranných pracovních prostředků člena 

Druh osobního ochranného prostředku 
Počet pro 1 

hasiče 

pracovní stejnokroj II  

 

blůza 1 

kalhoty 1 

čepice k pracovnímu stejnokroji II 1 

spodní prádlo pro hasiče (podle přílohy č. 9 k vyhlášce 69/2014 Sb.) – 1 x triko 

s dlouhými a 1 x s krátkými rukávy 

2 

zásahový oděv I (kalhoty a kabát (podle přílohy č. 5 k vyhlášce 69/2014 Sb.) – 

doporučeno u Jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“)  JPO II a JPO III nebo 

zásahový oděv II (kalhoty a blůza- podle přílohy č. 6 k vyhlášce 69/2014 Sb.) – 

doporučeno u JPO V a JPO N, jako alternativu k tomuto oděvu lze poskytovat 

pracovní stejnokroj II provedený ve variantě A  

1 

přilba pro hasiče (podle přílohy č. 4 k vyhlášce 69/2014 Sb.) 1 

zásahová obuv pro hasiče holeňová (příp. i s prodyšnou membránou *) 1 

ochranné rukavice pro hasiče - pár ** (tzv. zásahové rukavice) 1 

ochranné rukavice proti mechanickým rizikům - pár  *** (tzv. pracovní rukavice) 1 

 

Pozn.:, *ČSN EN 15090, ** ČSN EN 659+A1,*** ČSN EN 388. 

 

E. Tematické zadání „Krajská podpora obecní nebo městské policie“ v těchto oblastech podpory: 

a) Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana. 

b) Vybavení služeben Městské policie (dále jen „MP“). 
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c) Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení. 

d) Spolufinancování nákupu vozidel pro MP.  

e) Forenzní značení jízdních kol, kočárků a kompenzačních pomůcek. 

 
 

Pro všechny tematické oblasti: 

 

2. Dotaci lze poskytnout ve formě investiční i neinvestiční dotace. Dotaci lze použít na úhradu 

uznatelných nákladů, které nejsou definovány jako neuznatelné dle odstavce 3 tohoto článku  

a vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikly Příjemci dotace v přímé 

souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném období realizace a byly skutečně vynaloženy  

a zachyceny v účetnictví Příjemce dotace na jeho účetních dokladech, jsou identifikovatelné, 

ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady.  

 

3. Neuznatelný náklad je: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 

c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

d) nákup pozemků a budov  

e) ztráty z devizových kurzů, 

   f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení     

       (uniformy apod.), 

g) nájemné s následnou koupí (leasing), 

h) nákup PHM 

        i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

        j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a    

            správě,  

k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek).  

 

 

Článek 3 

Objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel 

 

1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na 

podporu stanoveného účelu je 17 000 000 Kč. 

2. Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání: 

a) Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace 

obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod ve výši 7 500 000 Kč. 

b) „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového 

dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS 

ČR“ ve výši 5 700 000 Kč. Poskytnutí dotace, rozdělení alokovaných finančních prostředků 

do jednotlivých oblastí podpory v rámci tematického zadání doporučí hodnotící komise 

jmenovaná Radou s přihlédnutím k vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím, které vydá 

MV GŘ HZS ČR pro rok 2020 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH.  

c) „Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve výši  

1 000 000 Kč.  

d) „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými 

prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ ve výši 1 800 000 Kč. 

e) „Krajská podpora obecní nebo městské policie“ ve výši 1 000 000 Kč.  
 

3. V případě, že požadavky žadatelů o dotaci nedosáhnou stanovené alokace v rámci tematického 

zadání, může doporučit hodnotící komise jmenovaná Radou kraje rozdělení převyšujících 

alokovaných finančních prostředků žadatelům o dotaci v rámci tematických zadání. V případě, 

že požadavky žadatelů přesáhnou alokovanou výši finančních prostředků, je hlavním kritériem 
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výše dosažených bodů. Žádosti žadatelů s nejnižším počtem bodů budou vyřazeny. Při rovnosti 

bodů rozhoduje datum podání žádosti na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 

 

 

Článek 4 

Výše a charakter dotace 

 

1. Minimální výše požadované dotace je stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“, v oblasti 

podpory:  

       - Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1.000 000 Kč. 

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV 

GŘ HZS ČR“ v oblastech podpory: 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 100 000 Kč. 

b) Nákup nového dopravního automobilu na 100 000 Kč.  

C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 

239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 20 000 Kč. 

D. V rámci tematického zadání „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů 

obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ ve všech oblastech 

podpory na 30 000 Kč.  

E. V rámci tematického zadání „Krajská podpora obecní nebo městské policie“ ve všech oblastech 

podpory na 50 000 Kč. 

2. Maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“, v oblasti 

podpory: 

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1.500 000 Kč.  

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV 

GŘ HZS ČR“, v oblastech podpory: 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 500 000 Kč. 

b) Nákup nového dopravního automobilu na 300 000 Kč. 

C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 

239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 80 000 Kč. 

D. V rámci tematického zadání „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů 

(SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany" ve 

všech oblastech podpory pro - JPO II   na 100 000 Kč 

                                               - JPO III na   80 000 Kč 
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                                               - JPO V  na   60 000 Kč. 

E. V rámci tematického zadání „Krajská podpora obecní nebo městské policie“ ve všech oblastech 

podpory na 150 000 Kč. 

3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.  

4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů 

akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.  

5.  Dotace je poskytována i na finanční náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, a to v těchto případech: 

1. není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“), 

2. je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl 

v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle 

zákona č. 235/2004 Sb., 

3. je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti 

s realizací akce/projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; 

v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady akce/projektu 

spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 

6. Dotace není poskytována na finanční náklady akce/projektu  spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem daně 

z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 

7. Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního 

charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem  

a neinvestičním charakterem. Na základě této analýzy žádá o poskytnutí dotace investiční, 

neinvestiční nebo s investičním a neinvestičním podílem. 

8. Budou-li náklady akce/projektu nižší oproti předpokládaným, z nichž byla dotace vypočtena,  

a nebyla by dodržena minimální spoluúčast příjemce ve výši 10% z celkových uznatelných 

nákladů  akce/projektu, příjemce vrátí alikvotní část poskytnuté dotace tak, aby byla dodržena 

minimální spoluúčast příjemce ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů  akce/projektu. 

9. Pokud skutečné celkové náklady akce/projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů 

na realizaci akce/projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních nebo jiných 

zdrojů. 

Článek 5 

Lhůta pro podání žádostí, okruh způsobilých žadatelů,  

způsob podání žádosti, vzor žádosti, povinné přílohy žádosti 

1. Lhůta pro podání žádostí je stanovena  

od 4. června 2021 od 8:00 hodin  

do 22. června 2021 do 14:00 hodin  

 Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat současně: 
 



7 
 

 v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://www.kr-

ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744 a to 

nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA, 
 

 v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, 

žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání 

žádostí. 

 

Vzor textu usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotace: 

 

„Zastupitelstvo/Rada obce ……….. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ ………….“ 

z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování 

akce/projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.“ 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI: 

 jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh uvedeném v žádosti o dotaci 

 všechny přílohy společně s tištěným výstupem elektronické žádosti musí být pevně spojeny 

 ŽÁDOST ANI POVINNÉ PŘÍLOHY SE NEVKLÁDAJÍ DO 

„EURODESEK/EUROOBALŮ“  

 žadatel předkládá JEN povinné přílohy uvedené v tomto Metodickém pokynu/formuláři 

žádosti 

Pokud jsou jako povinné přílohy požadovány kopie dokladů, postačí jejich prostá (neověřená) 

kopie.  

 Žádosti se v písemné podobě včetně všech povinných příloh zasílají na adresu: 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení  

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 Nebo prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje: 
 

t9zbsva 
 

 Osobně se žádosti podávají VÝHRADNĚ na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

Provozní hodiny podatelny viz webové stránky  https://www.kr-ustecky.cz:  

 

Bližší informace k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Ústeckého kraje v roce 2021 poskytne pracovník Odboru kancelář hejtmana, jehož jméno, příjmení, 

telefon a e-mail jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-

granty.asp?p1=204744 a nebo http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/ na kterých mohou být uvedeny pro 

usnadnění podávání žádostí další doplňující informace.  

Kontaktní osoba:  

Bc. Tomáš Štěpánek, tel.: 475 657 175, e-mail: stepanek.t@kr-ustecky.cz  

Ing. Marcel Kucr, tel.: 475 657 118, e-mail: kucr.m@kr-ustecky.cz  
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Termínem ukončení realizace projektu ve všech tematických 

oblastech je 30. listopadu 2022. 

 

 

2. Žadatelem o dotaci může být: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“, 

v oblasti podpory:  

-  Nákup nové cisternové automobilové stříkačky - obec, která je zřizovatelem vybrané jednotky 

SDH, která je příjemcem dotace na pořízení nové CAS.   

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV 

GŘ HZS ČR“ v oblastech podpory:   

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice - obec, která je zřizovatelem jednotky 

SDH a která obdrží účelovou dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR pro rok 2020.   

b) Nákup nového dopravního automobilu - obec, která je zřizovatelem jednotky SDH  

a která obdrží účelovou dotaci na pořízení dopravního automobilu v rámci Programu Dotace 

pro jednotky SDH obcí MVGŘ HZS ČR pro rok 2020.  

C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“  

ve všech oblastech podpory  

i. spolky působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva,  

ii. veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva, 

iii. ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. (mimo obecní a městské 

policie). 

D. V rámci tematického zadání „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů 

obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany" ve všech oblastech 

podpory - obec, která je zřizovatelem jednotky SDH. 

E. V rámci tematického zadání „Krajská podpora podpora obecní nebo městské policie“ ve všech 

oblastech podpory - obec, která je zřizovatelem Obecní nebo Městské policie. 

3.   Vzory žádostí jsou uvedeny v Přílohách č. 2a, 2b, 2c, 2d a 2e k tomuto Programu a jsou nedílnou 

součástí tohoto Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele.  

Článek 6 

Kritéria pro hodnocení žádostí a lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

1. Žádosti budou hodnoceny podle kritérií. Každé kritérium bude bodově ohodnoceno a za jeho 

splnění budou přiděleny níže uvedené body, přičemž bodový součet za plnění jednotlivých 

kritérií v rámci tematického zadání je maximálně 100 bodů:  
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TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   A 
 

KRAJSKÁ PODPORA POŘÍZENÍ NOVÉ CAS V RÁMCI 

DOTAČNÍHO PROGRAMU MV GŘ HZS ČR - DOTACE OBCÍM 

NA REPRODUKCI POŽÁRNÍ TECHNIKY Z FONDU ZÁBRANY 

ŠKOD 
Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDH_V1_2021 Pořízení automobilové 

stříkačky 

Krajská podpora nákupu nové 

cisternové automobilové stříkačky 
max. 200 bodů 

V případě nedostatečné 

výše alokovaných 

finančních prostředků v 

Programu se při přípravě 

návrhu přidělení dotace 

žadatelům přihlíží k 

pořadníku MV GŘ HZS 

ČR pro přiznání dotací 

jednotlivým žadatelům pro 

příslušný rok   

 

BODY CELKEM 

 

 

 

 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   B 

KRAJSKÁ PODPORA VÝSTAVBY NEBO REKONSTRUKCE 

POŽÁRNÍCH ZBROJNIC A NÁKUPU NOVÉHO DOPRAVNÍHO 

AUTOMOBILU V RÁMCI PROGRAMU DOTACE PRO 

JEDNOTKY SDH OBCÍ MV GŘ HZS ČR 
Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního 

automobilu 

Krajská podpora nákupu nového dopravního 

automobilu 
 

max. 200 bodů 

V případě nedostatečné 

výše alokovaných 

finančních prostředků v 

Programu se při přípravě 

návrhu přidělení dotace 

žadatelům přihlíží k 

pořadníku MV GŘ HZS 

ČR pro přiznání dotací 

jednotlivým žadatelům 

pro příslušný rok   

Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce 

požární zbrojnice 

Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce 

požárních zbrojnic  
 

max. 200 bodů 

 

BODY CELKEM 
 

 

 



10 
 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   C 
KRAJSKÁ PODPORA SPOLKŮ A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA POLI POŽÁRNÍ OCHRANY, 

OCHRANY OBYVATELSTVA A OSTATNÍCH SLOŽEK IZS 

DLE ZÁKONA Č. 239/2000 SB. 

 Odborná příprava a připravenost na řešení 

mimořádných událostí 
max. 40 bodů 

 

Reprezentace kraje na celostátních  

a mezinárodních soutěžích 
20 bodů 

 

Organizace a pořádání odborných školení, 

výcviku a cvičení  
10 bodů 

 

Organizace odborných postupových soutěží (např. 

soutěž v požárním sportu) 
10 bodů 

 

Preventivně-výchovná činnost 

 
max. 30 bodů 

 

Práce s mládeží, vedení dětských kolektivů 15 bodů   

 

Pořádání ukázek, dětských dnů a jiných 

odborných akcí se zaměřením na propagaci PO  

a ochrany obyvatelstva 

10 bodů   

 

Organizace odborných postupových soutěží pro 

děti a mládež 
5 bodů   

 

Podpora připravenosti kraje na řešení 

mimořádných událostí 
max. 30 bodů 

 

Organizace vzdělávacích akcí pro veřejnost 

(přednášky, práce se seniory, apod.) 
15 bodů  

 

Ochrana obyvatelstva, nouzové zásobování  

a ubytování 
10 bodů  

 

Soustředění a distribuce humanitární pomoci 5 bodů  

 

 

BODY CELKEM (max. 100) 
 

 

    

TEMATICKÉ TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   D 

KRAJSKÁ PODPORA VYBAVENÍ JEDNOTEK SBORŮ 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI 
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PROSTŘEDKY   

A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY 
Oblast Vybavení jednotek Sborů dobrovolných 

hasičů obcí osobními ochrannými a 

technickými prostředky požární ochrany a 

preventivně-výchovná činnost. 

max. 100 bodů 

 

Vybavení hasičů – ochranné pomůcky, výstroj, 

výzbroj. 
40 bodů 

 

Vybavení technickými prostředky. 

 
25 bodů 

 

Odborná příprava a připravenost na řešení 

mimořádných událostí 
25 bodů 

 

Opravy technických prostředků. 

 
10 bodů 

 

 

BODY CELKEM (max. 100) 
 

 

 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   E 
KRAJSKÁ PODPORA OBECNÍ NEBO MĚSTSKÉ POLICIE 

Odborná příprava a připravenost na řešení 

mimořádných událostí 
max. 100 bodů 

 

Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, 

výzbroj. 
40 bodů 

 

Vybavení služeben Obecní nebo Městské policie 30 bodů  

Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného 

technické vybavení. 

 

20 bodů 

 

Spolufinancování nákupu vozidel pro Obecní 

nebo Městskou policii (do 150 tis.). 
10 bodů 

 

 

BODY CELKEM 
 

 

 

 

2. Hodnotící komise je jmenována Radou.  

3. Bodové hodnocení žádosti provede hodnotící komise, 

4. Za řádně podanou žádost se považuje žádost podaná zároveň elektronicky a písemně v lhůtě 

stanovené v tomto Programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto Programu  

a ve formuláři žádosti.  

5. Odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen 

„oddělení krizového řízení“) provede formální kontrolu podaných žádostí. Žádosti, které nebudou 

řádně podány nebo nebudou odpovídat Programu, budou vyřazeny z dotačního řízení a nebudou 

předloženy k hodnocení hodnotící komisi.  

6. V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu jejich 

povinných příloh vyzve oddělení krizového řízení žadatele prostřednictvím internetové aplikace 
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k doplnění. Žádost musí být doplněna do 5 pracovních dnů od vyzvání. Žádosti, které nebudou  

v termínu řádně doplněny, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

7. Oddělení krizového řízení připraví materiály pro hodnotící komisi (seznam žádostí, které splňují 

formální požadavky).  

8. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele: 

a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce, nebo vůči kterému či 

podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je 

propojen, včetně podniků zahraničních), byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní 

a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, 

b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,   

c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li  

o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu 

žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby, 

d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na 

pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele, 

f) který obdržel v předchozích 3 letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)  

a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) platných Zásad pro poskytování dotací a návratných 

finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (popř. tomuto odpovídajícím podmínkám 

Zásad předešlých). 

9. O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada nebo 

Zastupitelstvo na základě návrhu Rady. Pro jednání Rady připravuje podklady oddělení 

krizového řízení na základě výsledků jednání hodnotící komise. 

10. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena od 23. června 2021 do 31. října 2021.   

       

 

Článek 7 

Podmínky pro poskytnutí dotace a povinnosti příjemce 
 

1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu s Programem. 

2.  Jednu akci/projekt dle tohoto Programu: 

 není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) poskytovatele, 

 je možné podporovat ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě povolení 

spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie).  

 

3. Žadatel smí v daném roce podat v každé tematické oblasti A, B, C, D a E pouze jednu žádost  

o poskytnutí dotace z Programu na rok 2021.  

4. Pro obce jsou určeny tyto tematické oblasti A, B, D a E. 
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5.  Pro ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., mimo obecní a městské policie a pro spolky  

a veřejně prospěšné organizace požární ochrany a ochrany obyvatelstva je určena tematická oblast 

C. 

6. Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti 

ve vztahu k  rozpočtu poskytovatele.  

7. Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

8. Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání 

veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při 

zadávacím či výběrovém řízení musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny 

s váhou minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou minimálně 80% u veřejných 

zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku z tohoto ustanovení může povolit Rada na 

základě žádosti příjemce, obsahující odůvodnění přiměřenosti stanovených hodnotících kritérií. 

9. Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny 

v místě a čase obvyklé.  

      U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250 000 Kč bez DPH, je 

příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na 

služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito výjimkami: 

a) Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti 

dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel.  

b) Pokud plnění veřejné zakázky mohou prokazatelně poskytnout pouze dva dodavatelé, osloví 

příjemce pouze tyto dva dodavatele. 

10. Hodnotící komise, oddělení krizového řízení a odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje 

(dále jen „Odbor kontroly“) si mohou od příjemce vyžádat dokumentaci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku včetně výsledků výběrového řízení; toto ustanovení platí i pro veřejné zakázky 

malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250 000 Kč bez DPH. 

11. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem 

ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných příjemcem, spočívajících  

v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací akce/projektu, které jsou 

hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů příjemce (ani působit jako subdodavatel 

veřejných zakázek zadávaných příjemcem). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě 

písemné žádosti příjemce Rada. 

12. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu pěti let od data ukončení realizace 

akce/projektu. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení akce/projektu narušen 

jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.). Toto 

neplatí v případě havarijního stavu nebo mimořádné události dle zákona č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. krizové legislativy (např. zákon  

č. 239/2000 Sb.). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce 

dotace pouze Rada. 

13. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu pěti let od data ukončení 

realizace akce/projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto ustanovení 

může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada. 

14. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, u obcí je povinný 

účet u ČNB.  

15. Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty, které jsou součástí žádosti, 

pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor kancelář hejtmana. V případě 

nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem smlouva uzavřena. 
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16. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla poskytnuta.  

17. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací 

akce/projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu,  

na který byla příjemci dotace poskytnuta. 

18. Akce/projekt musí být ukončena v termínu  stanoveném smlouvou. O prodloužení termínu 

ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce orgán kraje, který rozhodl o 

poskytnutí dotace.  

19. Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele v termínu 

stanoveném smlouvou – dle účelového znaku. 

20. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle obsahu tohoto 

Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele.   

21. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen dotaci 

nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně odvést zpět na 

účet poskytovatele a uhradit penále stanovené smlouvou. 

22. Poskytovatel může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno  

za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši 

neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 

23. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu  

s předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví  

jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu. 

24. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně závazných 

právních předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů poskytovatele, oddělení krizového řízení 

a Odboru kontroly. 

25. Příjemce je povinen vypracovat a předložit Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního 

vypořádání dotace dle podmínek a termínu stanovených smlouvou.  

26. Příjemci, který nepředloží Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního vypořádání 

dotace ve stanoveném termínu a stanovené formě, bude uložen odvod za porušení rozpočtové 

kázně ve výši stanovené smlouvou. 

27. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce/projektu, pokud to povaha 

akce/projektu dovoluje, označit, že akce/projekt byl realizován s přispěním poskytovatele. 

Podrobnosti publicity stanoví smlouva o poskytnutí dotace. 

 

 

 

Článek 8 

Den zveřejnění 

 

Tento Program byl zveřejněn na úřední desce poskytovatele dne 4. května 2021 a bude zveřejněn 

nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

 

Přílohy: 

1) vzor smlouvy o poskytnutí dotace, 

2) vzory žádostí tematické oblasti – a, b, c, d, f, 

3) vzor plánovaný nákladový rozpočet, 

4) vzor závěrečné zprávy,  

5) vzor finančního vypořádání dotace, 
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6) informace k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání dotace, 

7) vzor změnového nákladového rozpočtu podle přidělené dotace.                                                                                       



 

strana 1 / 10 

Příloha č. 1 k Programu 

Krajský úřad 

  
Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
 
 

Smluvní strany 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje   

a vedoucí Odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 

a 
 

Příjemce  
  
Sídlo:   
Zastoupený:   
Kontaktní osoba:   
E-mail/telefon:   
IČ:   
DIČ:   
Bank. spojení:   
číslo účtu:   
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č. j. KÚÚK000000/2021, 
uloženého na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

bod. 4.1 Priloha 2.pdf k usnesení č. 006/12R/2021
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(dále jen „smlouva“) 

 
Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. června 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací  
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). 
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve 
věcech touto smlouvou neupravených. 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXXX/2021 ze dne 26. dubna 2021 byl 
schválen „Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro 
jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“. Smlouva se uzavírá též v souladu  
s tímto programem včetně jeho příloh. 

 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. ………………… ze dne ………………………… poskytuje příjemci ze svého 
rozpočtu dotaci ve výši ………..…….. Kč (slovy: ………………..………korun 
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem 00022/00024), za podmínky, že ji příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději 30. listopadu 2022. 

ROZPIS DOTACE 

INVESTIČNÍ DOTACE  

NEINVESTIČNÍ DOTACE  

DOTACE CELKEM  

 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne ………………… 
 
3. Dotace je poskytnuta na projekt -  ……………………………………………………….... 

(dále jen projekt“) 
 

4. Poskytnutá dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.  
 

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou ze státního rozpočtu, pokud to pravidla pro 
poskytnutí těchto dotací nevylučují. 
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Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu 
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných 
nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. 
Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o poskytnutí dotace  předložené 
příjemcem. 
 

2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, se za neuznatelný náklad označují následující 
náklady (vyplní příjemce dotace, pokud mu takové náklady nejsou známy celý bod 2. 
odstraní)………………………………………………………………………………………… 
 

3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
odboru kancelář hejtmana krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán 
dodatek ke smlouvě. 

4. Termínem ukončení realizace projektu je 30. listopadu 2022. Pro příjemce je tento 
termín stanoven jako závazný ukazatel. 

5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu vzniklých v době  
od 1. ledna 2021 do 30. prosince 2022 (účinnost uznatelných nákladů).     
 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období 

realizace, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 

dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 
 

Neuznatelný náklad je náklad:  
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákup pozemků a budov  
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení  
   (uniformy apod.), 
g) nájemné s následnou koupí (leasing), 
h) nákup PHM 
i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných   
   službách a správě,  
k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek). 

 
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený 

v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  
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7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 90 % z uznatelných nákladů. Závazný 
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým skutečným uznatelným nákladům 
projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy,  
a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, obcím pod daným účelovým 
znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak  
i z hlediska nákladů celého projektu.  

5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,  
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je 
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může 
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, 
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce 
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté 
dotace) musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 
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- přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení, 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- kopii smluv o dílo včetně dodatků mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, 
pokud již nebyly dodány, společně s dokladem o výběru zhotovitele 
(dodavatele) v souladu se zákonem č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vzniká-li taková povinnost, výpis 
z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, 

- kopie dokladů o použití dotace (doklad o zaplacení v hotovosti, faktury)  

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kancelář hejtmana 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 

9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace 
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, 
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.  

10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do  
7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí  
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
 

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
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1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona  
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, 
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel 
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně 
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy  
a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 % 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky (nálepky) se „sponzorským 
vzkazem“ na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na automobilu 
pořízeném z dotace (v případě investiční dotace) – výše odvodu činí 5 %. 

 
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 

odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
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mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve 
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými  
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod 
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“)  
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora výstavby požární zbrojnice nebo 

pořízení automobilu, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na 
automobilu umístěna tabulka (nálepka) se „Sponzorským vzkazem“ v provedení 
respektující logomanuál poskytovatele. 

 

4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
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poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
5.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu trvání projektu: 
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – 

pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí 
(projektem), 

b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce 
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce 

c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu). 

 
6.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 

podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
7. Odkaz na vzory publicity: 

 http://www.kr-ustecky.cz/publicita/d-1708232/p1=204744 
 
 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Varianta 1 - úřední deska - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup 
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, 
a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jejího uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku 
uzavřeným dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce) 

Varianta 2 – registr smluv  - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by 
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace  
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: 
……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je 
uveřejňována v registru smluv) 

Varianta 3 – bez vystavení  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
uzavření. (Pozn.: U smluv do 50 000,- Kč) 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
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příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. XX/2021 ze dne 26. dubna 2021. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V ……………………. dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller  
hejtman kraje 

Příjemce 
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 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Bc. Tomáš Štěpánek 
oddělení 

krizového řízení  
OKH 

  

Vedoucí odboru    Ing. Luboš Trojna 
vedoucí  

OKH 
  

Číslo příslibu / správce rozpočtu     EK  
 

Právně posouzeno   Dle vzoru     

Předchozí souhlas 
  

 
 

  

Zveřejněno v registru smluv 
 

 
 

 

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje  č. XX/2020 ze dne X. prosince 2020 
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                                                                                                Příloha č. 2a k Programu    

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic 

pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.  

v rámci Tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního 

programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany 

škod“ 

Evidenční číslo ____/A 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka:  

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  Okres:  Pošta:  
 

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav:  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 
 

Mobil: E-mail:  

 

 

 

 

bod 4.1 Priloha 3.pdf k usnesení č. 006/12R/2021
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Osoba, v níž má přímý podíl: 

Jméno a 

příjmení: 

Mobil: E-mail: Název, sídlo Identifikační 

číslo: 
Výše tohoto 

podílu: 

 

 

     

 

Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení: 

 
Mobil:  E-mail:  

 

 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2020   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2020:  

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: Kategorie jednotky:   JPO 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, 

silnicích I. tříd a silnicích nižších tříd 

ANO /  NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO /  NE 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba 

mobilní povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární 

pomoci, apod.) 

 

ANO /  NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 
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Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2021 

 

Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2021 

 

Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

 

% 

Celkové vlastní zdroje 

 

Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu 

 

Kč 

Celkové předpokládané náklady 

 

Kč 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2021 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 

z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele 

na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost),  

a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO SUBJEKTU. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), s uvedením čísla účtu a to v kopii. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů uvedených v této žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění 

povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace, se 

zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele a výší poskytnuté dotace na webových stránkách 

poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 

žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 

vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 

majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
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orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 

státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 

fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 

veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   

a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 

 

Datum: …………………....  

  

….…………………………………………. 

Podpis osoby zastupující žadatele a razítko
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                                                                                                Příloha č. 2b k Programu    

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic 

pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.  

v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních 

zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky 

SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 
 

Evidenční číslo____/B 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka:  

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  
 

Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav:  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Mobil: E-mail:  
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Osoba, v níž má přímý podíl: 

Jméno a 

příjmení: 

Mobil: E-mail: Název, sídlo Identifikační 

číslo: 
Výše tohoto 

podílu: 

 

 

     

 

Žádost vyplnil: 

 

Jméno a příjmení: 

 

Mobil: E-mail:  

 

 
 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2020   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2020:  

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: Kategorie jednotky:  

 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, 

silnicích I. tříd a silnicích nižších tříd 

ANO /  NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO /  NE 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba 

mobilní povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární 

pomoci, apod.) 

 

ANO /  NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 
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Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2021 

 

Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2021 

 

Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

 

% 

Celkové vlastní zdroje 

 

Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu 

 

Kč 

Celkové předpokládané náklady 

 

Kč 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2021 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 

z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele 

na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO 

SUBJEKTU. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), s uvedením čísla účtu a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů uvedených v této žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění 

povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace, se 

zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele a výší poskytnuté dotace na webových stránkách 

poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 

žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 

vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 

majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
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orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 

státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 

fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 

veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   

a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 

 

 

 

Datum: …………………....  

 

 

….…………………………………………. 

Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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                                                                                      Příloha č. 2c k Programu    
Žádost 

o poskytnutí dotace z Programu 2021 na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona  

č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných 

organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva  

a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ 

 

Evidenční číslo ____/C 
(vyplní poskytovatel dotace) 

 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka: 

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  
 

Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
 

Bankovní ústav: 

 

 

Identifikace - Osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

1. Osoba zastupujících právnickou osobu: 

Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: 
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2. Osoba s podílem v této právnické osobě: 

Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: 

 

 

  

 

3. Osoba, v níž má přímý podíl: 

Jméno a 

příjmení: 

Mobil: E-mail: Název, sídlo Identifikační 

číslo: 
Výše tohoto 

podílu: 

 

 

     

 

Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení: Mobil:  E-mail:  

 

 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Příspěvek státu na daný kalendářní rok Kč 

Příspěvek jiných subjektů na daný kalendářní rok   Kč 

Rozpočet organizace na daný kalendářní rok   Kč 

Počet registrovaných členů organizace k datu podání žádosti  

Počet registrovaných členů organizace do 18 let k datu podání žádosti  

 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti:  

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2021 Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2021 Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2021 Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

% 

Celkové vlastní zdroje Kč 

Celkové předpokládané náklady Kč 
 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních 

a jiných akcí uvést datum konání akce). 
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2. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak registrační 

list její ústřední organizace (platný výpis z Veřejného rejstříku - 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma) 

3. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně 

s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek (podepisování smluv), 

a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné moci. 

4. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO 

SUBJEKTU. 

5. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu, s uvedením čísla účtu (smlouva), a to v kopii 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů uvedených v této žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění 

povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace, se 

zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele a výší poskytnuté dotace na webových stránkách 

poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 

žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 

vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 

majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 

orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 

státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 

fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   

a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 

Datum: …………………....  

…………………………………………. 

Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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                                                                                      Příloha č. 2d k Programu 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic 

pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.  

v rámci Tematického zadání „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů 

obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo____/D  
(vyplní poskytovatel dotace) 

 

Žadatel: Druh žadatele:  

 

IČO:  DIČ:  

 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  

 

Obec:  

 
Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka: 

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  

Ulice:  

 
Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  

 
Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  

0710 

Bankovní ústav:   ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Mobil: E-mail:  

 

Osoba, v níž má přímý podíl: 

Jméno a 

příjmení: 

Mobil: E-mail: Název, sídlo Identifikační 

číslo: 
Výše tohoto 

podílu: 
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Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení:  

 

Mobil:  E-mail:  

 

 
Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2020   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2020:  

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: Kategorie jednotky:  

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 
ANO /  NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO /  NE 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární pomoci, apod.) 

 

ANO /  NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

 

Název akce/projektu:  

Oblast podpory: 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2021 Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2021 Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2021 Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům % 

Celkové vlastní zdroje Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu Kč 

Celkové předpokládané náklady Kč 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 

2020 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% z uznatelných nákladů 

akce/projektu. 



 

14 
 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 zák. 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně 

s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek (podepisování smluv), a to 

v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost),  

a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO SUBJEKTU. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), s uvedením čísla účtu a to v kopii. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

uvedených v této žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní 

plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních 

údajů o osobě žadatele a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné 

okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve vztahu 

k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů a na jeho 

majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li  

o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním 

fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní 

správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že veškerý 

majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   

a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy. 
 

 

 

Datum: …………………....  

…………………………………………. 

Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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                                                                                      Příloha č. 2e k Programu 

Žádost                               

o poskytnutí dotace z Programu 2021 na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona  

č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora obecní nebo městské policie“ 
 

Evidenční číslo____/E 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka: 

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  
 

Číslo popisné:  PSČ:  

Obec: 

  
Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav:   ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 

Mobil: E-mail:  

 

Identifikace Městské nebo obecní policie: 
 

Jméno, příjmení a funkce: 

 

Mobil: E-mail:  
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Osoba, v níž má přímý podíl: 

Jméno a 

příjmení: 

Mobil: E-mail: Název, sídlo Identifikační 

číslo: 
Výše tohoto 

podílu: 

 

 

     

 

Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení: Mobil:  E-mail:  

 

 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2019   % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2020   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2020:  

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP: 
 

Počet členů MP: 

Velitel MP 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail: 

 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2021 Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2021 Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2021 Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

% 

Celkové vlastní zdroje Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu Kč 

Celkové předpokládané náklady Kč 
 

Povinné přílohy k žádosti: 
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1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Doklad o zřízení obecní policie. 

3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2020 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10%  

z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele 

na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO 

SUBJEKTU. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), s uvedením čísla účtu a to v kopii. 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů uvedených v této žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění 

povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace, se 

zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele a výší poskytnuté dotace na webových stránkách 

poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 

žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 

splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 

majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 

orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 

státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 

fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 

veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   

a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

Datum: …………………....                                          ….…………………………………………. 

               Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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                                                                                                Příloha č. 3 k Programu    

Plánovaný nákladový rozpočet 

k Programu 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH 

a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje 

Název žadatele o dotaci: 

 

 

Název projektu: 

 

 

 

Celkové plánované náklady projektu: 
 

Kč 

Požadovaná dotace: 
 

Kč 

Podíl dotace na celkových nákladech projektu  

(závazný finanční ukazatel) maximálně: 
 

% 

        

Název položky: Výše nákladů: 

  ,- Kč 

  ,- Kč 

  ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

Součet (celkové plánované náklady projektu) ,- Kč 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

  

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 
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                                                                                                Příloha č. 4 k Programu 

Závěrečná zpráva  

 

Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH  

a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje 

 

Příjemce dotace: 

 

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: 

 

Název projektu: 

 

Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě): 

,- Kč 

Výše přidělené dotace (dle čl. I smlouvy): 

,- Kč 

Závazný ukazatel (dle čl. II. odst. 7 smlouvy) z přidělené dotace:  

% 

 

Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu:  

 

Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny): 
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Přínos projektu pro cílové skupiny: 

 

 

 

 

Celkové zhodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

  

 

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 
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                                                                                                Příloha č. 5 k Programu 

 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

 

Celkový přehled výnosů projektu 

Zdroj výnosů (poskytovatel) Částka 

  

  

  

Celkem 0,00 Kč 

 

Celkový přehled nákladů projektu 

 UHRAZENO 

 

Číslo 

dokladu 

 

Datum 

platby 

 

 

Dodavatel 

 

Účel platby 

 

Částka v Kč 

plátci DPH 

uvádějí částky 

bez DPH  

 

Z toho dotace 
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Celkem 0,00Kč 0,00Kč 

 

Celkový přehled financování: 

Celkové výnosy: 0,00 Kč 

Celkové náklady: 0,00 Kč 

Náklady hrazené z dotace: 0,00 Kč 

Skutečný podíl dotace na celkových 

nákladech: 

% 

 

Vratka nevyčerpané části dotace: 

Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši. Nevyčerpatelné finanční prostředky 

zašlete na číslo účtu 1630952/0800, účelový znak: 00022 nebo 00024 dle smlouvy. 

Celkem vráceno  0,00 Kč 

Datum odesílání částky zpět na účet 

poskytovatele: 

 

AVIZO O VRATCE ZASLAT -  

před odesláním finančních 

prostředků na účet na adresu: 

 

faltysova.y@kr-ustecky.cz 

475 657 775 

 

Vypořádání dotace zpracoval: 
 

Jméno a příjmení:  
 

 

Mobil:  E-mail:  

 

 

Datum zpracování:              

 

Podpis zpracovatele vypořádání dotace: 
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                                                                                                Příloha č. 6 k Programu 

INFORMACE K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ  

A FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

 

Po zpracování v Portálu krizového řízení Ústeckého kraje: 

 

 v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese: 

https://pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/ekonomika/dotace_redirect/login/,   

zpracujete Závěrečnou zprávu včetně vyúčtování dotace – tu je pak nutné doručit: 

 

 a) poštou v písemné podobě na formulářích vygenerovaných aplikací včetně kopií všech dokladů 

plateb (faktury, paragony, apod.) a výpisy z bankovních účtů o přijetí a vydání finančních 

prostředků na dresu: 

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení  

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 lze podat i osobně na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

       Provozní hodiny podatelny viz webové stránky  https://www.kr-ustecky.cz: 

 

 

 b) nebo prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje v elektronické podobě 

(rozsah dokumentace je stejný jako v bodu a)): 

 

t9zbsva 
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                                                                                                Příloha č. 7 k Programu 

Změnový nákladový rozpočet podle přidělené dotace 

k Programu 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH 

a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje 

Název žadatele o dotaci: 

 

 

Název projektu: 

 

 

 

Celkové plánované náklady projektu: 
 

Kč 

Požadovaná dotace: 
 

Kč 

Podíl dotace na celkových nákladech projektu  

(závazný finanční ukazatel) maximálně: 
 

% 

  

Název položky: 

 
Původní rozpočet Nový rozpočet 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

Součet (celkové plánované náklady 

projektu) 

,- Kč ,- Kč 

    

 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

 

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 

Na hlavičkovém papíru zaslat písemnou žádost a zdůvodnění proč žádáte o změnu rozpočtu  

a v jakých položkách.  



příloha č. 4
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky 
SDH obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace z 
MV (Kč)

1 JSDH-V1-2021-00012 Obec Prusinovice 00287644 Zlínský Kraj Prusinovice CAS_R 16 7 500 000 2 500 000

2 JSDH-V1-2021-00146 Město Strakonice 00251810 Jihočeský Kraj Strakonice CAS_R 16 7 500 000 2 500 000

3 JSDH-V1-2021-00060 Město Český Dub 00262722 Liberecký Kraj Český Dub CAS_R 15 7 000 000 2 500 000

4 JSDH-V1-2021-00112 Město Kostelec nad Labem 00236951 Středočeský Kraj Kostelec nad 
Labem CAS_R 15 7 000 000 2 500 000

5 JSDH-V1-2021-00076 Obec Střelice 00282618 Jihomoravský Kraj Střelice CAS_R 15 7 000 000 2 500 000

6 JSDH-V1-2021-00040 Město Bělá pod Bezdězem 00237434 Středočeský Kraj Bělá pod Bezdězem CAS_R 14 8 000 000 2 500 000

7 JSDH-V1-2021-00042 Obec Studená 00247545 Jihočeský Kraj Studená CAS_R 14 6 500 000 2 500 000

8 JSDH-V1-2021-00093 Obec Hvožďany 00242292 Středočeský Kraj Hvožďany REK DK_R 14 4 850 000 2 000 000

9 JSDH-V1-2021-00136 Obec Brniště 00260401 Liberecký Kraj Brniště REK DK_R 14 5 432 900 2 000 000

10 JSDH-V1-2021-00177 Obec Nový Malín 00303089 Olomoucký Kraj Nový Malín CAS_R 14 8 000 000 2 500 000

11 JSDH-V1-2021-00062 Obec Malé Březno 00556891 Ústecký Kraj Malé Březno CAS_R 14 6 000 000 2 500 000

12 JSDH-V1-2021-00039 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 Kraj Vysočina Ždírec nad 
Doubravou CAS_R 14 7 800 000 2 500 000

13 JSDH-V1-2021-00071 Městys Měřín 00294799 Kraj Vysočina Měřín CAS_R 14 8 000 000 2 500 000

14 JSDH-V1-2021-00051 Město Horní Planá 00245895 Jihočeský Kraj Horní Planá CAS_R 14 6 000 000 2 500 000

15 JSDH-V1-2021-00160 Obec Pěnčín 00262501 Liberecký Kraj Pěnčín - Huť CAS_R 14 8 500 000 2 500 000

16 JSDH-V1-2021-00097 Město Litomyšl 00276944 Pardubický Kraj Litomyšl CAS_R 14 6 500 000 2 500 000

17 JSDH-V1-2021-00131 Obec Domašov 00281719 Jihomoravský Kraj Domašov CAS_R 13 6 385 170 2 500 000

18 JSDH-V1-2021-00144 Městys Doubravník 00294268 Jihomoravský Kraj Doubravník CAS_R 13 6 000 000 2 500 000

19 JSDH-V1-2021-00099 Obec Povrly 00266931 Ústecký Kraj Povrly CAS_R 13 8 000 000 2 500 000

20 JSDH-V1-2021-00167 Městys Panenský Týnec 00265314 Ústecký Kraj Panenský Týnec CAS_R 13 7 200 000 2 500 000

21 JSDH-V1-2021-00063 Obec Traplice 00291439 Zlínský Kraj Traplice CAS_R 13 6 000 000 2 500 000

22 JSDH-V1-2021-00054 Městys Načeradec 00232289 Středočeský Kraj Načeradec CAS_R 13 7 000 000 2 500 000

23 JSDH-V1-2021-00022 Město Ždánice 00285536 Jihomoravský Kraj Ždánice CAS_R 13 6 000 000 2 500 000

24 JSDH-V1-2021-00041 Město Vlachovo Březí 00250821 Jihočeský Kraj Vlachovo Březí CAS_R 13 6 000 000 2 500 000

25 JSDH-V1-2021-00127 Obec Staré Hamry 00297241 Moravskoslezský Kraj Staré Hamry CAS_R 13 6 000 000 2 500 000

26 JSDH-V1-2021-00008 Obec Maleč 00267856 Kraj Vysočina Maleč CAS_R 13 6 700 000 2 500 000

27 JSDH-V1-2021-00023 Město Březnice 00242004 Středočeský Kraj Březnice CAS_R 13 8 470 000 2 500 000

28 JSDH-V1-2021-00074 Statutární město Děčín 00261238 Ústecký Kraj Boletice nad Labem CAS_R 13 7 000 000 2 500 000

29 JSDH-V1-2021-00059 Město Meziměstí 00272841 Královéhradecký Kraj Meziměstí CAS_R 13 8 000 000 2 500 000

30 JSDH-V1-2021-00105 Obec Radslavice 00301884 Olomoucký Kraj Radslavice CAS_R 13 6 500 000 2 500 000

31 JSDH-V1-2021-00180 Město Plánice 00255980 Plzeňský Kraj Plánice REK KK_R 13 3 700 000 1 500 000

32 JSDH-V1-2021-00056 OBEC HOŘIČKY 00272671 Královéhradecký Kraj Hořičky CAS_R 12 6 500 000 2 500 000

33 JSDH-V1-2021-00072 Obec Tři Sekery 00254304 Karlovarský Kraj Tři Sekery CAS_R 12 7 379 112 2 500 000

34 JSDH-V1-2021-00156 Obec Výprachtice 00279765 Pardubický Kraj Výprachtice CAS_R 12 7 500 000 2 500 000

35 JSDH-V1-2021-00164 Obec Plchov 00640573 Středočeský Kraj Plchov REK KK_R 12 3 000 000 1 500 000

36 JSDH-V1-2021-00010 Obec Semčice 00238597 Středočeský Kraj Semčice CAS_R 12 7 675 150 2 500 000

37 JSDH-V1-2021-00026 Obec Poniklá 00276006 Liberecký Kraj Poniklá CAS_R 12 6 500 000 2 500 000

38 JSDH-V1-2021-00020 Městys Plaňany 00235636 Středočeský Kraj Plaňany CAS_R 12 6 300 000 2 500 000

39 JSDH-V1-2021-00140 Obec Pomezí 00277185 Pardubický Kraj Pomezí CAS_R 12 7 600 000 2 500 000

Název výzvy: JSDH_V1_2021 - pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

Stránka 1 z 4

bod 4.1 Priloha 4.pdf k usnesení č. 006/12R/2021



40 JSDH-V1-2021-00018 Obec Zašová 00304476 Zlínský Kraj Zašová CAS_R 12 8 000 000 2 500 000

41 JSDH-V1-2021-00028 Město Poběžovice 00253669 Plzeňský Kraj Poběžovice CAS_R 12 7 000 000 2 500 000

42 JSDH-V1-2021-00142 Město Milovice 00239453 Středočeský Kraj Milovice CAS_R 12 6 300 000 2 500 000

43 JSDH-V1-2021-00024 Město Hrob 00266337 Ústecký Kraj Hrob CAS_R 12 6 500 000 2 500 000

44 JSDH-V1-2021-00089 Obec Kly 00236918 Středočeský Kraj Kly CAS_R 12 7 200 000 2 500 000

45 JSDH-V1-2021-00110 Město Mníšek pod Brdy 00242748 Středočeský Kraj Mníšek pod Brdy REK KK_R 12 1 948 180 974 090

46 JSDH-V1-2021-00033 Město Oslavany 00282286 Jihomoravský Kraj Oslavany CAS_R 12 6 000 000 2 500 000

47 JSDH-V1-2021-00082 Městys Čechtice 00231550 Středočeský Kraj Čechtice REK KK_R 12 3 872 000 1 500 000

48 JSDH-V1-2021-00009 Město Nejdek 00254801 Karlovarský Kraj Pozorka CAS_R 12 7 500 000 2 500 000

49 JSDH-V1-2021-00052 Městys Hostomice 00266311 Ústecký Kraj Hostomice CAS_R 11 6 000 000 2 500 000

50 JSDH-V1-2021-00141 Obec Dobratice 00577057 Moravskoslezský Kraj Dobratice CAS_R 11 6 900 000 2 500 000

51 JSDH-V1-2021-00113 Město Vítkov 00300870 Moravskoslezský Kraj Vítkov CAS_R 11 7 000 000 2 500 000

52 JSDH-V1-2021-00109 Obec Středokluky 00241695 Středočeský Kraj Středokluky REK KK_R 11 4 500 000 1 500 000

53 JSDH-V1-2021-00178 Město Hostinné 00277908 Královéhradecký Kraj Hostinné CAS_R 11 6 500 000 2 500 000

54 JSDH-V1-2021-00034 Městys Divišov 00231690 Středočeský Kraj Divišov CAS_R 11 5 500 000 2 500 000

55 JSDH-V1-2021-00138 Obec Trhové Dušníky 00663000 Středočeský Kraj Trhové Dušníky REK KK_R 10 1 500 000 750 000

56 JSDH-V1-2021-00081 Obec Zlatá Olešnice 00262625 Liberecký Kraj Zlatá Olešnice CAS_R 10 6 800 000 2 500 000

57 JSDH-V1-2021-00011 Obec Zbečno 00244627 Středočeský Kraj Zbečno REK KK_R 10 1 500 000 750 000

58 JSDH-V1-2021-00119 Město Deštná 00246506 Jihočeský Kraj Deštná REK KK_R 10 2 250 000 1 125 000

59 JSDH-V1-2021-00019 Obec Dolní Kralovice 00231711 Středočeský Kraj Dolní Kralovice CAS_R 10 5 800 000 2 500 000

60 JSDH-V1-2021-00017 Obec Mělnické Vtelno 00237060 Středočeský Kraj Mělnické Vtelno CAS_R 10 7 662 222 2 500 000

61 JSDH-V1-2021-00161 Obec Vestec 00239909 Středočeský Kraj Vestec REK KK_R 10 2 000 000 1 000 000

62 JSDH-V1-2021-00053 Město Zliv 00245721 Jihočeský Kraj Zliv CAS_R 10 6 670 000 2 500 000

63 JSDH-V1-2021-00155 Město Kostelec nad Černými 
lesy 00235474 Středočeský Kraj Kostelec nad 

Černými lesy CAS_R 10 7 500 000 2 500 000

64 JSDH-V1-2021-00025 Obec Horní Habartice 00555932 Ústecký Kraj Horní Habartice REK KK_R 10 2 400 000 1 200 000

65 JSDH-V1-2021-00013 OBEC HORNÍ RADECHOVÁ 00272663 Královéhradecký Kraj Horní Radechová CAS_R 10 6 000 000 2 500 000

66 JSDH-V1-2021-00021 Obec Klášter Hradiště nad 
Jizerou 00238007 Středočeský Kraj Klášter Hradiště 

nad Jizerou CAS_R 10 6 500 000 2 500 000

67 JSDH-V1-2021-00047 Město Chabařovice 00556912 Ústecký Kraj Chabařovice CAS_R 10 6 500 000 2 500 000

68 JSDH-V1-2021-00075 Město Volyně 00252000 Jihočeský Kraj Volyně CAS_R 10 7 500 000 2 500 000

69 JSDH-V1-2021-00126 Statutární město Plzeň 00075370 Plzeňský Kraj Božkov CAS_R 10 7 500 000 2 500 000

70 JSDH-V1-2021-00159 Město Zábřeh 00303640 Olomoucký Kraj Zábřeh CAS_R 10 7 500 000 2 500 000

71 JSDH-V1-2021-00120 Městys Blížkovice 00292516 Jihomoravský Kraj Blížkovice CAS_R 10 6 200 000 2 500 000

72 JSDH-V1-2021-00133 Město Velké Opatovice 00281247 Jihomoravský Kraj Velké Opatovice CAS_R 10 6 900 000 2 500 000

73 JSDH-V1-2021-00174 Obec Osečany 00473871 Středočeský Kraj Osečany CAS_R 9 7 500 000 2 500 000

74 JSDH-V1-2021-00031 Obec Trpín 00277495 Pardubický Kraj Trpín CAS_R 9 6 600 000 2 500 000

75 JSDH-V1-2021-00069 OBEC HLUŠICE 00268763 Královéhradecký Kraj Hlušice REK KK_R 9 3 000 000 1 500 000

76 JSDH-V1-2021-00172 Městys Vraný 00235121 Středočeský Kraj Vraný REK KK_R 9 1 000 000 500 000

77 JSDH-V1-2021-00036 Obec Klášterec nad Orlicí 00279021 Pardubický Kraj Klášterec nad Orlicí CAS_R 9 6 500 000 2 500 000

78 JSDH-V1-2021-00166 Obec Tisá 00267082 Ústecký Kraj Tisá CAS_R 9 6 500 000 2 500 000

79 JSDH-V1-2021-00043 Obec Moutnice 00282154 Jihomoravský Kraj Moutnice CAS_R 9 7 500 000 2 500 000

80 JSDH-V1-2021-00152 Obec Malá Skála 00262463 Liberecký Kraj Malá Skála CAS_R 9 6 000 000 2 500 000

81 JSDH-V1-2021-00108 Obec Hostouň 00234397 Středočeský Kraj Hostouň REK KK_R 9 3 200 000 1 500 000

82 JSDH-V1-2021-00137 Město Rovensko pod Troskami 00276073 Liberecký Kraj Rovensko pod 
Troskami CAS_R 9 6 500 000 2 500 000

83 JSDH-V1-2021-00111 Obec Zbraslavice 00236641 Středočeský Kraj Zbraslavice REK KK_R 9 1 200 000 600 000
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84 JSDH-V1-2021-00055 Obec Lenešice 00265098 Ústecký Kraj  Lenešice CAS_R 9 6 500 000 2 500 000

85 JSDH-V1-2021-00162 Obec Sedlec 00283576 Jihomoravský Kraj Sedlec CAS_R 9 8 653 000 2 500 000

86 JSDH-V1-2021-00088 Obec Ostroměř 00271900 Královéhradecký Kraj Ostroměř CAS_R 9 7 000 000 2 500 000

87 JSDH-V1-2021-00048 Obec Lubenec 00265217 Ústecký Kraj Lubenec CAS_R 9 8 000 000 2 500 000

88 JSDH-V1-2021-00168 Město Vimperk 00250805 Jihočeský Kraj Hrabice CAS_R 9 6 500 000 2 500 000

89 JSDH-V1-2021-00145 Obec Blučina 00281611 Jihomoravský Kraj Blučina CAS_R 9 6 500 000 2 500 000

90 JSDH-V1-2021-00004 Obec Sokolnice 00282596 Jihomoravský Kraj Sokolnice CAS_R 9 6 000 000 2 500 000

91 JSDH-V1-2021-00066 Město Veverská Bítýška 00282804 Jihomoravský Kraj Veverská Bítýška CAS_R 9 7 000 000 2 500 000

92 JSDH-V1-2021-00016 Obec Skalice u České Lípy 00673455 Liberecký Kraj Skalice u České 
Lípy REK KK_R 9 3 000 000 1 500 000

93 JSDH-V1-2021-00153 Obec Ochoz u Brna 00282243 Jihomoravský Kraj Ochoz u Brna CAS_R 8 7 000 000 2 500 000

94 JSDH-V1-2021-00116 Obec Třebotov 00241741 Středočeský Kraj Třebotov CAS_R 8 8 000 000 2 500 000

95 JSDH-V1-2021-00154 Obec Hrdějovice 00244961 Jihočeský Kraj Hrdějovice CAS_R 8 6 500 000 2 500 000

96 JSDH-V1-2021-00078 Obec Dlouhá Loučka 00298794 Olomoucký Kraj Dlouhá Loučka CAS_R 8 7 000 000 2 500 000

97 JSDH-V1-2021-00150 Obec Katusice 00237981 Středočeský Kraj Katusice CAS_R 8 7 600 000 2 500 000

98 JSDH-V1-2021-00118 Městys ŠTĚCHOVICE 00241725 Středočeský Kraj Štěchovice CAS_R 8 6 150 000 2 500 000

99 JSDH-V1-2021-00087 Obec Jindřichovice pod 
Smrkem 00672025 Liberecký Kraj Jindřichovice pod 

Smrkem CAS_R 8 5 989 500 2 500 000

100 JSDH-V1-2021-00038 Město Bystřice 00231525 Středočeský Kraj Bystřice CAS_R 8 7 685 000 2 500 000

101 JSDH-V1-2021-00037 Obec Dukovany 00289329 Kraj Vysočina Dukovany CAS_R 8 7 500 000 2 500 000

102 JSDH-V1-2021-00149 Město Nové Město pod 
Smrkem 00263036 Liberecký Kraj Nové Město pod 

Smrkem CAS_R 8 6 500 000 2 500 000

103 JSDH-V1-2021-00035 Město Dačice 00246476 Jihočeský Kraj Dačice CAS_R 8 7 000 000 2 500 000

104 JSDH-V1-2021-00179 Město Skuteč 00270903 Pardubický Kraj Skuteč CAS_R 8 7 200 000 2 500 000

105 JSDH-V1-2021-00104 Město Choceň 00278955 Pardubický Kraj Choceň CAS_R 8 7 698 020 2 500 000

106 JSDH-V1-2021-00122 Městys Všetaty 00237329 Středočeský Kraj Všetaty CAS_R 8 7 000 000 2 500 000

107 JSDH-V1-2021-00130 Město Kuřim 00281964 Jihomoravský Kraj Kuřim CAS_R 8 7 500 000 2 500 000

108 JSDH-V1-2021-00158 Město Kralupy nad Vltavou 00236977 Středočeský Kraj Kralupy nad Vltavou CAS_R 8 8 000 000 2 500 000

109 JSDH-V1-2021-00139 Obec Březno 00261823 Ústecký Kraj Březno CAS_R 8 7 500 000 2 500 000

110 JSDH-V1-2021-00084 OBEC VŠEŇ 00276278 Liberecký Kraj Všeň REK DK_R 7 4 800 000 2 000 000

111 JSDH-V1-2021-00170 Obec Luleč 00373184 Jihomoravský Kraj Luleč CAS_R 7 6 500 000 2 500 000

112 JSDH-V1-2021-00106 Obec Hazlov 00253952 Karlovarský Kraj  Hazlov CAS_R 7 6 900 000 2 500 000

113 JSDH-V1-2021-00065 Město Kardašova Řečice 00246905 Jihočeský Kraj Kardašova Řečice CAS_R 7 6 390 986 2 500 000

114 JSDH-V1-2021-00067 Město Kamenice nad Lipou 00248380 Kraj Vysočina Kamenice nad 
Lipou CAS_R 7 6 479 000 2 500 000

115 JSDH-V1-2021-00096 Město Český Těšín 00297437 Moravskoslezský Kraj Český Těšín - 
Mosty CAS_R 7 7 000 000 2 500 000

116 JSDH-V1-2021-00058 Obec Roztoky u Jilemnice 00276081 Liberecký Kraj Roztoky u Jilemnice CAS_R 7 4 900 000 2 500 000

117 JSDH-V1-2021-00073 Obec Holasice 00488143 Jihomoravský Kraj Holasice CAS_R 7 6 500 000 2 500 000

118 JSDH-V1-2021-00005 Obec Otnice 00292206 Jihomoravský Kraj Otnice CAS_R 7 7 500 000 2 500 000

119 JSDH-V1-2021-00102 Obec Sedliště 00297178 Moravskoslezský Kraj Sedliště CAS_R 7 7 300 000 2 500 000

120 JSDH-V1-2021-00079 Město Lučany nad Nisou 00262455 Liberecký Kraj Lučany nad Nisou CAS_R 7 6 000 000 2 500 000

121 JSDH-V1-2021-00006 Obec Hovorany 00284904 Jihomoravský Kraj Hovorany CAS_R 7 8 000 000 2 500 000

122 JSDH-V1-2021-00090 Město Bohušovice nad Ohří 00263362 Ústecký Kraj Bohušovice nad 
Ohří CAS_R 7 3 571 428 2 499 999

123 JSDH-V1-2021-00083 Město Klecany 00240290 Středočeský Kraj Klecany CAS_R 7 6 655 000 2 500 000

124 JSDH-V1-2021-00115 Město Petřvald 00297593 Moravskoslezský Kraj Petřvald CAS_R 7 6 000 000 2 500 000

125 JSDH-V1-2021-00165 Město Hostivice 00241237 Středočeský Kraj Hostivice CAS_R 7 8 000 000 2 500 000

126 JSDH-V1-2021-00027 Město Kryry 00265080 Ústecký Kraj Kryry CAS_R 7 7 000 000 2 500 000

127 JSDH-V1-2021-00151 Město Kostelec na Hané 00288373 Olomoucký Kraj Kostelec na Hané CAS_R 7 6 500 000 2 500 000
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128 JSDH-V1-2021-00092 Město Vrbno pod Pradědem 00296457 Moravskoslezský Kraj Vrbno pod 
Pradědem CAS_R 7 7 000 000 2 500 000

129 JSDH-V1-2021-00015 Město Železný Brod 00262633 Liberecký Kraj Železný Brod CAS_R 7 7 200 000 2 500 000

130 JSDH-V1-2021-00103 Město Letovice 00280518 Jihomoravský Kraj Letovice CAS_R 7 7 300 000 2 500 000

131 JSDH-V1-2021-00107 Město Třeboň 00247618 Jihočeský Kraj Třeboň - Branná CAS_R 6 6 500 000 2 500 000

132 JSDH-V1-2021-00086 Město Klatovy 00255661 Plzeňský Kraj Klatovy - Luby CAS_R 6 8 000 000 2 500 000

133 JSDH-V1-2021-00123 Obec Jílovice 00245038 Jihočeský Kraj Jílovice CAS_R 6 6 000 000 2 500 000

134 JSDH-V1-2021-00121 Obec Drmoul 00253928 Karlovarský Kraj Drmoul CAS_R 6 8 451 850 2 500 000

135 JSDH-V1-2021-00045 Obec Radiměř 00277258 Pardubický Kraj Radiměř CAS_R 6 6 348 000 2 500 000

136 JSDH-V1-2021-00124 Obec Olbramovice 00232416 Středočeský Kraj Olbramovice REK KK_R 6 4 235 000 1 500 000

137 JSDH-V1-2021-00094 Obec Horní Stropnice 00244929 Jihočeský Kraj Horní Stropnice CAS_R 6 6 000 000 2 500 000

138 JSDH-V1-2021-00176 Obec Čkyně 00250384 Jihočeský Kraj Čkyně CAS_R 6 7 260 000 2 500 000

139 JSDH-V1-2021-00148 Obec Říčany 00282537 Jihomoravský Kraj Říčany u Brna CAS_R 6 5 545 000 2 500 000

140 JSDH-V1-2021-00098 Město Hostomice 00233269 Středočeský Kraj Hostomice CAS_R 6 7 500 000 2 500 000

141 JSDH-V1-2021-00085 Obec Líbeznice 00240427 Středočeský Kraj Líbeznice CAS_R 6 6 900 000 2 500 000

142 JSDH-V1-2021-00117 Obec Zborovice 00287920 Zlínský Kraj Zborovice CAS_R 6 6 500 000 2 500 000

143 JSDH-V1-2021-00003 Obec Ruda nad Moravou 00303313 Olomoucký Kraj Ruda nad Moravou CAS_R 6 6 500 000 2 500 000

144 JSDH-V1-2021-00032 Město Velké Hamry 00262595 Liberecký Kraj Velké Hamry I CAS_R 6 7 000 000 2 500 000

145 JSDH-V1-2021-00169 Městys Buchlovice 00290866 Zlínský Kraj Buchlovice CAS_R 6 7 000 000 2 500 000

146 JSDH-V1-2021-00135 Město Vrchlabí 00278475 Královéhradecký Kraj Vrchlabí CAS_R 5 6 500 000 2 500 000

147 JSDH-V1-2021-00134 Město Bílina 00266230 Ústecký Kraj  Bílina CAS_R 5 7 500 000 2 500 000

148 JSDH-V1-2021-00050 Město Kaplice 00245941 Jihočeský Kraj Hubenov CAS_R 5 6 700 000 2 500 000

149 JSDH-V1-2021-00007 Město Chotěboř 00267538 Kraj Vysočina Chotěboř CAS_R 5 6 700 000 2 500 000

150 JSDH-V1-2021-00129 Statutární město Prostějov 00288659 Olomoucký Kraj Prostějov-
Vrahovice CAS_R 5 7 000 000 2 500 000

151 JSDH-V1-2021-00029 Město Štětí 00264466 Ústecký Kraj Štětí CAS_R 5 7 000 000 2 500 000

152 JSDH-V1-2021-00091 Město Klatovy 00255661 Plzeňský Kraj Klatovy CAS_R 4 8 000 000 2 500 000

153 JSDH-V1-2021-00077 Město Hlinsko 00270059 Pardubický Kraj Hlinsko CAS_R 4 6 000 000 2 500 000

154 JSDH-V1-2021-00114 Statutární město Brno, 
městská část Brno-Bohunice 44992785 Jihomoravský Kraj Brno-Bohunice CAS_R 2 6 000 000 2 500 000

155 JSDH-V1-2021-00080 Město Břeclav 00283061 Jihomoravský Kraj Stará Břeclav CAS_R 2 7 200 000 2 500 000

156 JSDH-V1-2021-00070 Statutární město Jablonec nad 
Nisou 00262340 Liberecký Kraj Jablonec nad Nisou 

- Kokonín CAS_R 1 7 000 000 2 500 000
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příloha č. 5/2
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky 
SDH obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů 
z hodnocení 

kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše 
dotace z 
MV (Kč)

1 JSDH-V2-2021-00127 Obec Zalužany 00243604 Středočeský Kraj Zalužany DA_R 15 1 050 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00074 Obec Žilina 00235202 Středočeský Kraj Žilina DA_R 14 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00235 Obec Choteč 00241270 Středočeský Kraj Choteč DA_R 13 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00082 Obec Chyňava 00233358 Středočeský Kraj Chyňava DA_R 13 1 300 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00316 Obec Studený 00232785 Středočeský Kraj Studený DA+PN_R 12 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00179 Obec Tušovice 00663018 Středočeský Kraj Tušovice DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00453 Obec Blažejovice 00473456 Středočeský Kraj Blažejovice DA_R 12 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00149 Obec Svatý Jan pod Skalou 00509825 Středočeský Kraj Svatý Jan pod 
Skalou DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00382 Obec Chářovice 00508390 Středočeský Kraj Chářovice DA_R 12 642 857 449 999 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00361 Obec Tichonice 00232831 Středočeský Kraj Tichonice DA+PH_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00419 Obec Bernartice 00473359 Středočeský Kraj Bernartice DA_R 12 960 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00342 Obec Řendějov 00236390 Středočeský Kraj Řendějov DA_R 12 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00291 Obec Kladruby 00508454 Středočeský Kraj Kladruby DA_R 12 1 179 500 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00045 Obec Rabyně 00232599 Středočeský Kraj Rabyně DA+PH_R 12 642 857 449 999 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00201 Obec Zavidov 00244619 Středočeský Kraj Zavidov DA_R 12 1 150 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

16 JSDH-V2-2021-00429 Obec Onomyšl 00236306 Středočeský Kraj Onomyšl DA_R 12 730 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

17 JSDH-V2-2021-00402 Obec Kozmice 00232017 Středočeský Kraj Kozmice DA+PN_R 12 1 195 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

18 JSDH-V2-2021-00262 Obec Dubenec 00662801 Středočeský Kraj Dubenec DA_R 12 1 300 750 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

19 JSDH-V2-2021-00063 Obec Jablonná 00242357 Středočeský Kraj Jablonná DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

20 JSDH-V2-2021-00344 Obec Drásov 00242136 Středočeský Kraj Drásov DA_R 12 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

21 JSDH-V2-2021-00354 Obec Úholičky 00640727 Středočeský Kraj Úholičky DA_R 12 642 000 449 400 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

22 JSDH-V2-2021-00447 OBEC SIBŘINA 00240745 Středočeský Kraj Sibřina DA_R 12 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

23 JSDH-V2-2021-00336 Obec Skryje 00244392 Středočeský Kraj Skryje DA_R 12 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

24 JSDH-V2-2021-00289 Městys Bezno 00237469 Středočeský Kraj Bezno DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

25 JSDH-V2-2021-00094 Obec Průhonice 00241563 Středočeský Kraj Průhonice DA_R 12 1 150 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

26 JSDH-V2-2021-00231 Obec Líbeznice 00240427 Středočeský Kraj Líbeznice DA_R 12 920 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

27 JSDH-V2-2021-00297 Město Dobřichovice 00241181 Středočeský Kraj Dobřichovice DA_R 12 1 300 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

28 JSDH-V2-2021-00267 Město Uhlířské Janovice 00236527 Středočeský Kraj Uhlířské Janovice DA_R 12 985 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

29 JSDH-V2-2021-00121 Obec Libiš 00662241 Středočeský Kraj Libiš DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

30 JSDH-V2-2021-00228 Město Úvaly 00240931 Středočeský Kraj Úvaly DA_R 12 985 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

31 JSDH-V2-2021-00424 Město Zruč nad Sázavou 00236667 Středočeský Kraj Nesměřice DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

32 JSDH-V2-2021-00299 Obec Rostoklaty 00235709 Středočeský Kraj Rostoklaty DA_R 11 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

33 JSDH-V2-2021-00229 Obec Ratenice 00239704 Středočeský Kraj Ratenice DA_R 11 1 100 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

34 JSDH-V2-2021-00040 Obec Jesenice 00242373 Středočeský Kraj Jesenice DA_R 11 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

35 JSDH-V2-2021-00258 Městys Malešov 00236217 Středočeský Kraj Malešov DA_R 11 1 179 500 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

36 JSDH-V2-2021-00108 Obec Postupice 00232521 Středočeský Kraj Postupice DA_R 11 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

37 JSDH-V2-2021-00154 Město Zásmuky 00235954 Středočeský Kraj Zásmuky DA_R 11 1 230 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

38 JSDH-V2-2021-00318 Město Městec Králové 00239437 Středočeský Kraj Městec Králové DA_R 11 1 310 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

39 JSDH-V2-2021-00148 Obec Obříství 00237141 Středočeský Kraj Obříství DA_R 11 1 200 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

40 JSDH-V2-2021-00167 Obec Šestajovice 00240851 Středočeský Kraj Šestajovice DA_R 11 1 313 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

41 JSDH-V2-2021-00367 Městys Komárov 00233382 Středočeský Kraj Komárov DA_R 11 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

42 JSDH-V2-2021-00362 Obec Družec 00234320 Středočeský Kraj Družec DA_R 10 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu
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43 JSDH-V2-2021-00335 Obec Poříčí nad Sázavou 00232513 Středočeský Kraj Poříčí nad Sázavou DA_R 10 1 200 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

44 JSDH-V2-2021-00192 Město Neveklov 00232386 Středočeský Kraj Neveklov - 
Jablonná DA_R 10 1 200 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

45 JSDH-V2-2021-00260 Obec Horoměřice 00241229 Středočeský Kraj Horoměřice DA+PH_R 10 1 300 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

46 JSDH-V2-2021-00194 Město Odolena Voda 00240559 Středočeský Kraj Dolínek DA_R 10 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

47 JSDH-V2-2021-00168 Město Mělník 00237051 Středočeský Kraj Mělník Vehlovice - 
Chloumek DA_R 10 962 438 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

48 JSDH-V2-2021-00213 Město Sedlec-Prčice 00232645 Středočeský Kraj Sedlec-Prčice DA_R 10 1 200 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

49 JSDH-V2-2021-00211 Obec Vysoký Újezd 00508543 Středočeský Kraj Vysoký Újezd DA+PH_R 10 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

50 JSDH-V2-2021-00259 Obec Nové Dvory 00242870 Středočeský Kraj Nové Dvory-Krámy DA_R 10 1 179 500 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

51 JSDH-V2-2021-00426 Městys Nové Dvory 00236276 Středočeský Kraj Nové Dvory DA_R 10 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

52 JSDH-V2-2021-00039 Město Bystřice 00231525 Středočeský Kraj Bystřice DA_R 10 1 430 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

53 JSDH-V2-2021-00221 Obec Želízy 00237396 Středočeský Kraj Želízy DA_R 10 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

54 JSDH-V2-2021-00185 Obec Vracovice 00232971 Středočeský Kraj Vracovice DA_R 10 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

55 JSDH-V2-2021-00200 Městys Čechtice 00231550 Středočeský Kraj Čechtice DA_R 10 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

56 JSDH-V2-2021-00073 Obec Chaloupky 00233315 Středočeský Kraj Chaloupky DA_R 9 1 100 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

57 JSDH-V2-2021-00406 Obec Mnichovice 00232262 Středočeský Kraj Mnichovice DA_R 9 960 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

58 JSDH-V2-2021-00186 Obec Struhařov 00240800 Středočeský Kraj Struhařov DA_R 9 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

59 JSDH-V2-2021-00219 Obec Bečváry 00235245 Středočeský Kraj Červený Hrádek DA_R 8 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

60 JSDH-V2-2021-00141 Obec Kamenný Přívoz 00241351 Středočeský Kraj Kamenný Újezdec DA_R 6 1 250 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"



příloha č. 5/3
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky 
SDH obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů 
z hodnocení 

kritérií

Celkové 
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způsobilé 
(Kč)

Výše 
dotace z 
MV (Kč)

1 JSDH-V2-2021-00032 Městys Štěkeň 00251895 Jihočeský Kraj Štěkeň DA_R 15 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00100 Město Husinec 00250449 Jihočeský Kraj Husinec DA_R 15 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00088 Městys Ledenice 00245135 Jihočeský Kraj Ledenice DA_R 14 1 090 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00138 Obec Bezdědovice 00476838 Jihočeský Kraj Bezdědovice DA_R 14 1 400 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00197 Obec Domanín 00512966 Jihočeský Kraj Domanín DA_R 14 940 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00312 Obec Heřmaň 00249653 Jihočeský Kraj Heřmaň DA_R 13 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00337 Město Sezimovo Ústí 00252859 Jihočeský Kraj Sezimovo Ústí DA_R 13 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00124 Městys Strunkovice nad 
Blanicí 00250708 Jihočeský Kraj Strunkovice nad 

Blanicí, část Šipoun DA+PH_R 13 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00409 Obec Zhoř u Tábora 00582476 Jihočeský Kraj Zhoř u Tábora DA_R 13 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00051 Městys Lhenice 00250546 Jihočeský Kraj  Lhenice DA_R 13 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00268 Obec Skrýchov u Malšic 00582433 Jihočeský Kraj Skrýchov u Malšic DA_R 12 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00266 Obec Truskovice 00667889 Jihočeský Kraj Truskovice DA_R 12 950 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00387 Obec Zvíkov 00581968 Jihočeský Kraj Zvíkov DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00147 Obec Stříbřec 00247529 Jihočeský Kraj Stříbřec DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00129 Obec Doudleby 00244813 Jihočeský Kraj Doudleby DA_R 12 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

16 JSDH-V2-2021-00449 Obec Úsilné 00581909 Jihočeský Kraj Úsilné DA+PN_R 12 980 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

17 JSDH-V2-2021-00116 Obec Lásenice 00246972 Jihočeský Kraj Lásenice DA+PN_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

18 JSDH-V2-2021-00224 Obec Střížovice 00512737 Jihočeský Kraj Střížovice DA+PN_R 12 1 100 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

19 JSDH-V2-2021-00241 Obec Boršov nad Vltavou 00244694 Jihočeský Kraj Boršov nad Vltavou DA_R 12 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

20 JSDH-V2-2021-00098 Obec Budíškovice 00246387 Jihočeský Kraj Budíškovice DA_R 12 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

21 JSDH-V2-2021-00180 obec Vacov 00250783 Jihočeský Kraj Vacov DA_R 12 1 400 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

22 JSDH-V2-2021-00016 Obec Libníč 00581445 Jihočeský Kraj Libníč DA_R 12 1 000 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

23 JSDH-V2-2021-00245 Obec Kájov 00245933 Jihočeský Kraj Kájov DA_R 12 1 250 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

24 JSDH-V2-2021-00193 Město Nové Hrady 00245267 Jihočeský Kraj Údolí u Nových 
Hradů DA+PH_R 12 1 300 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

25 JSDH-V2-2021-00212 Obec Klenovice 00512672 Jihočeský Kraj Klenovice DA_R 11 900 000 450 000 Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

26 JSDH-V2-2021-00105 Obec Nihošovice 00251593 Jihočeský Kraj Nihošovice DA_R 11 900 000 450 000  -

27 JSDH-V2-2021-00458 Obec Pracejovice 00251682 Jihočeský Kraj Pracejovice DA_R 11 1 300 000 450 000  -

28 JSDH-V2-2021-00250 Obec Jetětice 00249734 Jihočeský Kraj Jetětice DA_R 11 900 000 450 000  -

29 JSDH-V2-2021-00118 Město Kaplice 00245941 Jihočeský Kraj Blansko DA_R 11 980 000 450 000  -

30 JSDH-V2-2021-00142 Obec Čejetice 00251054 Jihočeský Kraj Mladějovice DA_R 10 950 000 450 000  -

31 JSDH-V2-2021-00057 Městys Ledenice 00245135 Jihočeský Kraj Ohrazení DA_R 10 1 200 000 450 000  -

32 JSDH-V2-2021-00293 Městys Křemže 00245950 Jihočeský Kraj Chlum Křemže DA_R 9 700 000 450 000  -

33 JSDH-V2-2021-00366 Město Strakonice 00251810 Jihočeský Kraj Strakonice DA_R 9 1 200 000 450 000  -

34 JSDH-V2-2021-00357 Město Hluboká nad Vltavou 00244899 Jihočeský Kraj Bavorovice DA+PH_R 9 1 350 000 450 000  -

35 JSDH-V2-2021-00122 Obec Novosedly nad 
Nežárkou 00247171 Jihočeský Kraj Kolence DA_R 9 900 000 450 000  -

36 JSDH-V2-2021-00363 Obec Český Rudolec 00246441 Jihočeský Kraj Markvarec DA_R 9 1 000 000 450 000  -

37 JSDH-V2-2021-00020 Obec Dřešín 00251160 Jihočeský Kraj Dřešín DA_R 8 1 000 000 450 000  -

38 JSDH-V2-2021-00427 Město Vimperk 00250805 Jihočeský Kraj Vimperk DA+PN_R 7 1 000 000 450 000  -

39 JSDH-V2-2021-00384 Obec Zdíkov 00250872 Jihočeský Kraj Zdíkov DA_R 6 640 000 448 000  -

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)



příloha č. 5/4
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020
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1 JSDH-V2-2021-00120 Obec Chrást 00257851 Plzeňský Kraj Chrást DA_R 14 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00028 obec Střížovice 00257273 Plzeňský Kraj Střížovice DA_R 13 850 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00027 Obec Mochtín 00255823 Plzeňský Kraj Mochtín DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00143 Obec Meclov 00253553 Plzeňský Kraj Meclov DA_R 13 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00131 Město Hostouň 00253391 Plzeňský Kraj Štítary DA+PN_R 13 1 089 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00059 Obec Žákava 48333310 Plzeňský Kraj Žákava DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00050 Obec Kostelec 00479292 Plzeňský Kraj Kostelec DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00437 Obec Dolany 00257672 Plzeňský Kraj Dolany DA_R 13 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00460 Obec Chlistov 00573566 Plzeňský Kraj Chlistov DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00029 Obec Jarov 00257877 Plzeňský Kraj Jarov DA_R 12 980 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00325 Obec Hradiště 00572501 Plzeňský Kraj Hradiště DA_R 12 1 028 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00071 Obec Týček 00573825 Plzeňský Kraj Týček DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00157 Obec Loza 00572900 Plzeňský Kraj Loza DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00392 Obec Ves Touškov 00257362 Plzeňský Kraj VES TOUŠKOV DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00353 Obec Výrov 00573027 Plzeňský Kraj Výrov - Hadačka DA+PH_R 12 700 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

16 JSDH-V2-2021-00218 Obec Dlažov 00255408 Plzeňský Kraj Soustov DA_R 12 800 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

17 JSDH-V2-2021-00290 Obec Malý Bor 00255777 Plzeňský Kraj Malý Bor DA_R 12 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

18 JSDH-V2-2021-00011 Obec Žichovice 00256374 Plzeňský Kraj Žichovice DA_R 12 1 350 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

19 JSDH-V2-2021-00444 Obec Neurazy 00257001 Plzeňský Kraj Radochovy DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

20 JSDH-V2-2021-00440 Obec Studánka 00573744 Plzeňský Kraj Studánka DA+PH_R 12 1 659 697 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

21 JSDH-V2-2021-00311 Obec Čižice 00256528 Plzeňský Kraj Čižice DA+PN_R 12 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

22 JSDH-V2-2021-00386 Město Kdyně 00253464 Plzeňský Kraj Hluboká DA_R 12 970 000 450 000  -

23 JSDH-V2-2021-00085 Město Strážov 00256102 Plzeňský Kraj Viteň DA_R 12 850 000 450 000  -

24 JSDH-V2-2021-00390 Obec Česká Bříza 00257630 Plzeňský Kraj Česká Bříza DA_R 11 970 000 450 000  -

25 JSDH-V2-2021-00066 Obec Štěnovický Borek 00574040 Plzeňský Kraj Štěnovický Borek DA_R 11 1 100 000 450 000  -

26 JSDH-V2-2021-00083 Obec Chanovice 00255556 Plzeňský Kraj Defurovy Lažany DA_R 11 1 200 000 450 000  -

27 JSDH-V2-2021-00215 Obec Mrtník 00258130 Plzeňský Kraj Mrtník DA_R 11 1 200 000 450 000  -

28 JSDH-V2-2021-00101 Obec Hrádek 00255530 Plzeňský Kraj Čejkovy DA_R 11 900 000 450 000  -

29 JSDH-V2-2021-00350 Obec Břasy 00258628 Plzeňský Kraj Vranovice DA_R 11 950 000 450 000  -

30 JSDH-V2-2021-00450 Obec Vstiš 00257435 Plzeňský Kraj Vstiš DA_R 10 1 200 000 450 000  -

31 JSDH-V2-2021-00274 Obec Újezd 00253839 Plzeňský Kraj Petrovice DA_R 10 850 000 450 000  -

32 JSDH-V2-2021-00061 Obec Vrhaveč 00256307 Plzeňský Kraj Radinovy DA_R 9 1 000 000 450 000  -

33 JSDH-V2-2021-00330 Obec Kornatice 18243631 Plzeňský Kraj Kornatice DA_R 9 1 100 000 450 000  -

34 JSDH-V2-2021-00164 Město Nýrsko 00255921 Plzeňský Kraj Bystřice nad 
Úhlavou DA_R 8 1 000 000 450 000  -

35 JSDH-V2-2021-00295 Město Blovice 00256455 Plzeňský Kraj Blovice DA_R 8 1 700 000 450 000  -

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)
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1 JSDH-V2-2021-00223 Obec Kyselka 00254762 Karlovarský Kraj Kyselka DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00017 Obec Mírová 00573264 Karlovarský Kraj Obec Mírová DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00422 Město Abertamy 00254398 Karlovarský Kraj Abertamy DA_R 12 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00442 Město Kynšperk nad Ohří 00259454 Karlovarský Kraj Kynšperk nad Ohří DA_R 12 1 250 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00150 Město Nová Role 00254819 Karlovarský Kraj Nová Role DA_R 10 1 400 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)
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1 JSDH-V2-2021-00280 Obec Oleško 00526070 Ústecký Kraj Oleško DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00181 Obec Zbrašín 00556491 Ústecký Kraj Zbrašín DA_R 12 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00401 Město Velký Šenov 00261734 Ústecký Kraj Velký Šenov DA_R 11 1 400 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00117 Obec Radonice 00262111 Ústecký Kraj Radonice DA_R 11 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00244 Městys Peruc 00265331 Ústecký Kraj Radonice nad Ohří DA_R 10 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00102 Městys Nepomyšl 00265284 Ústecký Kraj Nepomyšl DA_R 10 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00416 Obec Libotenice 00263940 Ústecký Kraj Libotenice DA_R 10 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00183 Obec Čížkovice 00263486 Ústecký Kraj Čížkovice DA_R 10 1 050 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00123 Obec Stebno 00832154 Ústecký Kraj Stebno-Podlešín DA_R 10 1 291 663 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00089 Obec Martiněves 00264024 Ústecký Kraj Martiněves-
Charvatce DA_R 9 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00175 Statutární město Děčín 00261238 Ústecký Kraj Boletice nad 
Labem DA_R 8 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00403 Obec Spořice 00262137 Ústecký Kraj Spořice DA_R 8 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00306 Město Roudnice nad Labem 00264334 Ústecký Kraj Roudnice nad 
Labem DA_R 7 1 150 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00305 Město Varnsdorf 00261718 Ústecký Kraj Varnsdorf DA+PN_R 7 1 450 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)



příloha č. 5/7
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky 
SDH obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů 
z hodnocení 

kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše 
dotace z 
MV (Kč)

1 JSDH-V2-2021-00431 Obec Josefův Důl 00262391 Liberecký Kraj Josefův Důl DA_R 17 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00163 Statutární město Jablonec nad 
Nisou 00262340 Liberecký Kraj Jablonec nad Nisou 

- Proseč nad Nisou DA+PN_R 16 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00035 OBEC VÍCHOVÁ NAD 
JIZEROU 00276251 Liberecký Kraj Víchová nad 

Jizerou DA_R 15 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00246 Obec Studenec 00276162 Liberecký Kraj  Studenec DA_R 14 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00407 Obec Oldřichov v Hájích 00481483 Liberecký Kraj Oldřichov v Hájích DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00264 Obec Vítkovice 00276260 Liberecký Kraj Vítkovice DA_R 13 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00248 Obec Stružnice 00260975 Liberecký Kraj Stružnice - Jezvé DA_R 13 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00394 Obec Radostná pod 
Kozákovem 00276031 Liberecký Kraj Radostná pod 

Kozákovem DA_R 13 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00430 Obec Pěnčín 00262501 Liberecký Kraj Pěnčín Jistebsko DA_R 13 1 200 000 450 000  -

10 JSDH-V2-2021-00276 Obec Krompach 00673421 Liberecký Kraj Krompach DA_R 12 1 200 000 450 000  -

11 JSDH-V2-2021-00114 OBEC MŘÍČNÁ 00275930 Liberecký Kraj Mříčná DA_R 12 850 000 450 000  -

12 JSDH-V2-2021-00034 Obec Skalice u České Lípy 00673455 Liberecký Kraj Skalice u České 
Lípy DA_R 12 1 100 000 450 000  -

13 JSDH-V2-2021-00195 Obec Skuhrov 00262561 Liberecký Kraj Skuhrov DA_R 11 1 550 000 450 000  -

14 JSDH-V2-2021-00351 Obec Janův Důl 00831395 Liberecký Kraj Janův Důl DA_R 11 1 000 000 450 000  -

15 JSDH-V2-2021-00355 Obec Radčice 00673234 Liberecký Kraj Radčice DA_R 10 1 250 000 450 000  -

16 JSDH-V2-2021-00222 Město Cvikov 00260410 Liberecký Kraj Cvikov DA_R 10 900 000 450 000  -

17 JSDH-V2-2021-00106 Obec Chotyně 00672033 Liberecký Kraj Chotyně DA_R 9 1 000 000 450 000  -

18 JSDH-V2-2021-00283 Statutární město Liberec 00262978 Liberecký Kraj Liberec Pilínkov DA_R 7 1 500 000 450 000  -

19 JSDH-V2-2021-00238 Město Česká Lípa 00260428 Liberecký Kraj Česká Lípa - 
Dobranov DA_R 7 1 200 000 450 000  -

20 JSDH-V2-2021-00287 Statutární město Liberec 00262978 Liberecký Kraj Liberec  Horní 
Hanychov DA_R 4 1 500 000 450 000  -

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)



příloha č. 5/8
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky 
SDH obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů 
z hodnocení 

kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše 
dotace z 
MV (Kč)

1 JSDH-V2-2021-00277 Město Kopidlno 00271705 Královéhradecký Kraj Kopidlno DA_R 15 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00237 Město Kostelec nad Orlicí 00274968 Královéhradecký Kraj Kostelec nad Orlicí DA_R 15 1 506 720 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00343 Obec Smidary 00269549 Královéhradecký Kraj Smidary DA_R 15 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00383 Obec Nemyčeves 00271870 Královéhradecký Kraj Nemyčeves DA+PH_R 13 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00128 Lukavec u Hořic 00271781 Královéhradecký Kraj Lukavec u Hořic DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00112 OBEC VYSOKÁ NAD LABEM 00269786 Královéhradecký Kraj Vysoká nad Labem DA+PH_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00119 Obec Horní Kalná 00580783 Královéhradecký Kraj Horní Kalná DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00110 OBEC PŠÁNKY 48146994 Královéhradecký Kraj Pšánky DA_R 12 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00086 Obec Svídnice 00579203 Královéhradecký Kraj Svídnice DA_R 12 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00007 Obec Kněžnice 00271683 Královéhradecký Kraj Kněžnice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00208 OBEC SLAVOŇOV 00273058 Královéhradecký Kraj Slavoňov DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00389 OBEC STRAČOV 00269638 Královéhradecký Kraj Stračov DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00301 OBEC VÝRAVA 00653331 Královéhradecký Kraj Výrava DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00459 Obec Rybná nad Zdobnicí 00275328 Královéhradecký Kraj Rybná nad 
Zdobnicí DA_R 12 1 350 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00333 OBEC SEMECHNICE 00275361 Královéhradecký Kraj Semechnice DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

16 JSDH-V2-2021-00187 Obec Radim 00272001 Královéhradecký Kraj Radim DA_R 12 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

17 JSDH-V2-2021-00158 Obec Černožice 00268682 Královéhradecký Kraj Černožice DA_R 12 1 250 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

18 JSDH-V2-2021-00052 Obec Librantice 45978140 Královéhradecký Kraj Librantice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

19 JSDH-V2-2021-00356 Město Nový Bydžov 00269247 Královéhradecký Kraj Nový Bydžov DA+PH_R 12 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

20 JSDH-V2-2021-00282 Obec Kunčice nad Labem 00278033 Královéhradecký Kraj Kunčice nad 
Labem DA+PN_R 11 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

21 JSDH-V2-2021-00408 OBEC PRASEK 00269344 Královéhradecký Kraj Prasek DA+PN_R 11 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

22 JSDH-V2-2021-00084 OBEC LIBERK 00275051 Královéhradecký Kraj Liberk DA_R 11 1 250 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

23 JSDH-V2-2021-00135 OBEC VELICHOVKY 00273155 Královéhradecký Kraj Velichovky DA_R 11 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

24 JSDH-V2-2021-00202 OBEC DOLNÍ OLEŠNICE 00580171 Královéhradecký Kraj Dolní Olešnice DA+PN_R 11 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

25 JSDH-V2-2021-00058 Městys Podhradí 00271951 Královéhradecký Kraj Podhradí DA_R 11 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

26 JSDH-V2-2021-00068 OBEC BOHUSLAVICE NAD 
METUJÍ 00272493 Královéhradecký Kraj Bohuslavice DA_R 11 1 100 000 450 000  -

27 JSDH-V2-2021-00134 Město Miletín 00271811 Královéhradecký Kraj Miletín DA_R 11 1 560 000 450 000  -

28 JSDH-V2-2021-00125 Obec Úbislavice 00272264 Královéhradecký Kraj Úbislavice DA_R 10 1 100 000 450 000  -

29 JSDH-V2-2021-00348 OBEC RASOŠKY 00272973 Královéhradecký Kraj Rasošky DA_R 10 1 200 000 450 000  -

30 JSDH-V2-2021-00113 Obec Batňovice 00277657 Královéhradecký Kraj Batňovice - Kvíčala DA_R 10 1 150 000 450 000  -

31 JSDH-V2-2021-00439 Obec Vítězná 00278432 Královéhradecký Kraj Vítězná DA+PH_R 9 1 030 000 450 000  -

32 JSDH-V2-2021-00065 OBEC STĚŽERY 00269611 Královéhradecký Kraj Stěžery DA_R 9 1 100 000 450 000  -

33 JSDH-V2-2021-00115 OBEC ZÁBRODÍ 00273244 Královéhradecký Kraj Zábrodí DA_R 9 645 000 450 000  -

34 JSDH-V2-2021-00341 OBEC ROŽNOV 00272981 Královéhradecký Kraj Rožnov DA_R 7 1 000 000 450 000  -

35 JSDH-V2-2021-00155 Město Nové Město nad Metují 00272876 Královéhradecký Kraj Nové Město nad 
Metují DA_R 7 1 500 000 450 000  -

36 JSDH-V2-2021-00423 Město Nová Paka 00271888 Královéhradecký Kraj Nová Paka DA_R 5 950 000 450 000  -

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)
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1 JSDH-V2-2021-00230 Obec Lipovec 00654647 Pardubický Kraj Lipovec DA_R 17 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00075 Obec Klášterec nad Orlicí 00279021 Pardubický Kraj Klášterec nad Orlicí DA_R 14 1 150 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00015 Město Sezemice 00274241 Pardubický Kraj Sezemice DA_R 13 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00359 Obec Hartinkov 00579505 Pardubický Kraj Hartinkov DA_R 12 915 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00308 Obec Přepychy 00274127 Pardubický Kraj Přepychy DA_R 12 1 050 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00097 Obec Nasavrky 00854000 Pardubický Kraj Nasavrky u Chocně DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00393 Obec Lány u Dašic 00580520 Pardubický Kraj Lány u Dašic DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00310 Obec Trojovice 00271063 Pardubický Kraj Trojovice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00255 Obec Borek 00273376 Pardubický Kraj Borek DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00190 Obec Újezd u Chocně 00279668 Pardubický Kraj Újezd u Chocně DA_R 12 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00278 Obec Veselí 00274569 Pardubický Kraj Veselí DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00072 Obec Jenišovice 00270237 Pardubický Kraj Jenišovice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00433 Obec Řestoky 00270873 Pardubický Kraj Řestoky DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00285 Obec Vidlatá Seč 00277550 Pardubický Kraj Vidlatá Seč DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00253 Obec Orel 00270636 Pardubický Kraj Orel DA+PH_R 11 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

16 JSDH-V2-2021-00454 Obec Rabštejnská Lhota 69171289 Pardubický Kraj Rabštejnská Lhota DA_R 11 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

17 JSDH-V2-2021-00346 Město Proseč 00270741 Pardubický Kraj Proseč DA_R 11 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

18 JSDH-V2-2021-00379 Obec Trstěnice 00277509 Pardubický Kraj Trstěnice DA_R 11 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

19 JSDH-V2-2021-00240 Obec Opatov 00277088 Pardubický Kraj Opatov DA_R 11 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

20 JSDH-V2-2021-00261 Město Králíky 00279072 Pardubický Kraj Králíky DA_R 11 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

21 JSDH-V2-2021-00385 Obec Jedlová 00276782 Pardubický Kraj Jedlová DA_R 10 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

22 JSDH-V2-2021-00080 Město Letohrad 00279129 Pardubický Kraj Letohrad - Červená DA_R 10 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

23 JSDH-V2-2021-00256 město Žamberk 00279846 Pardubický Kraj Žamberk DA_R 10 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

24 JSDH-V2-2021-00184 Obec Starý Mateřov 00274330 Pardubický Kraj Starý Mateřov DA_R 10 1 350 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

25 JSDH-V2-2021-00254 Obec Rybník 00581020 Pardubický Kraj Rybník DA_R 10 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

26 JSDH-V2-2021-00381 Obec Líšnice 00279170 Pardubický Kraj Líšnice DA_R 10 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

27 JSDH-V2-2021-00182 Město Slatiňany 00270920 Pardubický Kraj Slatiňany DA_R 10 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

28 JSDH-V2-2021-00099 Město Lázně Bohdaneč 00273350 Pardubický Kraj Lázně Bohdaneč DA_R 10 1 700 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

29 JSDH-V2-2021-00126 Město Seč 00270881 Pardubický Kraj Seč-Žďárec u Seče DA_R 9 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

30 JSDH-V2-2021-00189 Obec Němčice 00279277 Pardubický Kraj Němčice DA+PH_R 9 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

31 JSDH-V2-2021-00249 Město Litomyšl 00276944 Pardubický Kraj Litomyšl DA_R 8 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

32 JSDH-V2-2021-00140 Město Vysoké Mýto 00279773 Pardubický Kraj Vysoké Mýto DA_R 8 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

33 JSDH-V2-2021-00030 Obec Sobkovice 00580953 Pardubický Kraj Sobkovice DA_R 8 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

34 JSDH-V2-2021-00174 Obec Křičeň 00580554 Pardubický Kraj Křičeň DA_R 8 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

35 JSDH-V2-2021-00347 Obec Zdechovice 00274623 Pardubický Kraj Zdechovice DA_R 8 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

36 JSDH-V2-2021-00349 Město Třemošnice 00271071 Pardubický Kraj Třemošnice DA_R 8 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

37 JSDH-V2-2021-00418 Město Litomyšl 00276944 Pardubický Kraj Litomyšl - Nová 
Ves DA_R 7 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

38 JSDH-V2-2021-00339 Obec Javorník 00278998 Pardubický Kraj Javorník DA_R 7 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

39 JSDH-V2-2021-00067 Obec Rohovládova Bělá 00274151 Pardubický Kraj Rohovládova Bělá DA_R 7 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

40 JSDH-V2-2021-00395 Obec Kameničky 00270245 Pardubický Kraj Kameničky DA_R 7 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)



41 JSDH-V2-2021-00396 Obec Výprachtice 00279765 Pardubický Kraj Koburk DA_R 7 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

42 JSDH-V2-2021-00247 Obec Spojil 00190900 Pardubický Kraj Spojil DA_R 6 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

43 JSDH-V2-2021-00446 Obec Těchonín 00279633 Pardubický Kraj Těchonín DA_R 6 1 050 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

44 JSDH-V2-2021-00323 Obec Krouna 00270334 Pardubický Kraj Krouna DA_R 6 797 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

45 JSDH-V2-2021-00145 Obec Horní Čermná 00278882 Pardubický Kraj Horní Čermná DA_R 6 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

46 JSDH-V2-2021-00420 Město Litomyšl 00276944 Pardubický Kraj Pohodlí DA_R 5 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

47 JSDH-V2-2021-00139 Město Ústí nad Orlicí 00279676 Pardubický Kraj Ústí nad Orlicí - 
Knapovec DA_R 3 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"
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1 JSDH-V2-2021-00146 Městys Bobrová 00293971 Kraj Vysočina Bobrová DA_R 16 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00013 Obec Věstín 00599913 Kraj Vysočina Věstín DA_R 15 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00434 Obec Vílanec 00543772 Kraj Vysočina Vílanec DA_R 15 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00151 Obec Žižkovo Pole 00268569 Kraj Vysočina Žižkovo Pole DA_R 15 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00371 Obec Ujčov 00599891 Kraj Vysočina Ujčov DA_R 15 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00002 Městys Havlíčkova Borová 00267431 Kraj Vysočina Havlíčkova Borová DA_R 13 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00053 Obec Mladoňovice 00378194 Kraj Vysočina Mladoňovice DA_R 13 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00172 Obec Vídeň 00842583 Kraj Vysočina Vídeň DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00055 Obec Rozsochatec 00268151 Kraj Vysočina Rozsochatec DA_R 13 1 250 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00021 MĚSTYS MRÁKOTÍN 00286265 Kraj Vysočina Mrákotín DA_R 13 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00322 Městys Dalešice 00289264 Kraj Vysočina Dalešice DA+PN_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00462 Město Velká Bíteš 00295647 Kraj Vysočina Velká Bíteš DA_R 13 2 960 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00095 Obec Radkov 42634512 Kraj Vysočina Radkov DA_R 13 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00096 Obec Hojkov 00373699 Kraj Vysočina Hojkov DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00091 Obec Rynárec 00515817 Kraj Vysočina Rynárec DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

16 JSDH-V2-2021-00160 Město Kamenice nad Lipou 00248380 Kraj Vysočina Kamenice nad 
Lipou DA_R 13 1 250 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

17 JSDH-V2-2021-00203 Město Nové Město na Moravě 00294900 Kraj Vysočina Rokytno DA_R 13 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

18 JSDH-V2-2021-00010 Město Velké Meziříčí 00295671 Kraj Vysočina Mostiště DA_R 13 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

19 JSDH-V2-2021-00133 Město Pelhřimov 00248801 Kraj Vysočina Pelhřimov-Starý 
Pelhřimov DA_R 13 1 150 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

20 JSDH-V2-2021-00171 Obec Lípa 00267805 Kraj Vysočina Lípa DA_R 13 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

21 JSDH-V2-2021-00104 Město Jemnice 00289531 Kraj Vysočina Jemnice DA+PN_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

22 JSDH-V2-2021-00372 Obec Lesůňky 00378046 Kraj Vysočina Lesůňky DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

23 JSDH-V2-2021-00042 Obec Hojanovice 00248151 Kraj Vysočina Hojanovice DA_R 12 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

24 JSDH-V2-2021-00078 Obec Komárovice 00377724 Kraj Vysočina Komárovice DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

25 JSDH-V2-2021-00377 Obec Pavlov 00268011 Kraj Vysočina Pavlov DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

26 JSDH-V2-2021-00041 Obec Panenská Rozsíčka 42634521 Kraj Vysočina Panenská 
Rozsíčka DA_R 12 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

27 JSDH-V2-2021-00300 Obec Nadějov 00373842 Kraj Vysočina Nadějov DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

28 JSDH-V2-2021-00438 Obec Krasonice 00373796 Kraj Vysočina Krasonice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

29 JSDH-V2-2021-00436 Obec Markvartice 00378143 Kraj Vysočina Markvartice DA_R 12 1 050 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

30 JSDH-V2-2021-00404 Obec Koroužné 00545686 Kraj Vysočina Koroužné DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

31 JSDH-V2-2021-00056 Obec Březí nad Oslavou 00600539 Kraj Vysočina Březí nad Oslavou DA_R 12 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

32 JSDH-V2-2021-00329 Obec Sedlejov 00286605 Kraj Vysočina Sedlejov DA_R 12 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

33 JSDH-V2-2021-00023 Obec Štěměchy 00378704 Kraj Vysočina Štěměchy DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

34 JSDH-V2-2021-00461 Obec Světnov 00545031 Kraj Vysočina Světnov DA+PH_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

35 JSDH-V2-2021-00060 Městys Libice nad Doubravou 00267791 Kraj Vysočina Libice nad 
Doubravou DA_R 12 1 050 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

36 JSDH-V2-2021-00004 Obec Jámy 00842133 Kraj Vysočina Jámy DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

37 JSDH-V2-2021-00018 obec Jedlá 00267562 Kraj Vysočina Jedlá DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

38 JSDH-V2-2021-00214 Obec Číhošť 00267295 Kraj Vysočina Číhošť DA_R 12 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

39 JSDH-V2-2021-00049 Městys Česká Bělá 00267279 Kraj Vysočina Česká Bělá DA_R 12 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

40 JSDH-V2-2021-00457 Městys Stařeč 00290491 Kraj Vysočina Stařeč DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

41 JSDH-V2-2021-00026 Obec Blatnice 00375403 Kraj Vysočina Blatnice DA_R 12 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)



42 JSDH-V2-2021-00006 Obec Rovečné 00295281 Kraj Vysočina Rovečné DA+PN_R 12 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

43 JSDH-V2-2021-00441 Obec Mysletice 42634598 Kraj Vysočina Mysletice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

44 JSDH-V2-2021-00144 Obec Jamné 00285960 Kraj Vysočina Jamné DA_R 11 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

45 JSDH-V2-2021-00313 Obec Zvole 00295817 Kraj Vysočina Zvole DA_R 11 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

46 JSDH-V2-2021-00314 Obec Zvole 00295817 Kraj Vysočina Branišov DA_R 11 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

47 JSDH-V2-2021-00093 Obec Rozsochy 00295311 Kraj Vysočina Rozsochy DA_R 11 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

48 JSDH-V2-2021-00062 Obec Puklice 00286460 Kraj Vysočina Puklice - Studénky DA_R 11 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

49 JSDH-V2-2021-00169 Obec Hořice 00248223 Kraj Vysočina Hořice DA_R 11 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

50 JSDH-V2-2021-00081 Obec Velký Beranov 00286834 Kraj Vysočina Velký Beranov DA_R 11 900 000 450 000  -

51 JSDH-V2-2021-00272 Městys Želetava 00290751 Kraj Vysočina Bítovánky DA_R 11 900 000 450 000  -

52 JSDH-V2-2021-00012 Obec Valdíkov 44065523 Kraj Vysočina Valdíkov DA_R 11 950 000 450 000  -

53 JSDH-V2-2021-00315 Obec Bransouze 00545635 Kraj Vysočina Bransouze DA_R 11 1 000 000 450 000  -

54 JSDH-V2-2021-00400 Město Třebíč 00290629 Kraj Vysočina Třebíč-Pocoucov DA_R 11 900 000 450 000  -

55 JSDH-V2-2021-00064 Městys Kamenice 00286079 Kraj Vysočina ŘEHOŘOV DA+PH_R 10 1 400 000 450 000  -

56 JSDH-V2-2021-00037 Město Pacov 00248789 Kraj Vysočina Jetřichovec DA_R 10 900 000 450 000  -

57 JSDH-V2-2021-00019 Obec Vyskytná nad jihlavou 00286893 Kraj Vysočina Vyskytná nad 
Jihlavou DA_R 10 1 000 000 450 000  -

58 JSDH-V2-2021-00014 Obec Horní Dubenky 00285889 Kraj Vysočina Horní Dubenky DA_R 10 1 500 000 450 000  -

59 JSDH-V2-2021-00054 Městys Štěpánov nad 
Svratkou 00295558 Kraj Vysočina Štěpánov nad 

Svratkou DA_R 10 1 000 000 450 000  -

60 JSDH-V2-2021-00076 Městys Opatov 00290068 Kraj Vysočina Opatov DA_R 10 980 000 450 000  -

61 JSDH-V2-2021-00176 Město Moravské Budějovice 00289931 Kraj Vysočina Moravské 
Budějovice DA_R 10 800 000 450 000  -

62 JSDH-V2-2021-00205 Město Nové Město na Moravě 00294900 Kraj Vysočina Nové Město na 
Moravě DA_R 10 900 000 450 000  -

63 JSDH-V2-2021-00198 Město Polná 00286435 Kraj Vysočina Polná - Hrbov DA_R 9 900 000 450 000  -

64 JSDH-V2-2021-00373 Obec Újezd 00600555 Kraj Vysočina Újezd DA_R 9 967 570 450 000  -

65 JSDH-V2-2021-00204 Město Nové Město na Moravě 00294900 Kraj Vysočina Maršovice DA_R 9 900 000 450 000  -

66 JSDH-V2-2021-00009 Město Velké Meziříčí 00295671 Kraj Vysočina Olší nad Oslavou DA_R 9 900 000 450 000  -

67 JSDH-V2-2021-00397 Město Třebíč 00290629 Kraj Vysočina Třebíč - Ptáčov DA_R 9 900 000 450 000  -

68 JSDH-V2-2021-00206 Město Nové Město na Moravě 00294900 Kraj Vysočina Pohledec DA_R 8 900 000 450 000  -

69 JSDH-V2-2021-00411 Město Telč 00286745 Kraj Vysočina Telč DA_R 3 900 000 450 000  -
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1 JSDH-V2-2021-00234 Obec Krásensko 00291927 Jihomoravský Kraj Krásensko DA_R 13 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00369 Obec Rozkoš 00636975 Jihomoravský Kraj Rozkoš DA_R 13 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00302 Obec Těšany 00282693 Jihomoravský Kraj Těšany DA_R 13 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00375 Městys Prosiměřice 00293415 Jihomoravský Kraj Prosiměřice DA_R 13 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00170 Obec Osiky 00532134 Jihomoravský Kraj Osiky DA_R 12 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00376 Obec Rozsíčka 00542881 Jihomoravský Kraj Rozsíčka DA_R 12 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00284 Městys Lukov 00636843 Jihomoravský Kraj Lukov DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00360 Obec Uhřice 00281131 Jihomoravský Kraj Uhřice DA+PH_R 12 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00309 Obec Javůrek 00377007 Jihomoravský Kraj Javůrek DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00435 Obec Čeložnice 00488437 Jihomoravský Kraj Čeložnice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00413 Obec Nenkovice 00488852 Jihomoravský Kraj Nenkovice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00368 Obec Křetín 00280402 Jihomoravský Kraj Křetín DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00092 Obec Moutnice 00282154 Jihomoravský Kraj Moutnice DA_R 12 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00043 Obec Příbram na Moravě 00282413 Jihomoravský Kraj Příbram na Moravě DA_R 12 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00415 Obec Hluboké Mašůvky 00292770 Jihomoravský Kraj Hluboké Mašůvky DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

16 JSDH-V2-2021-00370 Obec Valchov 00841838 Jihomoravský Kraj Valchov DA_R 11 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

17 JSDH-V2-2021-00107 Obec Krhovice 00600431 Jihomoravský Kraj Krhovice DA+PH_R 11 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

18 JSDH-V2-2021-00220 Obec Brumovice 00042188 Jihomoravský Kraj Brumovice DA_R 11 1 130 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

19 JSDH-V2-2021-00233 Městys Šatov 00293580 Jihomoravský Kraj Šatov DA_R 11 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

20 JSDH-V2-2021-00292 Statutární město Brno, 
městská část Brno-Chrlice 44992785 Jihomoravský Kraj Brno-Chrlice DA_R 11 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

21 JSDH-V2-2021-00159 Město Rousínov 00292281 Jihomoravský Kraj Rousínov DA_R 10 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

22 JSDH-V2-2021-00227 Město Dubňany 00284882 Jihomoravský Kraj Dubňany DA_R 10 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

23 JSDH-V2-2021-00455 Obec Velká nad Veličkou 00285447 Jihomoravský Kraj Velká nad Veličkou DA_R 10 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

24 JSDH-V2-2021-00003 Obec Lelekovice 00281999 Jihomoravský Kraj Lelekovice DA_R 9 980 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

25 JSDH-V2-2021-00111 Město Boskovice 00279978 Jihomoravský Kraj Boskovice I. DA_R 8 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

26 JSDH-V2-2021-00252 Městys Ostrov u Macochy 00280780 Jihomoravský Kraj Ostrov u Macochy DA_R 6 1 050 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)
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1 JSDH-V2-2021-00251 OBEC CHVALNOV-LÍSKY 00287270 Zlínský Kraj Chvalnov 
(Chvalnov-Lísky) DA_R 13 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00257 OBEC ZAHNAŠOVICE 00287890 Zlínský Kraj Zahnašovice DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00087 Obec Lubná 00287458 Zlínský Kraj Lubná DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00209 Obec Veletiny 00542385 Zlínský Kraj Veletiny DA_R 11 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00452 Obec Bohuslavice u Zlína 00283789 Zlínský Kraj Bohuslavice u Zlína DA_R 11 786 900 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00286 Město Chropyně 00287245 Zlínský Kraj Chropyně DA_R 11 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00079 Město Valašské Klobouky 00284611 Zlínský Kraj Mirošov (Valašské 
Klobouky) DA_R 11 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00288 Město Koryčany 00287334 Zlínský Kraj Lískovec 
(Koryčany) DA+PN_R 11 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00425 Obec Neubuz 00568660 Zlínský Kraj Neubuz DA_R 11 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00303 Obec Branky 00303712 Zlínský Kraj Branky DA_R 11 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00153 Obec Seninka 00635821 Zlínský Kraj Seninka DA_R 10 1 000 000 450 000  -

12 JSDH-V2-2021-00324 město Otrokovice 00284301 Zlínský Kraj Kvítkovice 
(Otrokovice) DA_R 9 1 000 000 450 000  -

13 JSDH-V2-2021-00345 Obec Pacetluky 00287571 Zlínský Kraj Pacetluky DA_R 9 1 200 000 450 000  -

14 JSDH-V2-2021-00321 Obec Mistřice 00291129 Zlínský Kraj Mistřice DA_R 9 980 000 450 000  -

15 JSDH-V2-2021-00217 Obec Strání 00291340 Zlínský Kraj Strání DA_R 9 1 000 000 450 000  -

16 JSDH-V2-2021-00162 Obec Dobrkovice 00568538 Zlínský Kraj Dobrkovice DA_R 8 900 000 450 000  -

17 JSDH-V2-2021-00298 Město Uherské Hradiště 00291471 Zlínský Kraj Uherské Hradiště DA_R 7 1 200 000 450 000  -

18 JSDH-V2-2021-00317 Obec Hostětín 00542296 Zlínský Kraj Hostětín DA_R 7 1 000 000 450 000  -

19 JSDH-V2-2021-00070 Obec Hřivínův Újezd 00283983 Zlínský Kraj Hřivínův Újezd DA_R 7 1 000 000 450 000  -

20 JSDH-V2-2021-00130 OBEC SEHRADICE 00568724 Zlínský Kraj Sehradice DA_R 7 900 000 450 000  -

21 JSDH-V2-2021-00443 Město Uherský Ostroh 00291480 Zlínský Kraj Uherský Ostroh DA_R 7 900 000 450 000  -

22 JSDH-V2-2021-00327 Město Vsetín 00304450 Zlínský Kraj Dušná (Vsetín) DA_R 6 1 100 000 450 000  -

23 JSDH-V2-2021-00334 OBEC LOUČKA 00568643 Zlínský Kraj Loučka DA_R 6 1 000 000 450 000  -

24 JSDH-V2-2021-00421 město Slavičín 00284459 Zlínský Kraj Hrádek na Vlárské 
dráze (Slavičín) DA_R 6 1 100 000 450 000  -

25 JSDH-V2-2021-00265 Město Holešov 00287172 Zlínský Kraj Količín (Holešov) DA_R 5 900 000 450 000  -

26 JSDH-V2-2021-00456 Město Rožnov pod 
Radhoštěm 00304271 Zlínský Kraj Rožnov pod 

Radhoštěm DA_R 5 900 000 450 000  -

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)



příloha č. 5/13
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky 
SDH obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů 
z hodnocení 

kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše 
dotace z 
MV (Kč)

1 JSDH-V2-2021-00156 Obec Zábeštní Lhota 00600873 Olomoucký Kraj Zábeštní Lhota DA_R 12 643 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00405 Obec Sušice 00636606 Olomoucký Kraj Sušice DA_R 12 642 000 449 400 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00448 Obec Horní Studénky 00635944 Olomoucký Kraj Horní Studénky DA_R 12 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00399 Obec Rájec 00303267 Olomoucký Kraj Rájec DA_R 12 1 200 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00281 Městys Náměšť na Hané 00299260 Olomoucký Kraj Náměšť na Hané DA_R 12 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00177 Obec Bohuslavice 00302384 Olomoucký Kraj Bohuslavice DA_R 11 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00036 Obec Víceměřice 00288888 Olomoucký Kraj Víceměřice DA_R 11 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00196 Obec Dubicko 00302538 Olomoucký Kraj Dubicko DA_R 11 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00294 Obec Medlov 00575666 Olomoucký Kraj Medlov DA_R 11 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00191 Městys Velký Újezd 00299677 Olomoucký Kraj Velký Újezd DA_R 11 2 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00044 Obec Dlouhá Loučka 00298794 Olomoucký Kraj Plinkout DA_R 10 1 000 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00445 Obec Jindřichov 00301345 Olomoucký Kraj Jindřichov DA_R 10 900 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00307 Obec Lazníky 00301451 Olomoucký Kraj Lazníky DA_R 9 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00358 Město Žulová 00303682 Olomoucký Kraj Žulová DA_R 9 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00188 Město Kostelec na Hané 00288373 Olomoucký Kraj Kostelec na Hané DA_R 9 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

16 JSDH-V2-2021-00109 Statutární město Olomouc 00299308 Olomoucký Kraj Lošov DA_R 8 1 500 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

17 JSDH-V2-2021-00319 Obec Kladky 00288331 Olomoucký Kraj Kladky DA_R 8 950 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

18 JSDH-V2-2021-00161 Město Hranice 00301311 Olomoucký Kraj Uhřínov DA_R 7 1 300 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

19 JSDH-V2-2021-00242 Statutární město Přerov 00301825 Olomoucký Kraj Dluhonice DA_R 7 1 350 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

20 JSDH-V2-2021-00338 Obec Sudkov 00303411 Olomoucký Kraj Sudkov DA_R 7 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

21 JSDH-V2-2021-00243 Statutární město Přerov 00301825 Olomoucký Kraj Čekyně DA_R 6 1 350 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

22 JSDH-V2-2021-00296 Obec Čelčice 00288136 Olomoucký Kraj Čelčice DA_R 6 1 100 000 450 000 předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)



příloha č. 5/14
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky 
SDH obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů 
z hodnocení 

kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše 
dotace z 
MV (Kč)

1 JSDH-V2-2021-00225 Obec Heřmánky 00600768 Moravskoslezský Kraj Heřmánky DA_R 17 1 000 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V2-2021-00331 Obec Písek 00535982 Moravskoslezský Kraj Písek DA+PN_R 15 1 300 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V2-2021-00270 Obec Dolní Životice 00635570 Moravskoslezský Kraj Dolní Životice DA_R 10 1 000 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V2-2021-00398 Obec Morávka 00296945 Moravskoslezský Kraj Morávka DA_R 10 1 100 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V2-2021-00137 Město Hradec nad Moravicí 00300144 Moravskoslezský Kraj
Hradec nad 
Moravicí - 
Bohučovice

DA_R 9 1 200 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V2-2021-00263 Obec Těškovice 00535117 Moravskoslezský Kraj Těškovice DA_R 9 1 400 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V2-2021-00378 Obec Služovice 00300675 Moravskoslezský Kraj Služovice DA_R 9 1 100 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V2-2021-00046 Obec Chlebičov 00533947 Moravskoslezský Kraj Chlebičov DA+PH_R 9 1 750 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

9 JSDH-V2-2021-00380 Obec Oldřišov 00300527 Moravskoslezský Kraj Oldřišov DA_R 8 1 200 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

10 JSDH-V2-2021-00165 Město Bílovec 00297755 Moravskoslezský Kraj Bílovec - Bravinné DA_R 7 1 300 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

11 JSDH-V2-2021-00166 Město Bílovec 00297755 Moravskoslezský Kraj Bílovec-Výškovice DA_R 7 1 850 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

12 JSDH-V2-2021-00410 Obec Pražmo 00576999 Moravskoslezský Kraj Pražmo DA_R 7 1 500 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

13 JSDH-V2-2021-00090 Obec Nošovice 00577049 Moravskoslezský Kraj Nošovice DA_R 6 1 350 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

14 JSDH-V2-2021-00275 Obec Doubrava 00562424 Moravskoslezský Kraj Doubrava DA_R 6 1 200 000 450 000
předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

15 JSDH-V2-2021-00332 Obec Melč 00300420 Moravskoslezský Kraj Melč DA_R 6 1 300 000 450 000  -

16 JSDH-V2-2021-00038 Obec Staré Město 00576948 Moravskoslezský Kraj Staré Město DA_R 6 2 000 000 450 000  -

17 JSDH-V2-2021-00024 Obec Starý Jičín 00298425 Moravskoslezský Kraj Starý Jičín - 
Janovice DA_R 6 1 000 000 450 000  -

18 JSDH-V2-2021-00069 Obec Hněvošice 00300071 Moravskoslezský Kraj Hněvošice DA_R 5 1 100 000 450 000  -

19 JSDH-V2-2021-00412 Obec Palkovice 00297054 Moravskoslezský Kraj Palkovice - Myslík DA_R 5 786 500 450 000  -

20 JSDH-V2-2021-00304 Město Petřvald 00297593 Moravskoslezský Kraj Petřvald DA_R 5 1 300 000 450 000  -

21 JSDH-V2-2021-00279 Město Bílovec 00297755 Moravskoslezský Kraj Bílovec DA_R 5 1 700 000 450 000  -

22 JSDH-V2-2021-00417 Obec Dolní Lhota 00535133 Moravskoslezský Kraj Dolní Lhota DA_R 5 1 200 000 450 000  -

Název výzvy: JSDH_V2_2021 - pořízení nového dopravního automobilu

pozn.

Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)



příloha č. 6/1
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

Hl.m. Praha BEZ DAT

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.

bod 4.1 Priloha 6.pdf k usnesení č. 006/12R/2021



příloha č. 6/2
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00084 Město Trhový Štěpánov 00232874 Středočeský Kraj Trhový Štěpánov R1 14 2 981 625 1 490 812 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00017 Město Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav 00240079 Středočeský Kraj Stará Boleslav S1 13 13 237 742 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 

7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00071 Obec Jíloviště 00241334 Středočeský Kraj Jíloviště S1 12 21 016 916 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V3-2021-00258 Město Úvaly 00240931 Středočeský Kraj Úvaly R1 12 10 244 606 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V3-2021-00120 Obec Tuklaty 00235822 Středočeský Kraj Tuklaty S1 11 9 119 438 4 500 000  -

6 JSDH-V3-2021-00051 Obec Byšice 00236756 Středočeský Kraj Byšice S1 11 7 136 506 3 568 253  -

7 JSDH-V3-2021-00148 Obec Tetín 00233889 Středočeský Kraj Tetín S1 10 9 084 326 4 500 000  -

8 JSDH-V3-2021-00034 OBEC HUSINEC 00240231 Středočeský Kraj Husinec-Řež S1 9 8 014 101 4 007 050  -

9 JSDH-V3-2021-00161 Obec Kostelní Lhota 00239267 Středočeský Kraj Kostelní Lhota S1 9 12 059 465 4 500 000  -

10 JSDH-V3-2021-00256 MĚSTO ČERNOŠICE 00241121 Středočeský Kraj Černošice - Mokropsy R1 9 1 330 587 665 293  -

11 JSDH-V3-2021-00174 Obec Dobšice 00239062 Středočeský Kraj Dobšice R1 9 2 429 587 1 214 793  -

12 JSDH-V3-2021-00028 Obec Horní Bukovina 00237817 Středočeský Kraj Horní Bukovina R1 9 8 759 817 4 379 908  -

13 JSDH-V3-2021-00038 Obec Sokoleč 00239771 Středočeský Kraj Sokoleč S1 8 10 000 000 4 500 000  -

14 JSDH-V3-2021-00118 Město Bělá pod Bezdězem 00237434 Středočeský Kraj Bělá pod Bezdězem R1 8 5 526 646 2 763 323  -

15 JSDH-V3-2021-00160 Město Kostelec nad Černými 
lesy 00235474 Středočeský Kraj Kostelec nad Černými 

lesy R1 8 3 137 928 1 568 964  -

16 JSDH-V3-2021-00259 Městys Louňovice pod 
Blaníkem 00232173 Středočeský Kraj Louňovice pod 

Blaníkem R1 7 5 830 673 2 915 336  -

17 JSDH-V3-2021-00216 Městys Křivoklát 00243973 Středočeský Kraj Křivoklát R1 7 3 380 199 1 690 099  -

18 JSDH-V3-2021-00184 Obec Velký Osek 00235873 Středočeský Kraj Velký Osek R1 7 9 853 030 4 500 000  -

19 JSDH-V3-2021-00098 Městys Všetaty 00237329 Středočeský Kraj Všetaty R1 7 9 000 000 4 500 000  -

20 JSDH-V3-2021-00081 Městys Březno 00237574 Středočeský Kraj Březno S1 6 14 334 495 4 500 000  -

21 JSDH-V3-2021-00055 Obec Jirny 00240257 Středočeský Kraj Nové Jirny R1 6 18 054 000 4 500 000  -

22 JSDH-V3-2021-00088 Obec Nová Ves I 00235580 Středočeský Kraj Nová Ves I. S1 6 13 342 724 4 500 000  -

23 JSDH-V3-2021-00007 Město Mšeno 00237078 Středočeský Kraj Mšeno R1 6 2 536 839 1 268 419  -

24 JSDH-V3-2021-00137 Město Hostomice 00233269 Středočeský Kraj Hostomice S1 6 14 526 534 4 500 000  -

25 JSDH-V3-2021-00223 Město Příbram 00243132 Středočeský Kraj Příbram - Březové 
Hory R1 6 2 684 556 1 342 278  -

26 JSDH-V3-2021-00159 Obec Zaječov 00234044 Středočeský Kraj Zaječov R1 5 9 771 355 4 500 000  -

27 JSDH-V3-2021-00068 Obec Tupadly 00236519 Středočeský Kraj Tupadly R1 5 4 512 000 2 256 000  -

28 JSDH-V3-2021-00057 Město Bakov nad Jizerou 00237418 Středočeský Kraj Bakov nad Jizerou R1 4 15 500 318 4 500 000  -

29 JSDH-V3-2021-00173 Obec Tismice 00235776 Středočeský Kraj Tismice S1 4 11 814 996 4 500 000  -

30 JSDH-V3-2021-00091 Obec Třebotov 00241741 Středočeský Kraj Solopisky R1 4 5 691 200 2 845 600  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/3
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00078 Obec Číčenice 00251097 Jihočeský Kraj Číčenice R1 13 3 263 469 1 631 734 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00241 Obec Homole 00244902 Jihočeský Kraj Homole-Nové Homole S1 13 10 000 000 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00123 Obec Kovářov 00249777 Jihočeský Kraj Kovářov S1 13 8 052 383 4 026 191 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V3-2021-00011 Obec Borová Lada 00250341 Jihočeský Kraj Borová Lada R1 12 6 499 515 3 249 757 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V3-2021-00219 Obec Nová Ves 00475491 Jihočeský Kraj Nová Ves S1 12 7 236 408 3 618 204 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V3-2021-00270 Obec Běleč 00582506 Jihočeský Kraj Běleč R1 11 2 170 945 1 085 472 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V3-2021-00104 Obec Svatý Jan nad Malší 00245488 Jihočeský Kraj Svatý Jan nad Malší R1 11 3 643 216 1 821 608 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

8 JSDH-V3-2021-00212 Obec Dubičné 00581275 Jihočeský Kraj Dubičné S1 10 6 495 298 3 247 649  -

9 JSDH-V3-2021-00201 Městys Přídolí 00246093 Jihočeský Kraj Přídolí S1 10 9 974 481 4 500 000  -

10 JSDH-V3-2021-00203 Obec Paseky 00512010 Jihočeský Kraj Paseky R1 10 5 596 294 2 798 147  -

11 JSDH-V3-2021-00075 Obec Hrachoviště 00512796 Jihočeský Kraj Hrachoviště S1 9 6 273 901 3 136 950  -

12 JSDH-V3-2021-00093 Obec Boudy 00511706 Jihočeský Kraj Boudy S1 9 7 251 105 3 625 552  -

13 JSDH-V3-2021-00058 Město Volary 00250830 Jihočeský Kraj Volary S1 8 15 517 464 4 500 000  -

14 JSDH-V3-2021-00092 Obec Střelské Hoštice 00251844 Jihočeský Kraj Střelské Hoštice R1 8 6 882 204 3 441 102  -

15 JSDH-V3-2021-00190 Obec Miloňovice 00251488 Jihočeský Kraj Miloňovice R1 8 3 816 096 1 908 048  -

16 JSDH-V3-2021-00235 Město Planá nad Lužnicí 00252654 Jihočeský Kraj Planá nad Lužnicí R1 6 3 839 442 1 919 721  -

17 JSDH-V3-2021-00188 Obec Albrechtice nad 
Vltavou 00249521 Jihočeský Kraj Albrechtice nad 

Vltavou R1 6 5 211 590 2 605 795  -

18 JSDH-V3-2021-00070 Obec Pluhův Žďár 00247260 Jihočeský Kraj Pluhův Žďár R1 6 6 564 305 3 282 152  -

19 JSDH-V3-2021-00039 Obec Bošice 00250350 Jihočeský Kraj Budilov S1 5 11 856 024 4 500 000  -

20 JSDH-V3-2021-00125 Město Hluboká nad Vltavou 00244899 Jihočeský Kraj Kostelec R1 5 6 249 650 3 124 825  -

21 JSDH-V3-2021-00255 Město Sedlice 00251755 Jihočeský Kraj Sedlice R1 4 11 984 810 4 500 000  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/4
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00167 Obec Rozvadov 00260126 Plzeňský Kraj Rozvadov S1 12 9 437 385 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00049 Obec Merklín 00256901 Plzeňský Kraj Merklín R1 12 1 592 116 796 058 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00229 Město Kašperské Hory 00255645 Plzeňský Kraj Kašperské Hory R1 12 7 000 000 3 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V3-2021-00158 Obec Všekary 00572365 Plzeňský Kraj Všekary S1 11 5 620 052 2 810 026 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V3-2021-00054 Město Mirošov 00258890 Plzeňský Kraj Mirošov R1 10 7 626 978 3 813 489 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V3-2021-00155 Obec Číhaň 00573477 Plzeňský Kraj Číhaň S1 9 12 052 635 4 500 000  -

7 JSDH-V3-2021-00097 Město Spálené Poříčí 00257249 Plzeňský Kraj Číčov S1 8 7 600 000 3 800 000  -

8 JSDH-V3-2021-00106 Obec Kornatice 18243631 Plzeňský Kraj Kornatice R1 8 5 645 865 2 822 932  -

9 JSDH-V3-2021-00175 Obec Dolany 00255424 Plzeňský Kraj Dolany S1 7 13 400 000 4 500 000  -

10 JSDH-V3-2021-00101 Statutární město Plzeň 00075370 Plzeňský Kraj Skvrňany R1 7 20 672 567 4 500 000  -

11 JSDH-V3-2021-00074 Obec Tlumačov 00253804 Plzeňský Kraj Tlumačov S1 6 11 866 636 4 500 000  -

12 JSDH-V3-2021-00023 Město Bělá nad Radbuzou 00253235 Plzeňský Kraj Újezd Svatého Kříže S1 6 4 575 900 2 287 950  -

13 JSDH-V3-2021-00064 Město Radnice 00259021 Plzeňský Kraj Radnice S1 6 30 833 251 4 500 000  -

14 JSDH-V3-2021-00110 Obec Velhartice 00256242 Plzeňský Kraj Velhartice R1 6 8 500 000 4 250 000  -

15 JSDH-V3-2021-00063 Město Klatovy 00255661 Plzeňský Kraj Štěpánovice S1 6 5 616 267 2 808 133  -

16 JSDH-V3-2021-00198 Město Domažlice 00253316 Plzeňský Kraj Havlovice R1 5 4 539 920 2 269 960  -

17 JSDH-V3-2021-00127 Obec Libkov 00572616 Plzeňský Kraj Libkov S1 4 4 908 178 2 454 089  -

18 JSDH-V3-2021-00105 Statutární město Plzeň 00075370 Plzeňský Kraj Koterov R1 3 8 750 000 4 375 000  -

19 JSDH-V3-2021-00037 Město Tachov 00260231 Plzeňský Kraj Tachov R1 3 8 624 143 4 312 071  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/5
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00031 Město Krásné Údolí 00573256 Karlovarský Kraj Krásné Údolí R1 15 5 293 616 2 646 808 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00254 Město Habartov 00259314 Karlovarský Kraj Habartov R1 12 4 037 888 2 018 944 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00080 Obec Tři Sekery 00254304 Karlovarský Kraj Tři Sekery R1 10 12 035 143 4 500 000  -

4 JSDH-V3-2021-00228 Město Bečov nad Teplou 00254410 Karlovarský Kraj Bečov nad Teplou R1 8 6 827 912 3 413 956  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/6
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky 
SDH obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé (Kč)

Výše dotace z 
MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00119 Obec Povrly 00266931 Ústecký Kraj Povrly R1 7 4 000 000 2 000 000
Předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00168 Město Litvínov 00266027 Ústecký Kraj Litvínov R1 7 15 034 952 4 500 000
Předběžná alokace dle čl. 7 

bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00067 Město Bohušovice nad Ohří 00263362 Ústecký Kraj Bohušovice nad 
Ohří R1 6 2 217 616 1 108 808

Předběžná alokace dle čl. 7 
bodu 9 "Výzvy"

Přehled výdajů (Kč)
Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Informace o žadateli

pozn.



příloha č. 6/7
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00095 Obec Syřenov 00276189 Liberecký Kraj Syřenov S1 14 5 544 000 2 772 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00124 Obec Janův Důl 00831395 Liberecký Kraj Janův Důl S1 13 9 059 146 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00202 Obec Lázně Libverda 00671983 Liberecký Kraj Lázně Libverda R1 13 947 626 473 813 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V3-2021-00267 obec Šimonovice 00671886 Liberecký Kraj Šimonovice S1 11 5 285 612 2 642 806  -

5 JSDH-V3-2021-00214 Obec Olešnice 00275964 Liberecký Kraj Olešnice S1 9 9 650 000 4 500 000  -

6 JSDH-V3-2021-00233 Obec Kunratice u Cvikova 00524301 Liberecký Kraj Kunratice u Cvikova R1 8 11 505 978 4 500 000  -

7 JSDH-V3-2021-00154 Město Rovensko pod 
Troskami 00276073 Liberecký Kraj Rovensko pod 

Troskami R1 7 6 788 268 3 394 134  -

8 JSDH-V3-2021-00003 Obec Košťálov 00275841 Liberecký Kraj Košťálov R1 7 20 549 712 4 500 000  -

9 JSDH-V3-2021-00266 Obec Bozkov 00275611 Liberecký Kraj Bozkov R1 7 5 823 050 2 911 525  -

10 JSDH-V3-2021-00144 Město Nové Město pod 
Smrkem 00263036 Liberecký Kraj Nové Město pod 

Smrkem R1 7 6 968 180 3 484 090  -

11 JSDH-V3-2021-00090 Obec Višňová 00263265 Liberecký Kraj Višňová R1 7 5 567 142 2 783 571  -

12 JSDH-V3-2021-00197 Obec Bílý Kostel nad Nisou 00672106 Liberecký Kraj Bílý Kostel nad Nisou R1 5 10 558 143 4 500 000  -

13 JSDH-V3-2021-00142 Obec Mníšek 00263001 Liberecký Kraj Mníšek R1 3 1 145 906 572 953  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/8
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00024 OBEC CHVALEČ 00277941 Královéhradecký Kraj Chvaleč R1 12 9 329 100 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00200 OBEC VELKÁ JESENICE 00273163 Královéhradecký Kraj Velká Jesenice S1 11 19 131 310 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00239 OBEC HUMBURKY 00268852 Královéhradecký Kraj Humburky R1 11 16 644 421 4 500 000  -

4 JSDH-V3-2021-00146 Městys Častolovice 00274780 Královéhradecký Kraj Častolovice R1 11 12 659 640 4 500 000  -

5 JSDH-V3-2021-00009 Město Pilníkov 00278190 Královéhradecký Kraj Pilníkov R1 11 6 921 866 3 460 933  -

6 JSDH-V3-2021-00008 Obec Třebihošť 00278378 Královéhradecký Kraj Třebihošť R1 9 6 254 203 3 127 101  -

7 JSDH-V3-2021-00263 Obec Sloupno 00653411 Královéhradecký Kraj Sloupno R1 9 7 478 000 3 739 000  -

8 JSDH-V3-2021-00086 Městys Machov 00272809 Královéhradecký Kraj Machov R1 6 4 759 972 2 379 986  -

9 JSDH-V3-2021-00133 Obec Provodov-Šonov 00272957 Královéhradecký Kraj Provodov - Šonov S1 6 13 030 626 4 500 000  -

10 JSDH-V3-2021-00249 Obec Markvartice 00271802 Královéhradecký Kraj Markvartice R1 6 16 575 434 4 500 000  -

11 JSDH-V3-2021-00189 MĚSTO ČESKÁ SKALICE 00272591 Královéhradecký Kraj Česká Skalice R1 6 7 198 590 3 599 295  -

12 JSDH-V3-2021-00207 OBEC RAČICE NAD 
TROTINOU 00653365 Královéhradecký Kraj Račice nad Trotinou R1 6 8 316 165 4 158 082  -

13 JSDH-V3-2021-00096 Obec Lhoty u Potštejna 00275042 Královéhradecký Kraj Lhoty u Potštejna R1 5 4 280 618 2 140 309  -

14 JSDH-V3-2021-00087 Město Vrchlabí 00278475 Královéhradecký Kraj Vrchlabí 3 R1 4 8 923 750 4 461 875  -

15 JSDH-V3-2021-00264 Obec Křinice 00653608 Královéhradecký Kraj Křinice R1 4 3 556 062 1 778 031  -

16 JSDH-V3-2021-00166 OBEC JAVORNICE 00274933 Královéhradecký Kraj Javornice R1 4 3 177 000 1 588 500  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/9
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00010 Město Jevíčko 00276791 Pardubický Kraj Jevíčko R1 16 10 538 795 4 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

2 JSDH-V3-2021-00033 Město Nasavrky 00270580 Pardubický Kraj Nasavrky R1 16 11 543 220 4 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

3 JSDH-V3-2021-00082 Obec Dolní Dobrouč 00278742 Pardubický Kraj Dolní Dobrouč R1 16 11 004 596 4 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

4 JSDH-V3-2021-00192 Obec Opatovice nad Labem 00274011 Pardubický Kraj Opatovice nad Labem R1 15 9 553 870 4 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

5 JSDH-V3-2021-00109 Městys Choltice 00273643 Pardubický Kraj Choltice R1 12 3 747 028 1 873 514
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

6 JSDH-V3-2021-00077 Obec Květná 00276898 Pardubický Kraj Květná R1 10 5 039 334 2 519 667
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

7 JSDH-V3-2021-00209 Obec Staré Ždánice 00274321 Pardubický Kraj Staré Ždánice R1 10 7 000 000 3 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

8 JSDH-V3-2021-00073 Obec Klešice 15054195 Pardubický Kraj Klešice S1 10 7 156 545 3 578 272
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

9 JSDH-V3-2021-00237 Obec Černá u Bohdanče 00580601 Pardubický Kraj Černá u Bohdanče S1 9 7 200 000 3 600 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

10 JSDH-V3-2021-00268 Obec Vrbatův Kostelec 00271195 Pardubický Kraj Vrbatův Kostelec R1 9 5 416 797 2 708 398
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

11 JSDH-V3-2021-00029 Město Chrast 00270199 Pardubický Kraj Chacholice R1 8 3 647 067 1 823 533
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

12 JSDH-V3-2021-00208 obec Lubná 00276952 Pardubický Kraj Lubná R1 7 23 271 412 4 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

13 JSDH-V3-2021-00135 Obec Rudoltice 00279421 Pardubický Kraj Rudoltice S1 6 13 131 428 4 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

14 JSDH-V3-2021-00062 Obec Červená Voda 00278637 Pardubický Kraj Dolní Orlice R1 6 9 000 000 4 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

15 JSDH-V3-2021-00182 Město Litomyšl 00276944 Pardubický Kraj Litomyšl R1 4 9 680 000 4 500 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

16 JSDH-V3-2021-00143 Obec Libišany 00273899 Pardubický Kraj Libišany R1 4 8 500 000 4 250 000
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

17 JSDH-V3-2021-00045 Obec Třebařov 00277517 Pardubický Kraj Třebařov R1 4 1 603 736 801 868
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

18 JSDH-V3-2021-00162 Obec Zaječice 00271233 Pardubický Kraj Zaječice R1 3 911 412 455 706
Dotace se v této výzvě 

neposkytuje

19 JSDH-V3-2021-00085 Město Ústí nad Orlicí 00279676 Pardubický Kraj Ústí nad Orlicí - 
Černovír R1 1 6 407 205 3 203 602

Dotace se v této výzvě 
neposkytuje

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/10
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00178 Obec Oslavice 00842524 Kraj Vysočina Oslavice S1 17 10 542 468 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00032 Obec Čechtín 00289205 Kraj Vysočina Čechtín S1 15 10 700 000 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00204 Obec Vanůvek 42634571 Kraj Vysočina Vanůvek S1 14 5 306 578 2 653 289  -

4 JSDH-V3-2021-00113 Obec Daňkovice 00599352 Kraj Vysočina Daňkovice S1 14 4 340 211 2 170 105  -

5 JSDH-V3-2021-00250 Obec Unčín 00599905 Kraj Vysočina Unčín S1 12 3 873 000 1 936 500  -

6 JSDH-V3-2021-00164 Městys Větrný Jeníkov 00286842 Kraj Vysočina Větrný Jeníkov R1 11 8 471 215 4 235 607  -

7 JSDH-V3-2021-00247 Městys Krucemburk 00267716 Kraj Vysočina Krucemburk S1 11 8 194 000 4 097 000  -

8 JSDH-V3-2021-00194 Obec Cidlina 60418541 Kraj Vysočina Cidlina R1 11 2 235 000 1 117 500  -

9 JSDH-V3-2021-00116 Obec Radešín 00599727 Kraj Vysočina Radešín R1 11 2 639 000 1 319 500  -

10 JSDH-V3-2021-00005 Obec Panenská Rozsíčka 42634521 Kraj Vysočina Panenská Rozsíčka S1 11 4 430 000 2 215 000  -

11 JSDH-V3-2021-00066 Obec Veselá 00249327 Kraj Vysočina Veselá S1 11 10 202 500 4 500 000  -

12 JSDH-V3-2021-00157 Obec Bezděkov 00579793 Kraj Vysočina Bezděkov S1 11 16 823 231 4 500 000  -

13 JSDH-V3-2021-00262 Obec Radňovice 00545422 Kraj Vysočina Radňovice R1 11 2 467 952 1 233 976  -

14 JSDH-V3-2021-00014 Obec Netín 00599611 Kraj Vysočina Netín R1 11 5 293 616 2 646 808  -

15 JSDH-V3-2021-00021 Obec Sobíňov 00268275 Kraj Vysočina Sobíňov R1 10 9 588 728 4 500 000  -

16 JSDH-V3-2021-00019 Obec Herálec 00294306 Kraj Vysočina Herálec R1 10 7 083 838 3 541 919  -

17 JSDH-V3-2021-00013 Obec Předín 00290181 Kraj Vysočina Předín R1 10 4 759 515 2 379 757  -

18 JSDH-V3-2021-00141 Obec Radkov 42634512 Kraj Vysočina Radkov S1 9 10 746 000 4 500 000  -

19 JSDH-V3-2021-00121 Obec Nadějov 00373842 Kraj Vysočina Nadějov S1 9 9 000 000 4 500 000  -

20 JSDH-V3-2021-00156 Obec Nevcehle 00286303 Kraj Vysočina Nevcehle S1 9 6 899 420 3 449 710  -

21 JSDH-V3-2021-00044 Obec Košetice 00248444 Kraj Vysočina Košetice R1 9 8 334 768 4 167 384  -

22 JSDH-V3-2021-00243 Město Žirovnice 00249505 Kraj Vysočina Žirovnice R1 9 7 915 902 3 957 951  -

23 JSDH-V3-2021-00020 Obec Pavlínov 00599654 Kraj Vysočina Pavlínov S1 9 1 651 120 825 560  -

24 JSDH-V3-2021-00129 Obec Vysoké Studnice 42634610 Kraj Vysočina Vysoké Studnice S1 9 10 390 394 4 500 000  -

25 JSDH-V3-2021-00048 Obec Hněvkovice 00267473 Kraj Vysočina Hněvkovice R1 9 6 381 460 3 190 730  -

26 JSDH-V3-2021-00035 Město Hrotovice 00289426 Kraj Vysočina Hrotovice R1 9 6 017 170 3 008 585  -

27 JSDH-V3-2021-00107 Město Nové Město na 
Moravě 00294900 Kraj Vysočina Slavkovice R1 8 4 457 640 2 228 820  -

28 JSDH-V3-2021-00244 Městys Rokytnice nad 
Rokytnou 00290360 Kraj Vysočina Rokytnice nad 

Rokytnou R1 7 11 493 728 4 500 000  -

29 JSDH-V3-2021-00132 Obec Nárameč 00378216 Kraj Vysočina Nárameč R1 7 3 084 763 1 542 381  -

30 JSDH-V3-2021-00089 Obec Stropešín 44065507 Kraj Vysočina Stropešín R1 7 1 137 010 568 505  -

31 JSDH-V3-2021-00102 Město Černovice 00248037 Kraj Vysočina Černovice R1 6 2 543 224 1 271 612  -

32 JSDH-V3-2021-00128 Obec Radostín nad Oslavou 00295248 Kraj Vysočina Radostín nad Oslavou R1 5 1 816 366 908 183  -

33 JSDH-V3-2021-00069 Obec Častohostice 60419466 Kraj Vysočina Častohostice R1 4 909 608 454 804  -

34 JSDH-V3-2021-00165 Obec Lipnice nad Sázavou 00267813 Kraj Vysočina Lipnice nad Sázavou R1 4 7 284 119 3 642 059  -

35 JSDH-V3-2021-00186 Obec Puklice 00286460 Kraj Vysočina Puklice - Studénky R1 4 8 268 535 4 134 267  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/11
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00027 Obec Lednice 00283339 Jihomoravský Kraj Lednice S1 14 16 879 500 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00016 Obec Vysočany 00281301 Jihomoravský Kraj Vysočany S1 14 12 298 905 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00114 Statutární město Brno, 
městská část Brno-Žebětín 44992785 Jihomoravský Kraj Brno-Žebětín R1 13 28 898 751 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 

7 bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V3-2021-00050 Obec Suchý 00281000 Jihomoravský Kraj Suchý S1 12 13 814 069 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V3-2021-00041 Obec Bílovice nad Svitavou 00281581 Jihomoravský Kraj Bílovice nad Svitavou S1 12 16 600 000 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V3-2021-00222 Obec Hrušky 00283185 Jihomoravský Kraj Hrušky S1 12 8 812 705 4 406 352  -

7 JSDH-V3-2021-00072 Město Šlapanice 00282651 Jihomoravský Kraj Šlapanice R1 11 12 493 270 4 500 000  -

8 JSDH-V3-2021-00025 Obec Tvrdonice 00283631 Jihomoravský Kraj Tvrdonice S1 10 15 201 678 4 500 000  -

9 JSDH-V3-2021-00040 Obec Ostrovánky 00636827 Jihomoravský Kraj Ostrovánky R1 9 2 635 247 1 317 623  -

10 JSDH-V3-2021-00149 Obec Prace 00599247 Jihomoravský Kraj Prace S1 9 8 052 550 4 026 275  -

11 JSDH-V3-2021-00053 Obec Jabloňany 00636754 Jihomoravský Kraj Jabloňany S1 8 11 882 200 4 500 000  -

12 JSDH-V3-2021-00076 Obec Vedrovice 00293741 Jihomoravský Kraj Vedrovice S1 8 10 000 000 4 500 000  -

13 JSDH-V3-2021-00187 Obec Podolí 00282332 Jihomoravský Kraj Podolí S1 8 10 863 000 4 500 000  -

14 JSDH-V3-2021-00138 Obec Rohatec 00488526 Jihomoravský Kraj Rohatec S1 7 15 663 655 4 500 000  -

15 JSDH-V3-2021-00147 Obec Moravské Bránice 00488208 Jihomoravský Kraj Moravské Bránice S1 7 11 581 142 4 500 000  -

16 JSDH-V3-2021-00131 Obec Vísky 00281263 Jihomoravský Kraj Vísky S1 7 9 845 726 4 500 000  -

17 JSDH-V3-2021-00094 Obec Újezd u Boskovic 47884665 Jihomoravský Kraj Újezd u Boskovic S1 7 11 005 650 4 500 000  -

18 JSDH-V3-2021-00065 Obec Mělčany 00282081 Jihomoravský Kraj Mělčany S1 7 10 778 324 4 500 000  -

19 JSDH-V3-2021-00004 Městys Švábenice 00292354 Jihomoravský Kraj Švábenice S1 7 10 042 032 4 500 000  -

20 JSDH-V3-2021-00036 Obec Snovídky 00373575 Jihomoravský Kraj Snovídky S1 6 6 781 527 3 390 763  -

21 JSDH-V3-2021-00079 Obec Bratčice 00488127 Jihomoravský Kraj Bratčice S1 6 21 686 000 4 500 000  -

22 JSDH-V3-2021-00001 Obec Lelekovice 00281999 Jihomoravský Kraj Lelekovice S1 5 16 884 374 4 500 000  -

23 JSDH-V3-2021-00117 Statutární město Brno, 
městská část Brno-Útěchov 44992785 Jihomoravský Kraj Brno-Útěchov R1 5 11 936 948 4 500 000  -

24 JSDH-V3-2021-00169 Statutární město Brno, 
městská část Brno-sever 44992785 Jihomoravský Kraj Brno-Husovice R1 4 6 836 011 3 418 005  -

25 JSDH-V3-2021-00251 Statutární město Brno, 
městská část Brno-Jehnice 44992785 Jihomoravský Kraj Brno-Jehnice S1 3 17 580 635 4 500 000  -

26 JSDH-V3-2021-00115
Statutární město Brno, 
městská část Brno-Starý 
Lískovec

44992785 Jihomoravský Kraj Brno-Starý Lískovec R1 0 23 362 317 4 500 000  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/12
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00153 Obec Velehrad 00291536 Zlínský Kraj Velehrad S1 9 14 888 025 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00211 Obec Kudlovice 00291072 Zlínský Kraj Kudlovice R1 8 3 890 295 1 945 147 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00018 město Kunovice 00567892 Zlínský Kraj Kunovice R1 7 5 604 941 2 802 470 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V3-2021-00248 Obec Halenkov 00303763 Zlínský Kraj Halenkov R1 7 6 523 045 3 261 522 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V3-2021-00012 Obec Leskovec 00303984 Zlínský Kraj Leskovec S1 7 14 229 182 4 500 000  -

6 JSDH-V3-2021-00205 Obec Lechotice 00287407 Zlínský Kraj Lechotice S1 6 7 999 108 3 999 554  -

7 JSDH-V3-2021-00191 Město Holešov 00287172 Zlínský Kraj Holešov R1 6 7 835 005 3 917 502  -

8 JSDH-V3-2021-00199 Obec Zborovice 00287920 Zlínský Kraj Zborovice R1 4 7 407 620 3 703 810  -

9 JSDH-V3-2021-00227 Obec Loučka 00304069 Zlínský Kraj Loučka R1 4 8 208 239 4 104 119  -

10 JSDH-V3-2021-00030 Obec Bystřička 00303739 Zlínský Kraj Bystřička S1 4 9 000 000 4 500 000  -

11 JSDH-V3-2021-00026 Obec Vlachovice 00284670 Zlínský Kraj Vlachovice R1 4 9 620 484 4 500 000  -

12 JSDH-V3-2021-00111 Město Chropyně 00287245 Zlínský Kraj Plešovec R1 4 9 734 445 4 500 000  -

13 JSDH-V3-2021-00150 Obec Březolupy 00290840 Zlínský Kraj Březolupy R1 4 9 358 140 4 500 000  -

14 JSDH-V3-2021-00108 Město Brumov - Bylnice 00283819 Zlínský Kraj Brumov R1 3 8 346 240 4 173 120  -

15 JSDH-V3-2021-00151 Obec Šumice 00291404 Zlínský Kraj Šumice R1 3 8 033 704 4 016 852  -

16 JSDH-V3-2021-00210 Obec Želechovice nad 
Dřevnicí 75158094 Zlínský Kraj Želechovice nad 

Dřevnicí S1 3 12 324 647 4 500 000  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/13
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů z 

hodnocení 
kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00061 Obec Lutín 00299189 Olomoucký Kraj Třebčín R1 12 16 032 000 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00195 Město Jeseník 00302724 Olomoucký Kraj Jeseník S1 10 16 027 608 4 500 000 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00265 Obec Buková 00288098 Olomoucký Kraj Buková S1 9 2 086 561 1 043 280 Předběžná alokace dle čl. 
7 bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V3-2021-00253 Obec Týn nad Bečvou 00850641 Olomoucký Kraj Týn nad Bečvou S1 9 15 158 683 4 500 000  -

5 JSDH-V3-2021-00060 Obec Rapotín 00635901 Olomoucký Kraj Rapotín R1 9 1 276 690 638 345  -

6 JSDH-V3-2021-00252 Obec Hlubočky 00298891 Olomoucký Kraj Hlubočky S1 7 19 645 560 4 500 000  -

7 JSDH-V3-2021-00193 Obec Doloplazy 00534927 Olomoucký Kraj Doloplazy S1 6 17 562 050 4 500 000  -

8 JSDH-V3-2021-00170 Obec Olšany 00303097 Olomoucký Kraj Olšany S1 5 17 062 742 4 500 000  -

9 JSDH-V3-2021-00257 Obec Kobylá nad Vidnavkou 70599971 Olomoucký Kraj Kobylá nad Vidnavkou R1 4 2 335 659 1 167 829  -

10 JSDH-V3-2021-00225 Obec Jívová 00299031 Olomoucký Kraj Jívová R1 4 9 035 000 4 500 000  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.



příloha č. 6/14
k č.j. MV-72429-24/PO-IZS-2020

Pořadí Číslo žádosti Žadatel IČ Kraj Název jednotky SDH 
obce

Oblast 
podpory

Celkový 
počet bodů 
z hodnocení 

kritérií

Celkové 
výdaje 

způsobilé 
(Kč)

Výše dotace 
z MV (Kč)

1 JSDH-V3-2021-00261 Město Břidličná 00295906 Moravskoslezský Kraj Břidličná S1 16 12 841 113 4 500 000
Předběžná alokace dle čl. 

7 bodu 9 "Výzvy"

2 JSDH-V3-2021-00140 Obec Šilheřovice 00300730 Moravskoslezský Kraj Šilheřovice R1 12 2 663 554 1 331 777
Předběžná alokace dle čl. 

7 bodu 9 "Výzvy"

3 JSDH-V3-2021-00015 Město Budišov nad 
Budišovkou 00299898 Moravskoslezský Kraj Budišov nad 

Budišovkou R1 12 7 866 245 3 933 122
Předběžná alokace dle čl. 

7 bodu 9 "Výzvy"

4 JSDH-V3-2021-00226 Obec Sedlnice 00298352 Moravskoslezský Kraj Sedlnice R1 11 5 775 988 2 887 994
Předběžná alokace dle čl. 

7 bodu 9 "Výzvy"

5 JSDH-V3-2021-00224 Obec Řepiště 00577031 Moravskoslezský Kraj Řepiště R1 10 7 247 192 3 623 596
Předběžná alokace dle čl. 

7 bodu 9 "Výzvy"

6 JSDH-V3-2021-00126 Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem 00296856 Moravskoslezský Kraj Kunčice pod 

Ondřejníkem R1 10 1 050 502 525 251
Předběžná alokace dle čl. 

7 bodu 9 "Výzvy"

7 JSDH-V3-2021-00122 Obec Kateřinice 00600784 Moravskoslezský Kraj Kateřinice R1 9 9 941 663 4 500 000  -

8 JSDH-V3-2021-00230 Město Brušperk 00296538 Moravskoslezský Kraj Brušperk R1 9 21 601 341 4 500 000  -

9 JSDH-V3-2021-00152 Obec Velké Heraltice 00300837 Moravskoslezský Kraj Velké Heraltice R1 9 6 556 379 3 278 189  -

10 JSDH-V3-2021-00002 Obec Čermná ve Slezsku 00849707 Moravskoslezský Kraj Čermná ve Slezsku R1 9 2 931 200 1 465 600  -

11 JSDH-V3-2021-00260 Městys Březová 00299880 Moravskoslezský Kraj Březová Lesní 
Albrechtice R1 8 3 591 714 1 795 857  -

12 JSDH-V3-2021-00232 Obec Otice 00300543 Moravskoslezský Kraj Otice R1 8 9 000 000 4 500 000  -

13 JSDH-V3-2021-00083 Město Krnov 00296139 Moravskoslezský Kraj Krnov R1 8 10 294 326 4 500 000  -

14 JSDH-V3-2021-00136 Obec Dobroslavice 00849731 Moravskoslezský Kraj Dobroslavice R1 8 7 566 025 3 783 012  -

15 JSDH-V3-2021-00099 Obec Raškovice 00577006 Moravskoslezský Kraj Raškovice R1 7 16 900 761 4 500 000  -

16 JSDH-V3-2021-00103 Město Bílovec 00297755 Moravskoslezský Kraj Bílovec R1 6 9 496 329 4 500 000  -

17 JSDH-V3-2021-00231 Statutární město Opava 00300535 Moravskoslezský Kraj Opava-Malé Hoštice R1 5 3 621 725 1 810 862  -

18 JSDH-V3-2021-00180 Obec Dolní Lhota 00535133 Moravskoslezský Kraj Dolní Lhota R1 5 9 826 578 4 500 000  -

19 JSDH-V3-2021-00221 Obec Bravantice 68921063 Moravskoslezský Kraj Bravantice R1 5 8 000 000 4 000 000  -

20 JSDH-V3-2021-00234 Obec Horní Suchá 00575917 Moravskoslezský Kraj Horní Suchá R1 5 18 540 202 4 500 000  -

21 JSDH-V3-2021-00185 Obec Václavovice 00297330 Moravskoslezský Kraj Václavovice S1 4 16 759 990 4 500 000  -

22 JSDH-V3-2021-00179
Statutární město Ostrava, 
městský obvod Slezská 
Ostrava

00845451 Moravskoslezský Kraj Ostrava-Heřmanice R1 1 21 021 121 4 500 000  -

Název výzvy: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o žadateli Přehled výdajů (Kč)

pozn.
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Program 2021 

na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého kraje. 

 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. XX/XXZ/2021 ze dne XX.XX 2021 tento 

„Program 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních zbrojnic pro 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Program“):  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí  

z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 dne 25. 6. 2018.   
 

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“). 
 

3. Poskytování dotací dle Programu zabezpečuje poskytovatel ze svého rozpočtu. 
 

4. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného 

poskytovatelem v Programu.   
 

5. Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písm. a) a h) Zásad.  
 

6. Dotací pro účely tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu 

poskytovatele právnické osobě na účel stanovený v Programu (dále jen „dotace“). Dotaci  

lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

(dále jen „žádost“). 
 

7. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok. 
 

8. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen 

„Zastupitelstvo“).  
 

9. Dotace je účelová a poskytuje se na základě žádosti a následné veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z Programu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem  

a příjemcem dotace (dále jen „příjemce“ nebo také „žadatel“).   

 

10. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy  

o fungování Evropské unie.  

 

Článek 2 

Účel dotace a důvod podpory 

 

bod 4.1 Priloha 7.pdf k usnesení č. 006/12R/2021
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1. Důvodem podpory stanoveného účelu je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení 

zázemí jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „JSDHO“). Dotaci dle tohoto 

Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci těchto Tematických zadání: 
 

 

A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 

v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Dotace pro JSDHO:  

 

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“). 

 

Podmínky krajské podpory pořízení nové CAS: 

Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím na 

pořízení nové CAS, a současně obdržení dotace v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace 

pro JSDHO v těchto oblastech podpory pro rok 2021. 

Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových CAS do vybavení JSDHO. 

Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS ČR pro daný 

rok v rámci programu Dotace pro JSDHO. 

Nové CAS musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou  

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,  

a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR. 

 
 

B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro 

JSDHO v těchto oblastech podpory: 

a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic. 

b) Nákup nového dopravního automobilu (DA).  
 

Podmínky krajské podpory výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu 

nového dopravního automobilu: 

1 

Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím na 

výstavbu požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů, a současně obdržení dotace 

v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021. 

2 Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení JSDHO 

3 
Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS ČR pro daný 

rok v rámci programu Dotace pro JSDHO. 

4 

Nové dopravní automobily, musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou  

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,  

a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR. 

5 
Stavba požární zbrojnice, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky 

ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice. 

 

Vyčleněné finanční prostředky, poskytnuté formou dotace z krajského rozpočtu  

dle tematických zadání uvedených v bodech A a B, jsou příspěvkem kraje k objemu alokovaných 
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dotačních prostředků ze státního rozpočtu pro obce Ústeckého kraje, poskytované formou dotací 

MV GŘ HZS ČR na předmětný účel v rámci programů Dotace pro JSDHO.  

Poskytnutí dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na daný účel nezakládá nárok  

na poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele. Pokud žadatel v rámci těchto tematických zadání 

neobdrží dotaci z rozpočtu kraje na danou akci/projekt, musí zajistit spolufinancování akce, nad 

rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR, z vlastních nebo jiných zdrojů.     
 

 

Pro všechny tematické oblasti: 

 

2. Dotaci lze poskytnout ve formě investiční dotace. Dotaci lze použít na úhradu uznatelných 

nákladů, které nejsou definovány jako neuznatelné dle odstavce 3 tohoto článku  

a vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikly Příjemci dotace v přímé 

souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném období realizace a byly skutečně vynaloženy  

a zachyceny v účetnictví Příjemce dotace na jeho účetních dokladech, jsou identifikovatelné, 

ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady.  

 

3. Neuznatelný náklad je: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 

c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

d) nákup pozemků a budov  

e) ztráty z devizových kurzů, 

   f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení     

       (uniformy apod.), 

g) nájemné s následnou koupí (leasing), 

h) nákup PHM 

        i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

        j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a    

            správě,  

k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek).  

 

 

Článek 3 

Objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel 

 

1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na 

podporu stanoveného účelu je 7 000.000,- Kč (slovy sedmmiliónůkorunčeských). 

2. Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání: 

a) Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace 

pro JSDHO ve výši 5 000.000,- Kč. 

b) Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního 

automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO ve výši 2 000.000,- Kč. 

Poskytnutí dotace, rozdělení alokovaných finančních prostředků do jednotlivých oblastí 

podpory v rámci tematického zadání doporučí hodnotící komise jmenovaná Radou 

s přihlédnutím k vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím, které vydá MV GŘ HZS ČR 

pro rok 2021 v rámci programu Dotace pro JSDHO.  
 

3. V případě, že požadavky žadatelů o dotaci nedosáhnou stanovené alokace v rámci tematického 

zadání, může doporučit hodnotící komise jmenovaná Radou kraje rozdělení převyšujících 

alokovaných finančních prostředků žadatelům o dotaci v rámci tematických zadání. V případě, 

že požadavky žadatelů přesáhnou alokovanou výši finančních prostředků, je hlavním kritériem 

výše dosažených bodů. Žádosti žadatelů s nejnižším počtem bodů budou vyřazeny. Při rovnosti 
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bodů rozhoduje datum podání žádosti na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 

 

 

Článek 4 

Výše a charakter dotace 

 

1. Minimální výše požadované dotace je stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory:  

       - Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 000.000,- Kč. 

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro 

JSDHO“ v oblastech podpory: 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 50.000,- Kč. 

b) Nákup nového dopravního automobilu na 50.000,- Kč.  

2. Maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory: 

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 500.000,- Kč.  

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro 

JSDHO“, v oblastech podpory: 

c) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 500.000,- Kč. 

d) Nákup nového dopravního automobilu na 300.000,- Kč. 

 

3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.  

4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů 

akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.  

5.  Dotace je poskytována i na finanční náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, a to v těchto případech: 

a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“), 

b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl 

v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle 

zákona č. 235/2004 Sb., 

c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti 

s realizací akce/projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; 

v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady akce/projektu 

spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 



5 
 

6. Dotace není poskytována na finanční náklady akce/projektu  spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem daně 

z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 

7. Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního 

charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem  

a neinvestičním charakterem. Na základě této analýzy žádá o poskytnutí dotace investiční, 

neinvestiční nebo s investičním a neinvestičním podílem. 

8. Budou-li náklady akce/projektu nižší oproti předpokládaným, z nichž byla dotace vypočtena,  

a nebyla by dodržena minimální spoluúčast příjemce ve výši 10% z celkových uznatelných 

nákladů  akce/projektu, příjemce vrátí alikvotní část poskytnuté dotace tak, aby byla dodržena 

minimální spoluúčast příjemce ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů  akce/projektu. 

9. Pokud skutečné celkové náklady akce/projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů 

na realizaci akce/projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních nebo jiných 

zdrojů. 

Článek 5 

Lhůta pro podání žádostí, okruh způsobilých žadatelů,  

způsob podání žádosti, vzor žádosti, povinné přílohy žádosti 

1. Lhůta pro podání žádostí je stanovena  

od 4. června 2021 od 8:00 hodin  

do 22. června 2021 do 14:00 hodin  

 Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat současně: 
 

 v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://www.kr-

ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744 a to 

nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA, 
 

 v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, 

žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání 

žádostí. 

 

Vzor textu usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotace: 

 

„Zastupitelstvo/Rada obce ……….. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ ………….“ 

z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování 

akce/projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.“ 
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POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI: 

 jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh uvedeném v žádosti o dotaci 

 všechny přílohy společně s tištěným výstupem elektronické žádosti musí být pevně spojeny 

 ŽÁDOST ANI POVINNÉ PŘÍLOHY SE NEVKLÁDAJÍ DO 

„EURODESEK/EUROOBALŮ“  

 žadatel předkládá JEN povinné přílohy uvedené v tomto Metodickém pokynu/formuláři 

žádosti 

Pokud jsou jako povinné přílohy požadovány kopie dokladů, postačí jejich prostá (neověřená) 

kopie.  

 Žádosti se v písemné podobě včetně všech povinných příloh zasílají na adresu: 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení  

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 Nebo prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje: 
 

t9zbsva 
 

 Osobně se žádosti podávají VÝHRADNĚ na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

Provozní hodiny podatelny viz webové stránky  https://www.kr-ustecky.cz  

  

Bližší informace k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Ústeckého kraje v roce 2021 poskytne pracovník Odboru kancelář hejtmana, jehož jméno, 

příjmení, telefon a e-mail jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.kr-

ustecky.cz/dotace-a-granty.asp?p1=204744 a nebo http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/ na kterých 

mohou být uvedeny pro usnadnění podávání žádostí další doplňující informace.  

Kontaktní osoba:  

Bc. Tomáš Štěpánek, tel.: 475 657 175, e-mail: stepanek.t@kr-ustecky.cz  

Ing. Marcel Kucr, tel.: 475 657 118, e-mail: kucr.m@kr-ustecky.cz  

 

Termínem ukončení realizace projektu v tematické oblasti:  

A a B –  je 30. listopadu 2022. 

 

 

2. Žadatelem o dotaci může být: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory:  

-  Nákup nové cisternové automobilové stříkačky – jen obec, která je zřizovatelem vybrané JSDHO 

a která je příjemcem dotace v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.   

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro 

JSDHO“ v oblastech podpory:   



7 
 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice – jen obec, která je zřizovatelem JSDHO, 

která obdrží účelovou dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v rámci 

programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.   

b) Nákup nového dopravního automobilu – jen obec, která je zřizovatelem JSDHO  

a která obdrží účelovou dotaci na pořízení dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ 

HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.  

3.   Vzory žádostí jsou uvedeny v Přílohách č. 2a, 2b k tomuto Programu a jsou nedílnou součástí 

tohoto Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele.  

Článek 6 

Kritéria pro hodnocení žádostí a lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

1. Žádosti budou hodnoceny podle kritérií. Každé kritérium bude bodově ohodnoceno a za jeho 

splnění budou přiděleny níže uvedené body, přičemž bodový součet za plnění jednotlivých 

kritérií v rámci tematického zadání je maximálně 100 bodů:  

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   A 
 

KRAJSKÁ PODPORA POŘÍZENÍ NOVÉ CAS V RÁMCI 

DOTAČNÍHO PROGRAMU MV GŘ HZS ČR - DOTACE OBCÍM 

NA REPRODUKCI POŽÁRNÍ TECHNIKY Z FONDU ZÁBRANY 

ŠKOD 
Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDHO_V1_2021 Pořízení automobilové 

stříkačky 

Krajská podpora nákupu nové 

cisternové automobilové stříkačky 
max. 100 bodů 

V případě nedostatečné 

výše alokovaných 

finančních prostředků v 

Programu se při přípravě 

návrhu přidělení dotace 

žadatelům přihlíží k 

pořadníku MV GŘ HZS 

ČR pro přiznání dotací 

jednotlivým žadatelům pro 

příslušný rok.   

 

BODY CELKEM 

 

 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   B 

KRAJSKÁ PODPORA VÝSTAVBY NEBO REKONSTRUKCE 

POŽÁRNÍCH ZBROJNIC A NÁKUPU NOVÉHO DOPRAVNÍHO 

AUTOMOBILU V RÁMCI PROGRAMU DOTACE PRO 

JEDNOTKY SDH OBCÍ MV GŘ HZS ČR 
Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDHO_V2_2021 Pořízení nového dopravního 

automobilu 

Krajská podpora nákupu nového dopravního 

automobilu 
 

max. 100 bodů 

V případě nedostatečné 

výše alokovaných 

finančních prostředků v 

Programu se při přípravě 

návrhu přidělení dotace 

žadatelům přihlíží k 

pořadníku MV GŘ HZS 
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Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDHO_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce 

požární zbrojnice 

Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce 

požárních zbrojnic  
 

max. 100 bodů 

ČR pro přiznání dotací 

jednotlivým žadatelům 

pro příslušný rok.   

 

BODY CELKEM 
 

 

2. Hodnotící komise je jmenována Radou.  

3. Bodové hodnocení žádosti provede hodnotící komise. 

4. Za řádně podanou žádost se považuje žádost podaná zároveň elektronicky a písemně v lhůtě 

stanovené v tomto Programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto Programu  

a ve formuláři žádosti.  

5. Odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen 

„oddělení krizového řízení“) provede formální kontrolu podaných žádostí. Žádosti, které nebudou 

řádně podány nebo nebudou odpovídat Programu, budou vyřazeny z dotačního řízení a nebudou 

předloženy k hodnocení hodnotící komisi.  

6. V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu jejich 

povinných příloh vyzve oddělení krizového řízení žadatele prostřednictvím internetové aplikace 

k doplnění. Žádost musí být doplněna do 5 pracovních dnů od vyzvání. Žádosti, které nebudou  

v termínu řádně doplněny, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

7. Oddělení krizového řízení připraví materiály pro hodnotící komisi (seznam žádostí, které splňují 

formální požadavky).  

8. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele: 

a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce, nebo vůči kterému či 

podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je 

propojen, včetně podniků zahraničních), byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní 

a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, 

b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,   

c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li  

o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu 

žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby, 

d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na 

pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele, 

f) který obdržel v předchozích 3 letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)  

a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) platných Zásad pro poskytování dotací a návratných 

finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (popř. tomuto odpovídajícím podmínkám 

Zásad předešlých). 

9. O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada nebo 
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Zastupitelstvo na základě návrhu Rady. Pro jednání Rady připravuje podklady oddělení 

krizového řízení na základě výsledků jednání hodnotící komise. 

10. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena od 23. června 2021 do 31. října 2021.   

       

 

 

 

Článek 7 

Podmínky pro poskytnutí dotace a povinnosti příjemce 
 

1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu s Programem. 

2.  Jednu akci/projekt dle tohoto Programu: 

 není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) poskytovatele, 

 je možné podporovat ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě povolení 

spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie).  

 

3. Žadatel smí v daném roce podat v každé tematické oblasti A a B pouze jednu žádost  

o poskytnutí dotace z Programu na rok 2021.  

4. Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti 

ve vztahu k  rozpočtu poskytovatele.  

5. Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

6. Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání 

veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při 

zadávacím či výběrovém řízení musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny 

s váhou minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou minimálně 80% u veřejných 

zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku z tohoto ustanovení může povolit Rada na 

základě žádosti příjemce, obsahující odůvodnění přiměřenosti stanovených hodnotících kritérií. 

7. Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny 

v místě a čase obvyklé.  

      U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250.000,- Kč bez DPH, je 

příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na 

služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito výjimkami: 

a) Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti 

dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel.  

b) Pokud plnění veřejné zakázky mohou prokazatelně poskytnout pouze dva dodavatelé, osloví 

příjemce pouze tyto dva dodavatele. 

8. Hodnotící komise, oddělení krizového řízení a odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje 

(dále jen „Odbor kontroly“) si mohou od příjemce vyžádat dokumentaci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku včetně výsledků výběrového řízení; toto ustanovení platí i pro veřejné zakázky 

malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250.000,- Kč bez DPH. 

9. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem 

ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných příjemcem, spočívajících  

v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací akce/projektu, které jsou 
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hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů příjemce (ani působit jako subdodavatel 

veřejných zakázek zadávaných příjemcem). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě 

písemné žádosti příjemce Rada. 

10. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu pěti let od data ukončení realizace 

akce/projektu. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení akce/projektu narušen 

jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.). Toto 

neplatí v případě havarijního stavu nebo mimořádné události dle zákona č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. krizové legislativy (např. zákon  

č. 239/2000 Sb.). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce 

dotace pouze Rada. 

11. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu pěti let od data ukončení 

realizace akce/projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto ustanovení 

může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada. 

12. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, u obcí je povinný 

účet u ČNB.  

13. Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty, které jsou součástí žádosti, 

pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor kancelář hejtmana. V případě 

nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem smlouva uzavřena. 

14. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla poskytnuta.  

15. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací 

akce/projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu,  

na který byla příjemci dotace poskytnuta. 

16. Akce/projekt musí být ukončena v termínu  stanoveném smlouvou. O prodloužení termínu 

ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce orgán kraje, který rozhodl o 

poskytnutí dotace.  

17. Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele v termínu 

stanoveném smlouvou – dle účelového znaku. 

18. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle obsahu tohoto 

Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele.   

19. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen dotaci 

nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně odvést zpět na 

účet poskytovatele a uhradit penále stanovené smlouvou. 

20. Poskytovatel může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno  

za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši 

neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 

21. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu  

s předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví  

jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu. 

22. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně závazných 

právních předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů poskytovatele, oddělení krizového řízení 

a Odboru kontroly. 

23. Příjemce je povinen vypracovat a předložit Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního 

vypořádání dotace dle podmínek a termínu stanovených smlouvou.  

24. Příjemci, který nepředloží Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního vypořádání 

dotace ve stanoveném termínu a stanovené formě, bude uložen odvod za porušení rozpočtové 

kázně ve výši stanovené smlouvou. 
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25. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce/projektu, pokud to povaha 

akce/projektu dovoluje, označit, že akce/projekt byl realizován s přispěním poskytovatele. 

Podrobnosti publicity stanoví smlouva o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

 

Článek 8 

Den zveřejnění 

 

Tento Program byl zveřejněn na úřední desce poskytovatele dne 4. května 2021 a bude zveřejněn 

nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

 

Přílohy: 

1) vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

2) vzory žádostí tematické oblasti – a, b 

3) vzor plánovaný nákladový rozpočet 

4) vzor závěrečné zprávy  

5) vzor finančního vypořádání dotace 

6) informace k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání dotace 

7) vzor změnového nákladového rozpočtu podle přidělené dotace 
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Příloha č. 1 k Programu 

Krajský úřad 

  
Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
 
 

Smluvní strany 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje   

a vedoucí Odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 

a 
 

Příjemce  
  
Sídlo:   
Zastoupený:   
Kontaktní osoba:   
E-mail/telefon:   
IČ:   
DIČ:   
Bank. spojení:   
číslo účtu:   
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č. j. KÚÚK000000/2021, 
uloženého na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

bod 4.1 Priloha 8.pdf k usnesení č. 006/12R/2021
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
(dále jen „smlouva“) 

 
Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. června 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací  
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). 
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve 
věcech touto smlouvou neupravených. 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXXX/2021 ze dne XX. dubna 2021 byl 
schválen „Program 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce 
požárních zbrojnic pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen 
„Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh. 

 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše investiční dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. ………………… ze dne ………………………… poskytuje příjemci ze svého 
rozpočtu investiční dotaci ve výši ………..…….. Kč (slovy: ………………..………korun 
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem 00022/00024), za podmínky, že ji příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. listopadu 2022.  

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne ………………… 
 
3. Dotace je poskytnuta na projekt -  ……………………………………………………….... 

(dále jen projekt“) 
 

4. Poskytnutá dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.  
 

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou ze státního rozpočtu, pokud to pravidla pro 
poskytnutí těchto dotací nevylučují. 
 

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu 
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných 
nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. 
Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o poskytnutí dotace  předložené 
příjemcem. 
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2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, se za neuznatelný náklad označují následující 
náklady (vyplní příjemce dotace, pokud mu takové náklady nejsou známy, pak celý bod 
2. odstraní)……………………………………………………………………………………… 

 

3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
odboru kancelář hejtmana krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán 
dodatek ke smlouvě. 

4. Termínem ukončení realizace projektu je 30. listopadu 2022. Pro příjemce je tento 
termín stanoven jako závazný. 

5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu vzniklých v době  
od 2. ledna 2021 do 30. listopadu 2022 (účinnost uznatelných nákladů).     
 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období 

realizace, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 

dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 
 

Neuznatelný náklad je náklad:  
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákup pozemků a budov  
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení  
   (uniformy apod.), 
g) nájemné s následnou koupí (leasing), 
h) nákup PHM 
i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných   
   službách a správě,  
k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek). 

 
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený 

v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 90 % z uznatelných nákladů. Závazný 
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým skutečným uznatelným nákladům 
projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
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1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy,  
a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, obcím pod daným účelovým 
znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak  
i z hlediska nákladů celého projektu.  

5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,  
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je 
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může 
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, 
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce 
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté 
dotace) musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 

- přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení, 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- kopii smluv o dílo včetně dodatků mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, 
pokud již nebyly dodány, společně s dokladem o výběru zhotovitele 
(dodavatele) v souladu se zákonem č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vzniká-li taková povinnost, výpis 
z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, 

- kopie dokladů o použití dotace (doklad o zaplacení v hotovosti, faktury)  



 

strana 5 / 10 

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kancelář hejtmana 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 

9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace 
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, 
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.  

10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do  
7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí  
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
 

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona  
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, 
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel 
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně 
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy  
a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
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rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 % 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky (nálepky) se „sponzorským 
vzkazem“ na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na automobilu 
pořízeném z dotace (v případě investiční dotace) – výše odvodu činí 5 %. 

 
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 

odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve 
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými  
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod 
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  
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Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“)  
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora výstavby požární zbrojnice nebo 

pořízení automobilu, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na 
automobilu umístěna tabulka (nálepka) se „Sponzorským vzkazem“ v provedení 
respektující logomanuál poskytovatele. 

 

4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
5.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu trvání projektu: 
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – 

pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí 
(projektem), 

b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce 
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce 

c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu). 
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6.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
7. Odkaz na vzory publicity: 

 http://www.kr-ustecky.cz/publicita/d-1708232/p1=204744 
 
 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Varianta 1 - úřední deska - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup 
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, 
a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jejího uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku 
uzavřeným dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce) 

Varianta 2 – registr smluv  - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by 
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace  
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: 
……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je 
uveřejňována v registru smluv) 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. XX/2021 ze dne XX. dubna 2021. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… V ……………………. dne ……………….. 
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……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller  
hejtman kraje 

Příjemce 
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 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Bc. Tomáš Štěpánek 
oddělení 

krizového řízení  
OKH 

  

Vedoucí odboru    Ing. Luboš Trojna 
vedoucí  

OKH 
  

Číslo příslibu / správce rozpočtu     EK  
 

Právně posouzeno   Dle vzoru     

Předchozí souhlas 
  

 
 

  

Zveřejněno v registru smluv 
 

 
 

 

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje  č. XX/2020 ze dne X. prosince 2020 



1 
 

                                                                                                Příloha č. 2a k Programu    

Žádost 
o poskytnutí dotace z „Programu 2021 na podporu pořízení nové techniky a 

výstavby/rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Ústeckého 

kraje“ (dále jen „Program“) v rámci Tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové 

CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“ 

Evidenční číslo ____/A 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka:  

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  Okres:  Pošta:  
 

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav:  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 
 

Mobil: E-mail:  

 

 

 

 

 

Osoba, v níž má přímý podíl: 

bod 4.1 Priloha 9.pdf k usnesení č. 006/12R/2021



2 
 

Jméno a 

příjmení: 

Mobil: E-mail: Název, sídlo Identifikační 

číslo: 
Výše tohoto 

podílu: 

 

 

     

 

Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení: 

 
Mobil:  E-mail:  

 

 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2020   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2020:  

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: Kategorie jednotky:   JPO 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, 

silnicích I. tříd a silnicích nižších tříd 

ANO /  NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO /  NE 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba 

mobilní povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární 

pomoci, apod.) 

 

ANO /  NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 



3 
 

 

Požadovaná investiční dotace v roce 2021 

 

Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2021 

 

Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

 

% 

Celkové vlastní zdroje 

 

Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu 

 

Kč 

Celkové předpokládané náklady 

 

Kč 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2021 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 

z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele 

na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost),  

a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO SUBJEKTU. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), s uvedením čísla účtu a to v kopii. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů uvedených v této žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění 

povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace, se 

zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele a výší poskytnuté dotace na webových stránkách 

poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 

žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 

vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 

majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 

orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby, 
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- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 

státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 

fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 

veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   

a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 

 

Datum: …………………....  

  

….…………………………………………. 

Podpis osoby zastupující žadatele a razítko
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                                                                                                Příloha č. 2b k Programu    

Žádost 
o poskytnutí dotace z „Programu 2021 na podporu pořízení nové techniky a 

výstavby/rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Ústeckého 

kraje“ (dále jen „Program“) v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO“ 
 

Evidenční číslo____/B 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka:  

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  
 

Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav:  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Mobil: E-mail:  

 

 

 

 



 

6 
 

Osoba, v níž má přímý podíl: 

Jméno a 

příjmení: 

Mobil: E-mail: Název, sídlo Identifikační 

číslo: 
Výše tohoto 

podílu: 

 

 

     

 

Žádost vyplnil: 

 

Jméno a příjmení: 

 

Mobil: E-mail:  

 

 
 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2020   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2020:  

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: Kategorie jednotky:  

 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, 

silnicích I. tříd a silnicích nižších tříd 

ANO /  NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO /  NE 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba 

mobilní povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární 

pomoci, apod.) 

 

ANO /  NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 
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Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2021 

 

Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2021 

 

Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

 

% 

Celkové vlastní zdroje 

 

Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu 

 

Kč 

Celkové předpokládané náklady 

 

Kč 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 

2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2021 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 

z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 

(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele 

na základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO 

SUBJEKTU. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), s uvedením čísla účtu a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů uvedených v této žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění 

povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace, se 

zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele a výší poskytnuté dotace na webových stránkách 

poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 

žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 

vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 

majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
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orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 

státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 

fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 

veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   

a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 

 

 

 

Datum: …………………....  

 

 

….…………………………………………. 

Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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                                                                                                Příloha č. 3 k Programu    

Plánovaný nákladový rozpočet 

k Programu 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Ústeckého kraje. 

Název žadatele o dotaci: 

 

 

Název projektu: 

 

 

 

Celkové plánované náklady projektu: 
 

Kč 

Požadovaná dotace: 
 

Kč 

Podíl dotace na celkových nákladech projektu  

(závazný finanční ukazatel) maximálně: 
 

% 

        

Název položky: Výše nákladů: 

  ,- Kč 

  ,- Kč 

  ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

Součet (celkové plánované náklady projektu) ,- Kč 

 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

  

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 
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                                                                                                Příloha č. 4 k Programu 

Závěrečná zpráva  

 

Program 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Ústeckého kraje. 

 

Příjemce dotace: 

 

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: 

 

Název projektu: 

 

Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě): 

,- Kč 

Výše přidělené dotace (dle čl. I smlouvy): 

,- Kč 

Závazný ukazatel (dle čl. II. odst. 7 smlouvy) z přidělené dotace:  

% 

 

Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu:  

 

Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny): 

 

 

 

 

Přínos projektu pro cílové skupiny: 
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Celkové zhodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

  

 

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 
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                                                                                                Příloha č. 5 k Programu 

 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

Program 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Ústeckého kraje. 

Celkový přehled výnosů projektu 

Zdroj výnosů (poskytovatel) Částka 

  

  

  

Celkem 0,00 Kč 

 

Celkový přehled nákladů projektu 

 UHRAZENO 

 

Číslo 

dokladu 

 

Datum 

platby 

 

 

Dodavatel 

 

Účel platby 

 

Částka v Kč 

plátci DPH 

uvádějí částky 

bez DPH  

 

Z toho dotace 
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Celkem 0,00Kč 0,00Kč 

 

Celkový přehled financování: 

Celkové výnosy: 0,00 Kč 

Celkové náklady: 0,00 Kč 

Náklady hrazené z dotace: 0,00 Kč 

Skutečný podíl dotace na celkových 

nákladech: 

% 

 

Vratka nevyčerpané části dotace: 

Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši. Nevyčerpatelné finanční prostředky 

zašlete na číslo účtu 1630952/0800, účelový znak: 00022 nebo 00024 dle smlouvy. 

Celkem vráceno  0,00 Kč 

Datum odesílání částky zpět na účet 

poskytovatele: 

 

AVIZO O VRATCE ZASLAT -  

před odesláním finančních 

prostředků na účet na adresu: 

 

faltysova.y@kr-ustecky.cz 

475 657 775 

 

Vypořádání dotace zpracoval: 
 

Jméno a příjmení:  
 

 

Mobil:  E-mail:  

 

 

Datum zpracování:              

 

Podpis zpracovatele vypořádání dotace: 
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                                                                                                Příloha č. 6 k Programu 

INFORMACE K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ  

A FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

 

Po zpracování v Portálu krizového řízení Ústeckého kraje: 

 

 v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese: 

https://pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/ekonomika/dotace_redirect/login/,   

zpracujete Závěrečnou zprávu včetně vyúčtování dotace – tu je pak nutné doručit: 

 

 a) poštou v písemné podobě na formulářích vygenerovaných aplikací včetně kopií všech dokladů 

plateb (faktury, paragony, apod.) a výpisy z bankovních účtů o přijetí a vydání finančních 

prostředků na dresu: 

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení  

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 lze podat i osobně na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

Provozní hodiny podatelny viz webové stránky  https://www.kr-ustecky.cz . 

 

 

 

 b) nebo prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje v elektronické podobě 

(rozsah dokumentace je stejný jako v bodu a)): 

 

t9zbsva 
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                                                                                                Příloha č. 7 k Programu 

Změnový nákladový rozpočet podle přidělené dotace 

Program 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Ústeckého kraje. 

Název žadatele o dotaci: 

 

 

Název projektu: 

 

 

 

Celkové plánované náklady projektu: 
 

Kč 

Požadovaná dotace: 
 

Kč 

Podíl dotace na celkových nákladech projektu  

(závazný finanční ukazatel) maximálně: 
 

% 

  

Název položky: 

 
Původní rozpočet Nový rozpočet 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

Součet (celkové plánované náklady 

projektu) 

,- Kč ,- Kč 

    

 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

 

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 

Na hlavičkovém papíru zaslat písemnou žádost a zdůvodnění proč žádáte o změnu rozpočtu  

a v jakých položkách.  
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Krajský úřad                                                 

Číslo dárce:   21/SMLXXXX/DSP/KH              
Číslo obdarovaného:         2021023 
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany:  

Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 2500762/0800 
 

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777 
(dále jen „dárce“)  

a 

Obdarovaný:  
Název: Česká republika, Hasičský záchranný sbor Ústeckého 

kraje (dále jen „ČR HZS ULK“) 
Sídlo: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem 
IČ: 70886300 
DIČ: CZ70886300 
Bank. spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 19-76548881/0710 
 

Zástupce pro věcná jednání: plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel 
E-mail/telefon: reditel@ulk.izscr.cz / 950 430 220 
 
 
(dále jen „obdarovaný“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

DAROVACÍ SMLOUVU: 
 

 

bod 4.2 Priloha 1.pdf k usnesení č. 007/12R/2021
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I. 
Předmět daru 

Předmětem daru je peněžní částka ve výši 3 000.000,- Kč, slovy třimilionykorunčeských, (dále 
jako „dar“).  
 

II. 
Projevy vůle 

1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této 
smlouvě přijímá.  

2. Dárce přikazuje obdarovanému dar použít výhradně za účelem materiálního dovybavení 
pracoviště krizového řízení, zkvalitnění technického vybavení složky integrovaného 
záchranného systému, zajištění výcviku a vybavení leteckých záchranářů. Obdarovaný se 
zavazuje, že dar užije pouze k účelu, k němuž byl darován:  

- požární přívěs CO2, 
- kompresor pro plnění TL, 
- velitelský automobil s vybavením, 
- přenosná motorová stříkačka, 
- plavidlo (kovové) se zabudovaným motorem a s přívěsem, 
- pračka hadic + podstavec,  
- záchranný rukáv na AZ 30 m, 
- lešení k RZA – záchranářská plošina,  
- dekontaminační sprcha, 
- jiné technické a věcné prostředky PO. 
 

3. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než přikazuje dárce, je obdarovaný povinen 
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita neoprávněně 
k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dárcem obdarovanému 
po porušení příkazu obdarovaným. 

 

 

 

III.  
Ostatní ujednání 

1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. 19-76548881/0710 vedený u České 
národní banky, a to do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. Obdarovaný poskytne dárci informaci o využití daru na stanovený účel, a to do  
30. listopadu 2021. 

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje usnesením č. XX/XXZ/2021 ze dne XX. XX 2021.  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.  

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
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ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření 
územních samosprávných celků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Obdarovaný prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby informace  
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID auyaa6n  
/ na e-mail: reditel@ulk.izscr.cz . Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření  
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V. 
Podpisy smluvních stran 

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………..….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Dárce 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman Ústeckého kraje 

Obdarovaný 
ČR HZS ULK 
plk. Ing. Roman Vyskočil 
ředitel 
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 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel    
Bc. Tomáš 
Štěpánek 

oddělení 
krizového řízení 

  

Vedoucí odboru    Ing. Luboš Trojna 
vedoucí  

Odboru kancelář 
hejtmana 

  

Číslo příslibu / správce rozpočtu   EK  
 

Právně posouzeno   dle vzoru     

Předchozí souhlas 
  

 
 

  

Zveřejněno v registru smluv 
 

 
 

 

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje Zastupitelstva Ústeckého kraje 0XX/XXZ/2021 ze dne XX.XX 2021. 
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Krajský úřad 

 
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML3823/01/SOPD/KH  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 12. 12. 2020, uzavřený 
mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz, 475657754 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce   
SCHEJBALGYM   
Sídlo: Osvoboditelů 39/17, Lovosice, 410 02 
Zastoupený: Ing. Milošem Malým, předsedou 
E-mail/telefon: maly@avajo.cz, 608 228 809 
IČ: 1775731 
Bank. spojení: KB Lovosice 
 číslo účtu: 107-5351350267/0100 
  
 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
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Smluvní stany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 20/SML3823/SOPD/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se 
dohodly na následující změně smlouvy takto:  

 

 
 II.  

Změna smlouvy  
 
 
Článek I.  Předmět smlouvy, účel a výše dotace 

 
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č.009/25Z/2019 ze dne 7. 9. 2020  poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční 
dotaci ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyřistattisíc korun českých),  která bude 
převedena bezhotovostně na účet příjemce  uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ 
(účelovým znakem) 00048, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem 
použije nejpozději do 25. 3. 2021. 

Článek II. Podmínky použití dotace,  doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob 
poskytnutí dotace 

3. Termínem ukončení realizace projektu je 25. 3. 2021. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 

4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 1. 
2020 do 25. 3. 2021 (termín realizace projektu).     
 
 
 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
2. Tento dodatek  bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: maly@avajo.cz.  Dodatek nabývá platnosti 
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.  

3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem  Ústeckého kraje dne 
……..  usnesením ………….. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 

…………………………………………….  …………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller, hejtman  
 

Příjemce 
SCHEJBALGYM, 
Ing. Miloš Malý, předseda 
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Rada Ústeckého kraje 
 

DOHODA O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a v návaznosti na § 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústecký kraj  
sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO:  70892156 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 
(dále jen „Ústecký kraj“) 

 

a 

 

Ing. Marek Kocánek 
datum narození: 
adresa místa trvalého pobytu: 
(dále jen „Zastupitel“) 
 

uzavírají spolu tuto  

DOHODU O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
(dále jen „dohoda“): 

 

I. 

Účel a předmět dohody 

 

1. Účelem této dohody je upravit právní vztahy mezi Ústeckým krajem a Zastupitelem  
při použití soukromého silničního motorového vozidla v souladu se Zásadami  
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 012/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021. 

2. Strany dohody tímto potvrzují, že Zastupitel byl požádán Ústeckým krajem, aby 
k uskutečnění pracovních cest v době VI. volebního období používal soukromé 
silniční motorové vozidlo, pokud nebude užívat služební motorové vozidlo. Konkrétní 
pracovní cesty za použití soukromého služebního vozidla budou schváleny v rámci 
cestovního příkazu. Na jiné pracovní cesty nelze soukromé motorové vozidlo využít. 

 

bod 6.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/12R/2021



           Příloha č. 1 

strana 2 / 3 

3. Zastupitel souhlasí s tím, že použije k vykonání pracovních cest soukromé silniční 
motorové vozidlo uvedené v čl. II. této dohody. 

 

II. 

Soukromé silniční motorové vozidlo  
(dále i jako „vozidlo“) 

 

1. Typ vozidla a registrační značka:
 
2. Jméno, příjmení a adresa vlastníka vozidla:  

 
                                                                            
 
3. Číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla: 

 

Číslo pojistné smlouvy havarijního pojištění:

4. Pojištěno u pojišťovny:  

5. Zastupitel tímto čestně prohlašuje, že: 

a) na výše uvedené vozidlo je uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na 
věci, tak  
na zdraví, a že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné 
plnění u příslušné pojišťovny. Zároveň, že žádné ujednání nebrání použití 
uvedeného vozidla k pracovním cestám ve smyslu čl. I. této dohody a umožňuje 
případnou přepravu spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje. 
Pojištění bude trvat po celou dobu platnosti této dohody.  

b) vozidlo je a po celou dobu trvání této smlouvy bude v řádném technickém stavu, 
pravidelně předepsaným způsobem servisováno a udržováno. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  
se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů) v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci 
poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem a zpracovává je 
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v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce a po 
nezbytně nutnou dobu stanovenou v příslušných právních předpisech. 

2. Veškeré změny okolností týkající se obsahu dohody je povinen Zastupitel oznámit 
nejpozději do 8 pracovních dnů vedoucímu odboru kanceláře hejtmana. 
 

3. Ústecký kraj potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Ústeckého 
kraje usnesením č. …………….. dne 7. 4. 2021. 

4. Strany dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 
 

 

 
 

V Ústí nad Labem dne …………………… 

  

V Ústí nad Labem dne ………………….. 

……………………………………………… 

                  Ústecký kraj 

……………………………………………… 

                       Zastupitel 
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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  20/SML1279/SoPD/SPRP/02 

Číslo příjemce:  
  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
z Fondu Ústeckého kraje 

k realizaci projektu „Barvám neutečeš“ 

 

Dodatek č. 2  

Smluvní strany  

 
Poskytovatel: 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený: Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje, na základě pověření dle usnesení Rady  
 Ústeckého kraje č. 017/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021 
 
Kontaktní osoba:     Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů, odbor strategie,      
                                   přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 
Příjemce:   

Events 4 you, z.s. 
Zastoupený:  Antonínem Pospíchalem, předsedou 
Sídlo:     Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 
 

IČ:  03675131 
Bank. spojení     Fio banka, a.s. 
  číslo účtu: 2900717575/2010 
 

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 61775 
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Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 20/SML1279/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na 
následující změně smlouvy takto: 
 
Článek II. Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů 
 
se mění takto: 
 
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt v termínu do 31. 12. 2020. Podmínkou uznatelnosti 
nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží příjemce. 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této 
smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení 
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny. 
 

V Ústí nad Labem dne ………………..              V ......................  dne …………..……… 

 

 
 …………………………………………………….. ………………………………………………………. 

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

                     Ústecký kraj Events 4 you, z.s. 
  Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA                       Antonín Pospíchal 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje,                         přeseda     
 na základě pověření dle usnesení 
      Rady Ústeckého č. 017/5R/2021  
                ze dne 13. 1. 2021 
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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  20/SML1293/SoPD/SPRP/01 

Číslo příjemce:  
  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
z Fondu Ústeckého kraje 

k realizaci projektu „Náš venkov 1990 - 2020“ 

 

Dodatek č. 1  

Smluvní strany  

 
Poskytovatel: 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený: Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje, na základě pověření dle usnesení Rady  
 Ústeckého kraje č. 017/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021 
 
Kontaktní osoba:     Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů, odbor strategie,      
                                   přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 
Příjemce:   

Czech Architecture Week, s.r.o. 
Sídlo:     Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město, 110 00 Praha 
Zastoupený:   Ing. Petrem Ivanovem, jednatelem 
     

IČ:  27872688 
DIČ:        CZ27872688 
Bank. spojení     Raiffeisenbank a.s. 
  číslo účtu: 1041034789/5500 
 

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 123192 
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Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 20/SML1293/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na 
následující změně smlouvy takto: 
 
Článek III. Financování / odst. 3 
 
se mění takto: 
 
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 5,79 %. Závazný finanční ukazatel musí 
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel 
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované 
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 2 246 417 Kč. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží příjemce. 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této 
smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení 
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny. 
 

V Ústí nad Labem dne ………………..              V ......................  dne …………..……… 

 

 
 …………………………………………………….. ………………………………………………………. 

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

                     Ústecký kraj Czech Architecture Week, s.r.o. 
  Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA                       Ing. Petr Ivanov 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje,                         jednatel     
 na základě pověření dle usnesení 
      Rady Ústeckého č. 017/5R/2021  
                ze dne 13. 1. 2021 
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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  20/SML5826/SoPD/SPRP/01 

Číslo příjemce:  
  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
z Fondu Ústeckého kraje 

k realizaci projektu „Oprava chodníků podél silnice I/13 v Č. 
Kamenici“ 

 

Dodatek č. 1  

Smluvní strany  

 
Poskytovatel: 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený: Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje, na základě pověření dle usnesení Rady  
 Ústeckého kraje č. 017/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021 
 
Kontaktní osoba:     Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů, odbor strategie,      
                                   přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 
Příjemce:   

Město Česká Kamenice 
Sídlo:      Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 
Zastoupený:  Janem Papajanovským, starostou 

 
IČ:  00261220 
DIČ:  CZ00261220 
Bank. spojení:     Česká národní banka 
  číslo účtu: 94-418431/0710 
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Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 20/SML5826/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na 
následujících změnách smlouvy takto: 
 
Článek III. Financování / odst. 3 
 
se mění takto: 
 
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 2,76 %. Závazný finanční ukazatel musí 
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel 
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované 
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 3 627 459 Kč. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží příjemce. 
 
Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce 
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 
a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jeho uzavření. 
 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………..              V ......................  dne …………..……… 

 

 
 …………………………………………………….. ………………………………………………………. 

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

                     Ústecký kraj Město Česká Kamenice 
  Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA                       Jan Papajanovský 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje,                         starosta     
 na základě pověření dle usnesení 
      Rady Ústeckého č. 017/5R/2021  
                ze dne 13. 1. 2021 
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Ústecký kraj  
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.           ze dne 26. 4. 2021 vyhlašuje  

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM 

KRAJI PRO ROK 2021“ 

I. Název dotačního programu 

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 

II. Vyhlašovatel dotačního programu 

Ústecký kraj  

III. Den zveřejnění 

10. 5. 2021 

IV. Vymezení dotačního programu vůči „Zásadám Regionálního 

podpůrného fondu Ústeckého kraje“ a „Zásadám pro poskytování 

dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem“  

1) Tento dotační program (dále jen „DP“) se řídí Zásadami Regionálního podpůrného fondu 

Ústeckého kraje a subsidiárně též Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). 

 

2)   V souladu s článkem 3 odst. 1) písm. l) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 

je účelem DP podporovat rozvoj území Ústeckého kraje a uspokojovat potřeby jeho občanů,  

a to v oblasti podpory podnikání.  
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V. Pojmy 

1) POSKYTOVATEL DOTACE – Pro účely tohoto DP se poskytovatelem dotace rozumí Ústecký kraj. 

 
2) ADMINISTRÁTOR DOTAČNÍHO PROGRAMU – Pro účely tohoto DP se administrátorem dotačního 

programu rozumí Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 
3) DOTACE – Pro účely tohoto DP se dotací rozumí peněžní prostředky poskytnuté z Regionálního 

podpůrného fondu Ústeckého kraje na stanovený účel.  

 
4) ŽÁDOST O DOTACI – Pro účely tohoto DP se žádostí o dotaci rozumí vyplněný předepsaný 

formulář žádosti o dotaci, včetně příloh. 

 
5) OPRAVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI – Pro účely tohoto DP se oprávněným žadatelem o dotaci 

rozumí fyzická nebo právnická osoba, splňující definici malého a začínajícího podnikatele. 

 
6) MALÝM PODNIKATELEM – Pro účely tohoto DP se rozumí podnikatel bez zaměstnanců, dále 

podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 

 
7) ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELEM - Pro účely tohoto DP se rozumí podnikatel, který získal 

podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení DP nebo v roce předchozím 

a oprávnění k předmětu podnikání bylo získáno poprvé. 

 
8) PROJEKT – Pro účely tohoto DP se projektem rozumí plán časově ohraničených aktivit 

realizovaných v rámci podnikatelské činnosti žadatele o dotaci/příjemce dotace, na které 

je požadována dotace. Projekt zpracovaný dle závazné osnovy včetně položkového rozpočtu 

je nedílnou a povinnou přílohou žádosti o dotaci. 

 
9) TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU – Pro účely tohoto DP se termínem zahájení realizace 

projektu rozumí přesné datum (den, měsíc, rok), kdy je zahájena fyzická a finanční realizace 

aktivit, které jsou předmětem projektu. Realizace projektu může být zahájena až po získání 

podnikatelského oprávnění žadatele o dotaci (článek X. tohoto DP), nejdříve však 1. 1. 2021 a 

nejpozději 1. 12. 2021. 

 
10) TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU – Pro účely tohoto DP se termínem ukončení projektu 

rozumí přesné datum (den, měsíc, rok), kdy je ukončena fyzická realizace projektu (tj. jsou 

ukončeny všechny aktivity, které jsou předmětem projektu) a jsou ukončeny všechny finanční 

operace spojené s realizací projektu (tj. jsou uhrazeny všechny náklady vzniklé v rámci projektu, 

všechny práce, dodávky, služby atd. jsou řádně vyfakturovány, uhrazeny a zaúčtovány). Termín 

ukončení realizace projektu je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a je stanoven jako závazný 

časový ukazatel. 

 
11) ZÁVAZNÝ ČASOVÝ UKAZATEL – Pro účely tohoto DP se závazným časovým ukazatelem rozumí 

termín ukončení realizace projektu, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace, je stanoven 

jako maximální (tj. fyzická a finanční realizace projektu nesmí být ukončena později než v daném 
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termínu). Změna závazného časového ukazatele je podstatnou změnou, která podléhá souhlasu 

poskytovatele dotace a vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. 

 
12) ZÁVAZNÝ FINANČNÍ UKAZATEL – Pro účely tohoto DP se závazným finančním ukazatelem rozumí 

procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Procentuální podíl 

dotace na celkových uznatelných nákladech je stanoven jako maximální, stanoví se u každého 

projektu individuálně a je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. Maximální výše závazného 

finančního ukazatele je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Změna závazného 

finančního ukazatele je podstatnou změnou, která podléhá souhlasu poskytovatele dotace  

a vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. 

 
13) UZNATELNÝ NÁKLAD PROJEKTU - Pro účely tohoto DP se uznatelným nákladem rozumí náklad, 

vynaložený na účel stanovený v projektu, v rámci období stanoveného ve smlouvě o poskytnutí 

dotace, který je v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Podrobnou charakteristiku 

uznatelných nákladů vymezuje článek XII., odst. 7 tohoto DP. V rozpočtu projektu mohou být 

uvedeny pouze uznatelné náklady. 

 
14) NEUZNATELNÝ NÁKLAD PROJEKTU - Pro účely tohoto DP se neuznatelným nákladem rozumí 

náklad, který nemůže být financován v rámci  tohoto DP, v souladu s článkem XII. odst. 10 tohoto 

DP. 

 
15) PŘÍJEMCE DOTACE - Pro účely tohoto DP se příjemcem dotace rozumí oprávněný žadatel  

o dotaci, který splnil podmínky tohoto DP a se kterým poskytovatel dotace uzavřel smlouvu  

o poskytnutí dotace. 

 
16) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE – Pro účely tohoto DP se smlouvou o poskytnutí dotace 

rozumí veřejnoprávní smlouva uzavíraná v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
17) NEPODSTATNÁ ZMĚNA – Pro účely tohoto DP se nepodstatnou změnou rozumí změna 

způsobená odchylkou od schválené žádosti vč. jejích příloh, která neovlivní způsob realizace, účel 

a dosažení cíle/cílů projektu. Podrobně jsou nepodstatné změny upraveny v článku XIV. tohoto 

DP. 

 
18) PODSTATNÁ ZMĚNA – Pro účely tohoto DP se podstatnou změnou rozumí změna způsobená 

odchylkou od schválené žádosti vč. jejích příloh, která ovlivňuje způsob realizace projektu a/nebo 

má vliv na smluvní vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotace uzavřený na základě smlouvy 

o poskytnutí dotace. Podrobně jsou podstatné změny upraveny v článku XIV. tohoto DP.  

 
19) UDRŽITELNOST – Pro účely tohoto DP se udržitelností rozumí období, po které je příjemce dotace 

povinen zachovat výstupy projektu. Podmínky udržitelnosti a povinnosti příjemce jsou podrobně 

vymezeny ve článku XVI. tohoto DP. 

 

20) STUDENT – Žadatel-student je specifické hodnotící kritérium DP, které je bodově zvýhodněno. 

Studentem se pro účely tohoto DP rozumí student nebo žák střední školy vedené v seznamu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (gymnázium, střední odborná škola, střední 

odborné učiliště), vyšší odborné školy, vysoké školy v prezenční formě studia, ve věku do 26 let. 
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Žadatel tuto skutečnost dokládá potvrzením o studiu. V případě právnické osoby je bodové 

zvýhodnění za toto kritérium relevantní pouze v případě, že jsou studenty všichni 

zakladatelé/společníci. 

 

21) ABSOLVENT – Žadatel-absolvent je specifické hodnotící kritérium DP, které je bodově 

zvýhodněno.  Absolventem se pro účely tohoto DP rozumí žadatel, který úspěšně ukončil své 

nejvyšší dosažené vzdělání maximálně 2 roky před podáním žádosti, nejdéle však do 30 let 

věku. Žadatel tuto skutečnost dokládá kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. V 

případě právnické osoby je bodové zvýhodnění za toto kritérium relevantní pouze v případě, 

že jsou absolventy všichni zakladatelé/společníci. 

 

22) ÚZEMÍ PERIFERNÍ HOSPODÁŘSKY ZAOSTÁVAJÍCÍ OBLASTI KRAJE – Sídlo/bydliště žadatele 

v obci v periferní hospodářsky zaostávající oblasti kraje je specifické hodnotící kritérium DP, 

které je bodově zvýhodněno. Seznam těchto obcí je uveden v samostatném dokumentu 

„Hodnotící kritéria 2021“, který je k dispozici na www.kr-ustecky.cz v sekci DOTACE a 

GRANTY/Podpora začínajících podnikatelů/DP Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém 

kraji pro rok 2021. 

 

VI. Účel podpory 

1) Účelem finanční podpory prostřednictvím DP je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost 

Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání. Cílem programu je rozvoj 

podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových 

podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně výdělečné 

činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových 

pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. 

 
2) Předmětem DP je podpora činnosti malých začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pomocí 

dotace, prostřednictvím níž bude zajištěno vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich 

podnikatelských aktivit. 

VII. Důvody podpory stanoveného účelu 

1) Potřeba systémové efektivní podpory začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji vychází 

ze sociálně-ekonomických analýz Ústeckého kraje, opírá se o cíle, priority a opatření definované 

ve strategických dokumentech Ústeckého kraje a koresponduje se strategiemi národními 

i nadnárodními. 

 
2) Ústecký kraj patří mezi hospodářsky problémové kraje České republiky. Nízká podnikatelská 

aktivita, zejména na úrovni drobného a malého podnikání, je pro Ústecký kraj charakteristická. 

Pro podporu konkurenceschopnosti regionu a růst jeho hospodářské prosperity je tedy nutné 

vytvořit prostředí podporující podnikavost, kreativitu, stimulovat obyvatele regionu  

k podnikatelské činnosti a podpořit rozvoj malého podnikání jako hnacího motoru inovací, 

ekonomického rozvoje a flexibility. 
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3) Potřeba  regionální podpory začínajících podnikatelů je dána zejména tím, že na národní úrovni 

a úrovni EU podpora pro tento segment ekonomiky v současné době téměř chybí. 

VIII. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 

krajem na stanovený účel 

1) 8 010 000,- Kč z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2021 prostřednictvím Regionálního 

podpůrného fondu Ústeckého kraje, který se řídí Zásadami schválenými usnesením 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 

IX. Forma dotace 

1) Finanční podpora v rámci tohoto DP je prováděna formou: 

a) investiční dotace - dotace na úhradu nákladů projektu, které splňují definici dlouhodobého 

hmotného či nehmotného majetku a jsou uznatelnými náklady ve smyslu článku XII. odst. 7 

tohoto DP. 

b) neinvestiční dotace – dotace na úhradu nákladů projektu, které nesplňují podmínku v bodě 

a) a jsou uznatelnými náklady ve smyslu článku XII. odstavce 7 tohoto DP. 

c) dotace – dotace na úhradu nákladů projektu, které splňují podmínku v bodě  

a) a současně i podmínku v bodě b) a jedná se o dotaci na úhradu nákladů investičního  

i neinvestičního charakteru. 

X. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci 

1) Dotace může být poskytnuta malému začínajícímu podnikateli, který splňuje následující 

podmínky: 

a) v případě právnické osoby má sídlo v Ústeckém kraji nebo v případě fyzické osoby má trvalé 

bydliště v Ústeckém kraji, 

b) je podnikatel bez zaměstnanců nebo podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob, 

c) jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, 

d) získal podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání, ke kterému se váže podávaná žádost, 

v roce vyhlášení DP nebo v roce předchozím. Oprávnění k tomuto předmětu podnikání získal 

poprvé, 

e) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
2) Rozšíření stávajícího předmětu podnikání zapsaného v živnostenském rejstříku o další/nový 

obor činnosti není splněním podmínky odst. 1 písm. d) tohoto článku. 

 

3) V době podání žádosti musí být předmět podnikání, na který je požadována dotace, zapsaný 

v příslušném rejstříku a musí být aktivní (nepřerušený, nepozastavený). 
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4) Doba platnosti podnikatelského oprávnění žadatele o dotaci musí být minimálně na dobu 

realizace projektu a na dobu jeho udržitelnosti. 

 
5) Dotace může být poskytnuta žadateli o dotaci za předpokladu, že splnil podmínky dané tímto DP, 

přičemž řádně a úplně vyplnil a odevzdal žádost o dotaci a její povinné přílohy. 

XI. Délka a termín realizace projektu 

1) Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.  

 

2) U investičních projektů, jejichž součástí je rozhodnutí správních orgánů, je maximální délka 

projektu 24 měsíců. Kopie vydaného/vydaných rozhodnutí správních orgánů je v tomto případě 

povinnou přílohou závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace. 

 
3) Termín zahájení realizace projektu je přesné datum (den, měsíc, rok), kdy je zahájena fyzická 

a finanční realizace aktivit, které jsou předmětem projektu. Realizace projektu může být 

zahájena až po získání podnikatelského oprávnění dle článku X. tohoto DP. 

 

4) Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději 1. 12. 2021. 

Přesný termín realizace projektu je uveden ve smlouvě a vychází z údajů uvedených v žádosti 

o dotaci. 

 
5) Termín ukončení realizace projektu je přesné datum (den, měsíc, rok), do kdy musí být ukončena 

fyzická realizace projektu (tj. jsou ukončeny všechny aktivity, které jsou předmětem projektu) a 

veškeré finanční operace spojené s realizací projektu (tj. jsou uhrazeny všechny náklady vzniklé 

v rámci projektu, všechny práce, dodávky, služby atd. jsou řádně vyfakturovány, uhrazeny a 

zaúčtovány). Přesný termín ukončení realizace projektu je uveden ve smlouvě o poskytnutí 

dotace a je stanoven jako závazný časový ukazatel, jehož překročení (tj. prodloužení délky 

realizace projektu) je podstatnou změnou, která vyžaduje změnu smlouvy o poskytnutí dotace, a 

podléhá předchozímu souhlasu poskytovatele dotace. V případě vyhovění žádosti, 

je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. 

XII. Výše dotace a podmínky pro poskytnutí dotace 

1)   Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč. 

 
2)   Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč. 

 
3) Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu. 

 
4) Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným finančním ukazatelem 

v rámci celkových uznatelných nákladů projektu. Závazný ukazatel je stanoven u každého 

projektu individuálně, vychází z údajů uvedených v žádosti o dotaci a je uveden ve smlouvě o 

poskytnutí dotace.  
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5) V případě, že závazný finanční ukazatel bude překročen (podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech bude vyšší, než uvádí smlouva o poskytnutí dotace), musí příjemce dotace část dotace, 

o kterou je tento ukazatel překročen, vrátit zpět na účet poskytovatele dle podmínek uvedených 

ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

6) Zvýšení závazného finančního ukazatele, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace, 

je podstatnou změnou, která vyžaduje změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhá 

předchozímu souhlasu poskytovatele dotace. V odůvodněných případech lze požádat o zvýšení 

závazného finančního ukazatele, o kterém rozhoduje na základě písemné žádosti Rada Ústeckého 

kraje. Maximální hranice 70 % závazného finančního ukazatele je nepřekročitelná. V případě 

vyhovění žádosti je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. 

 
7) Uznatelný náklad projektu je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci projektu a splňuje 

následující charakteristiky: 

 

a) byl vynaložen v souladu s obecně závaznými právními normami a vyhovuje zásadám 

efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b)  je uveden v rozpočtu projektu, 

c) vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu a v rámci termínu jeho realizace 

uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace;  

d) byl uhrazen v termínu realizace projektu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace;  

e) je skutečně vynaložený, prokazatelně uhrazený a zachycený v účetnictví nebo daňové 

evidenci příjemce dotace, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný  

a podložený prvotními účetními doklady.  

 
8) V rozpočtu projektu musí být uvedeny pouze uznatelné náklady. 
 
9) Celkové uznatelné náklady jsou souhrnnou sumou nákladů (tj. náklady hrazené z dotace + 

náklady hrazené z vlastních zdrojů žadatele o dotaci/příjemce dotace), které příjemce vynaloží 

na realizaci projektu, a které splňují podmínky uvedené v tomto článku, odstavci 7. Veškeré 

celkové uznatelné náklady projektu podléhají kontrole dle článku XV. tohoto DP. 

 
10) Neuznatelné náklady projektu jsou náklady na: 

a) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek); 

b) odměny členů orgánů a společníků právnické osoby; 

c) na osobní potřebu podnikatele; 

d)  nákup zboží (tj. hmotný statek určený k prodeji); 

e) nákup pozemků nebo budov; 

f) nákup dopravních prostředků; 

g) nájemné s následnou koupí (leasing); 

h)  operativní leasing; 

i) pořízení použitého dlouhodobého majetku, které překročí cenu obvyklou stanovenou  

ve znaleckém posudku nebo tržním ocenění; 

j) úhradu zálohových plateb bez doložení konečného vyúčtování (netýká se záloh na sociální  

a zdravotní pojištění dle článku XII, odst. 13) DP); 

k) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku; 
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l) úroky, penále, pokuty a jiné sankce; 

m) ztráty z devizových kurzů; 

n) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.) a dary; 

o) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů; 

p) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy; 

q) úhradu DPH, pokud je žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu 

této daně; 

r) přípravu a zpracování projektové žádosti. 

 
11) Není povolena duplicitní úhrada stejných nákladů z různých finančních zdrojů. 

 
12) Režijní a administrativní náklady lze hradit maximálně ve výši 20 % z celkových uznatelných 

nákladů. 

 
13) Maximálně do celkové výše 30 % z celkových uznatelných nákladů, lze hradit náklady na úhradu: 

a) mezd (hrubé mzdy) a povinného sociálního a zdravotního pojištění hrazeného 

zaměstnavatelem, a to v maximální výši 27 000,- Kč měsíčně na jedno pracovní místo, 

b) záloh na sociální a zdravotní pojištění příjemce dotace, a to maximálně ve výši minimálních 

měsíčních záloh stanovených na základě příslušného Nařízení vlády. 

 

14) Náklady na pořízení použitého majetku je možné hradit v rámci projektu pouze v případě, že se 

jedná o dlouhodobý (investiční) majetek a jeho pořizovací cena je podložena znaleckým 

posudkem v ceně obvyklé (dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů) nebo tržním oceněním. 

Znalecký posudek nebo tržní ocenění je v tomto případě povinnou přílohou závěrečné zprávy. 

 
15) Žadateli lze poskytnout dotaci v rámci tohoto DP pouze na jeden projekt.  

 

16) Žadatel nemůže být v rámci tohoto DP podpořen opakovaně ve stejném předmětu podnikání. 

 

17) Na poskytnutí dotace z tohoto programu není právní nárok (§ 10a, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 

 
18) Dotace bude vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, a to bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace uvedený ve smlouvě o poskytnutí 

dotace. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet zveřejněný 

v registru plátců vedeném správcem daně příjemce. 

 
19) V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené peněžní prostředky 

vrátit poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. 
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XIII. Povinnosti příjemce 

1) Příjemce dotace je povinen použít přijatou dotaci na financování projektu schváleného 

poskytovatelem dotace, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní 

odpovědnost. 

 
2) Příjemce dotace je povinen dotaci použít jen k účelu danému ve smlouvě o poskytnutí dotace, při 

dodržení závazných ukazatelů, termínu zahájení a ukončení realizace projektu a ostatních 

ujednání smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

3) Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu se schváleným 

rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví nebo v daňové evidenci, jak 

z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu. 

 

4) Příjemce je povinen poskytovateli předložit závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání 

dotace do 1 měsíce od termínu ukončení realizace projektu, který je uveden ve smlouvě 

o poskytnutí dotace. Podmínky zpracování a předložení závěrečné zprávy se řídí článkem 

XII. Zásad. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace se předkládá na předepsaném 

formuláři, ve strojově vyplněné podobě (ne ručně). Formulář je k dispozici na webových 

stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci DOTACE a GRANTY/Podpora začínajících 

podnikatelů/DP Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021. 

 

5) Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce dotace povinen poukázat zpět 

poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

6) Porušení rozpočtové kázně při využívání a čerpání dotace je definováno v článku XIII. Zásad. 

Pokud se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně, bude poskytovatel dotace 

postupovat dle tohoto článku, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace. 

 

7) Příjemce musí dodržet pravidla publicity projektu v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

XIV. Změny v projektu 

1) V průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti, rozpočtu 

a podmínek stanovených ve smlouvě, proto je v odůvodněných případech možné realizovat: 

nepodstatné změny, 

podstatné změny, které nevyžadují změnu smlouvy, 

podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy. 

 

2) Všechny změny musí být pro projekt nezbytné, efektivní a nesmí mít vliv na účel projektu. 
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3) Nepodstatné změny nepodléhají předchozímu souhlasu administrátora dotačního programu 

nebo poskytovatele, ale příjemce je povinen o nich administrátora informovat nebo je zohlednit 

ve finančním vypořádání dotace, jsou to zejména: 

a) změna kontaktních údajů příjemce dotace (jméno, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního 

účtu apod.), 

b) změna sídla příjemce v rámci Ústeckého kraje, 

c) změna osoby odpovědné za realizaci projektu a/nebo změna statutárního zástupce, 

d) změna jednotkové a celkové ceny rozpočtové položky, ceny musí být i nadále v místě a čase 

obvyklé. 

 

4) Nepodstatné změny uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) tohoto článku, je příjemce dotace 

povinen neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku, oznámit 

administrátorovi dotačního programu, a to písemně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého 

kraje, prostřednictvím datové schránky nebo emailem na emailovou adresu kontaktních osob. 

 

5) Nepodstatné změny uvedené v odstavci 3 písm. d) tohoto článku, je příjemce dotace povinen 

zohlednit ve finančním vypořádání dotace. 

 

6) Podstatné změny, které nevyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají 

předchozímu souhlasu administrátora dotačního programu, jsou zejména: 

a) obsahová změna položky - např. změna druhu, typu, počtu jednotek apod., 

b) změna druhového členění rozpočtu za předpokladu, že nedojde k překročení závazného 

finančního ukazatele (změna neovlivní celkové uznatelné náklady projektu) a nebude mít vliv 

na účel projektu. 

 

7) Podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají předchozímu 

souhlasu poskytovatele, jsou zejména: 

a) změna závazného časového ukazatele (termínu ukončení realizace projektu), 

b) zvýšení závazného finančního ukazatele oproti výši uvedené ve smlouvě o poskytnutí 

dotace, 

c) změna výše dotace použité na úhradu investičních a neinvestičních nákladů, 

d) změna názvu projektu, 

e) další změny dle Zásad.  

 

8) Žádost o podstatné změny uvedené v odst. 6 a 7 se podává písemně na předepsaném formuláři, 

a to doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím datové schránky, 

nebo e-mailem na e-mailovou adresu kontaktních osob administrátora. 

 



Stránka 11 z 17 
 

9) O žádosti o změnu uvedenou v odst. 7 rozhoduje Rada Ústeckého kraje. V případě vyhovění 

žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. 

XV. Kontrola využití dotace 

1) Kontrola využití dotace podléhá zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, dále 

zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a podmínkám 

čl. XI. Zásad. 

 

2) Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele dotace provádět kontrolu 

čerpání a využití dotace v návaznosti na rozpočet projektu a kontrolu zajištění udržitelnosti 

projektu. 

 

3) Kontrolu provádí pověření zaměstnanci Ústeckého kraje. 

XVI. Udržitelnost projektu 

1) Udržitelnost projektu je období, po které je příjemce dotace povinen zachovat výstupy/výsledky 

projektu. Udržitelnost projektu je stanovena na 24 měsíců od termínu ukončení realizace 

projektu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

2) Náklady vzniklé a uhrazené v době udržitelnosti projektu nejsou uznatelnými náklady projektu. 

 

3) Příjemce dotace nesmí po dobu 24 měsíců od termínu ukončení realizace projektu ukončit nebo 

přerušit svou podnikatelskou činnost, na kterou byla poskytnuta tato dotace. V případě, že tak 

učiní, bude toto považováno za porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

4) Majetek pořízený v rámci projektu nesmí příjemce dotace po dobu 24 měsíců od termínu 

ukončení realizace projektu prodat, převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, 

pronajmout, dát za předmět zástavy nebo zatížit jiným věcnými právy třetích osob nebo darovat. 

 

5) V případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetku 

spolufinancovaném z dotace je příjemce povinen tento majetek opětovně pořídit nebo uvést 

do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu ukončení 

udržitelnosti projektu. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce dotace povinen vrátit 

část dotace, která byla použita na pořízení tohoto majetku. 

 

6) Písemná zpráva o zajištění udržitelnosti projektu bude podávána poskytovateli 1 x ročně 

po dobu 2 let počínaje rokem následujícím po termínu ukončení realizace projektu. Příjemce je 

povinen předložit poskytovateli první písemnou zprávu o zajištění udržitelnosti projektu do  

posledního dne 13 měsíce následujícího po termínu ukončení realizace projektu a druhou 

písemnou zprávu o zajištění udržitelnosti projektu do posledního dne 25. měsíce následujícího 

po termínu ukončení realizace projektu. V případě doručení poštou je rozhodující datum razítka 

podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Příjemce doručí zprávu o zajištění udržitelnosti 



Stránka 12 z 17 
 

projektu osobně nebo poštou či prostřednictvím datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-

mailem se zaručeným elektronickým podpisem do Elektronické podatelny ÚK epodatelna@kr-

ustecky.cz. 

 

7) Příjemce dotace je v období udržitelnosti dále povinen: 

a) neprodleně, nejdéle však do 7 pracovních dnů, informovat administrátora dotačního 

programu o  skutečnostech, které mají vliv na udržitelnost projektu, 

b) umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu dle článku XV. tohoto DP. 

 

8) V případě nedodržení povinnosti zajištění udržitelnosti je příjemce dotace povinen vrátit 

poměrnou část dotace stanovenou podle počtu kalendářních dnů, po které nebyla povinnost 

zajištění udržitelnosti dodržena. 

 

XVII. Smlouva 

1) Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace uzavře poskytovatel dotace 
s  příjemcem písemnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 

2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen neprodleně, nejpozději 

však do 7 kalendářních dnů, písemně oznámit poskytovateli. Každá změna uvedená v článku XIV. 

odst. 10 musí být řešena číslovaným písemným dodatkem k původní smlouvě a rozhoduje o ní 

Rada Ústeckého kraje, která rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

3) V případě, že bylo vůči příjemci dotace zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, může 

poskytovatel veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace vypovědět. 

 

4) Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého 

kraje www.kr-ustecky.cz v sekci DOTACE a GRANTY - Podpora začínajících podnikatelů. 

XVIII.  Informace o povaze dotace 

1) Dotace je poskytována jako podpora de minimis. Jde o podporu malého rozsahu, kterou upravuje 

nařízení Komise (EU) o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu „de 

minimis“. Jedná se o podporu, která nepodléhá oznamovací povinnosti, a to: 

1. podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v  Úředním 

věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013, 

2. podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, které bylo 

zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/9 dne 24. 12. 2013, 
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3. podporu dle Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, 

které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014. 

 

2) Nařízení komise stanovují pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod 

pro poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy. 

Výše podpory činí maximálně: 

1. dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 - 20 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky 

(účetní období) v produkčním odvětví zemědělských produktů, 

2. dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 - 30 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní 

období) v odvětví rybolovu a akvakultury, 

3. dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 - 100 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky 

(účetní období) v odvětví provozu silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo 200 000 

EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v ostatních odvětvích. 

 Podporu de minimis poskytnutou podle jiných nařízení o podpoře de minimis lze kumulovat až do 

příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení. 

 

3) Přehled poskytnutých podpor de minimis je veřejně přístupný k nahlédnutí v Centrálním registru 

na internetových stránkách Ministerstva zemědělství: 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search  

XIX. Lhůta pro podání žádosti 

1) Příjem elektronických žádostí bude zahájen dne 14. 6. 2021 a ukončen dne 16. 7. 2021. Žadatel 

doručí vyplněnou žádost včetně povinných příloh na podatelnu nejpozději do 10 pracovních 

dnů od vyplnění žádosti online.  

2) Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

XX. Pravidla pro předkládání žádostí 

1) Žádost o poskytnutí dotace (dále „žádost“) se předkládá prostřednictvím on-line formuláře, který 

je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Podpora začínajících 

podnikatelů v Ústeckém kraji/DP Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 

 

2) Žádost a její přílohy musí být vyplněny úplně, strojově a na předepsaných formulářích. Ručně 

vyplněná žádost nebude přijata. 

 

3) Žadatel může podat v rámci tohoto DP jen jednu žádost o dotaci. 

 

4) Žádost a všechny povinné přílohy se doručují v jednom vyhotovení. 
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5) Žadatel doručí žádost na předepsaném formuláři, včetně povinných příloh, osobně nebo poštou 

či prostřednictvím datové schránky Ústeckého kraje t9zbsva, nebo e-mailem se zaručeným 

elektronickým podpisem do ePodatelny  (epodatelna@kr-ustecky.cz), a to nejpozději do 10 

pracovních dnů od vyplnění žádosti online, přičemž rozhodující je datum přijetí podatelnou. 

 

6) Je-li žádost o dotaci doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého 

kraje musí být v zalepené obálce označené: 

 názvem dotačního programu: „PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 

PRO ROK 2021“ 

 plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou (bydliště/sídlo) 

 textem „NEOTVÍRAT“. 

 
7) Adresa poskytovatele/administrátora: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
 

8) Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v odstavci 4) tohoto článku (např. faxem 

nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné adresy nebo 

žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti, nejsou doručeny řádně nebo včas.  

 

9) Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy se archivují poskytovatelem dotace a žadatelům 

se nevracejí. Poskytovatel dotace nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním 

a předložením žádosti. 

XXI. Povinné přílohy žádosti 

Povinnými přílohami k žádosti o dotaci jsou: 

1) doklady osvědčující právní osobnost žadatele a jeho oprávnění k podnikatelské činnosti: 

a) fyzická osoba: výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z evidence zemědělského 

podnikatele nebo jiný doklad osvědčující právní osobnost žadatele a jeho oprávnění 

k podnikání podle zvláštních předpisů, a to v kopii nebo elektronicky podepsaný výpis, 

b) právnická osoba: výpis z  příslušného veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový 

rejstřík) a dále výpis ze živnostenského rejstříku, nebo jiný doklad osvědčující jeho 

oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů), a to v kopii nebo elektronicky 

podepsaný výpis; 

 

2) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) nebo potvrzení o vedení účtu 

žadatele/příjemce a jeho čísle, a to v kopii; 

 

3) projekt zpracovaný dle závazné osnovy a rozpočet projektu (závazná osnova projektu  

a formulář rozpočtu jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje  
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www.kr-ustecky.cz, v sekci DOTACE a GRANTY/Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém 

kraji/DP Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021), a to v originále; 

 

4) čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis na předepsaném formuláři (formulář čestného 

prohlášení je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje  

www.kr- ustecky.cz, v sekci DOTACE a GRANTY/Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém 

kraji/DP Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021), a to v originále; 

 

5) čestné prohlášení dle čl. VI, odst. 2), písm. d), f) až k) Zásad (formulář čestného prohlášení 

je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr- ustecky.cz, v sekci DOTACE  

a GRANTY/Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji/ DP Podpora začínajících 

podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021), a to v originále. 

XXII. Dokumenty dokládané při podpisu smlouvy 

1) Nejpozději při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je žadatel o dotaci povinen doložit: 

 

a) rozhodnutí o registraci u příslušného finančního úřadu, a to v kopii; 

 

b) čestné prohlášení, že podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání, které je předmětem 

dotace, není pozastaveno nebo přerušeno, (formulář čestného prohlášení je dostupný na 

webových stránkách Ústeckého kraje www.kr- ustecky.cz, v sekci DOTACE a GRANTY/ 

Podpora začínajících podnikatelů/DP Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro 

rok 2021, a to v originále. 

 

2) V případě, že žadatel o dotaci nedoloží dokumenty uvedené v odst. 1, nebude s ním smlouva  

o poskytnutí dotace uzavřena. 

XXIII.  Konzultační místo 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor strategie, přípravy a realizace projektů,  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

Kontaktní osoby:  Pracovníci/pracovnice Odboru strategie, přípravy a realizace projektů, oddělení 

podpory průmyslu a podnikání, budova A: 

 Mgr. Martina Želinová Langweilová, email: zelinova.m@kr-ustecky.cz, 

telefon: 475 657 676 

 Bc. Petra Razáková, email: razakova.p@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 167. 

Osobní konzultace budou poskytovány vždy v pondělí, úterý a ve středu v čase od 8,00 do  

14,00 h po předchozí domluvě na přesném dni a čase. Osobní konzultace již nebudou 

poskytovány 5 pracovních dnů před ukončením příjmu žádostí a po ukončení příjmu žádostí. 
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XXIV. Hodnocení žádostí o dotaci, kritéria pro hodnocení žádostí, 

rozhodnutí o poskytnutí/ neposkytnutí dotace 

1) Proces hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích:  

a) posouzení oprávněnosti žadatele o dotaci a kontrola formálních náležitostí žádosti 

a povinných příloh, 

b) hodnocení žádostí dle hodnotících kritérií. 

 

2) Řádně a včas doručené žádosti budou posouzeny administrátorem dotačního programu. Nejprve 

bude provedena kontrola oprávněnosti žadatele o dotaci, jedná se o kontrolu formální správnosti 

žádosti, doložení povinných příloh a zákonem a programem požadovaných náležitostí včetně 

vyhodnocení, zda eventuálním poskytnutím dotace nebude porušeno pravidlo de minimis. 

 

3) Pokud doručená žádost o dotaci nebo její přílohy budou obsahovat formální nedostatky, 

administrátor dotačního programu vyzve žadatele v souladu s principem dobré správy  

k odstranění těchto nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Žadatel je povinen 

nedostatky odstranit v termínu stanoveném administrátorem.  

 

4) Doplněné a/nebo opravené dokumenty se doručují osobně, poštou, nebo do datové schránky 

Ústeckého kraje na adresu administrátora, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým 

podpisem. 

 

5) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti nebo jejích příloh neodstraní, 

nebude tato žádost postoupena do hodnocení žádostí dle hodnotících kritérií. 

 

6) Do procesu hodnocení žádostí podle hodnotících kritérií budou zařazeny pouze správné a úplné 

žádosti oprávněných žadatelů. 

 

7) Hodnocení žádostí podle hodnotících kritérií bude provádět hodnotící komise. Hodnotící komisi 

jmenuje Rada Ústeckého kraje. 

 

8) Žádosti projednává a o poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje Rada Ústeckého kraje na 

základě podkladů zpracovaných hodnotící komisí.  

 

9) Hodnotící kritéria jsou: 

1. Potřebnost projektu 

2. Účelnost projektu 

3. Udržitelnost projektu 

4. Specifická kritéria: žadatel – student; žadatel – absolvent; žadatel – fyzická osoba podnikající, 

kdy je podnikání hlavní výdělečnou činností; projekt na území periferní hospodářsky 

zaostávající oblasti kraje. 
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Podrobný popis hodnotících kritérií je zpracován v samostatném dokumentu, který je k dispozici 

na www.kr-ustecky.cz v sekci DOTACE a GRANTY/Podpora začínajících podnikatelů/DP Podpora 

začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021. 

 

10) V případě shodného hodnocení je pro určení pořadí žádostí rozhodující datum a čas doručení 

žádosti.  

XXV. Lhůta pro rozhodnutí o žádostech 

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech je do 13. 10. 2021. 

      Přehled termínů 

 

 

V Ústí nad Labem dne 10. 5. 2021 

 

PŘÍLOHY 
Žádost o dotaci – vzor 
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace - vzor 
Podrobný popis hodnotících kritérií 

 

 

 

   10. 5. 2021 Vyhlášení dotačního programu 

 14. 6. 2021 Zahájení příjmu žádostí 

 16. 7. 2021 Ukončení příjmu žádostí 

  do  13. 10. 2021 Lhůta pro rozhodnutí o žádostech 



  



  

  

  



  



Neinvestiční dotace:

Popis realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu - Popište stručně postup realizace projektu, 

obsahové i časové plnění jednotlivých kroků a aktivit, které vedly k dosažení cíle projektu.

Investiční dotace

Změny během realizace projektu - Pokud v průběhu realizace proběhla změna/y, uveďte, čeho se týkala/y a kdy byla/y 

schválena/y.

Udržitelnost projektu - Stručně popište váš plán/strategii pro udržení nebo další rozvoj projektu/podnikatelské činnosti. 

Popis výstupů a výsledků projektu (kvantitativní a kvalitativní) - Popište stručně, co konkrétně bylo realizací projektu 

dosaženo.

Celkové zhodnocení a přínos projektu - Uveďte stručný popis, jak celkově hodnotíte průběh realizace projektu, zda 

došlo k naplnění cílů a vašich očekávání. Uveďte, zda se během realizace vyskytly nějaké problémy - jaké. Jaký přínos 

měla realizace projektu pro vaši podnikatelskou činnost, pro vaše zákazníky.

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji 2021

Plnění publicity v souladu s čl. VII Smlouvy - Popište, jakým způsobem byla realizována povinná (případně další) 

publicita projektu.

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen "Smlouva")

Příjemce dotace (název/jméno a příjmení, sídlo/bydliště), IČO

Název projektu

Výše celkových uznatelných nákladů projektu dle žádosti

Výše přidělené dotace dle čl. I Smlouvy, případně dle dodatku ke Smlouvě (v Kč):

Závazný ukazatel dle čl. II Smlouvy, případně dle dodatku ke Smlouvě ( v %)
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Pořadové 

číslo 

dokladu

Datum úhrady Dodavatel
Účel 

(položka rozpočtu)

Z toho skutečně 

uhrazeno z dotace

Investiční dotace dle 

čl. I Smlouvy

Nevyčerpaná část 

invest. dotace

0,00 0,00

Pořadové 

číslo 

dokladu

Datum úhrady Dodavatel
Účel 

(položka rozpočtu)

Investiční náklady - dlouhodobý hmotný majetek

0,00

0,00

Uhrazeno 

(částka v Kč)    

0,00

0,00

0,00

V případě potřeby je možné přidat řádky (kliknutí pravým tlačítkem myši na číslo řádku a "Vložit buňky" případně "Vložit" - 

"Vložit řádky pod". Přidání sloupců není povoleno.

Celkem

Investiční náklady - dlouhodobý nehmotný majetek

Celkem

Neinvestiční náklady - osobní náklady

NEPLÁTCI DPH uvádějí částku včetně DPH. PLÁTCI DPH uvádějí částku bez DPH v případě, že mají nárok na odpočet DPH na vstupu nebo částku 

včetně DPH v případě, že nemají nárok na odpočet DPH na vstupu. 

SKUTEČNÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU

Celkem

SKUTEČNÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU

Uhrazeno 

(částka v Kč)    

Skutečné investiční náklady celkem (v Kč)

Vlastní zdroje

Způsob evidence 

výdajů a příjmů

Realizace veřejné zakázky 

podle zákona 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů                     

Celkový přehled skutečných nákladů projektu (v Kč)

Zdroj financování projektu - poskytovatel finančních prostředků
tj. zdroje finančních prostředků  vč. dotace poskytnuté Ústecký krajem v rámci dotačního 

programu Podpora začínajících podnikatelů v ÚK pro rok 2021  a vlastních zdrojů příjemce 

Ostatní zdroje (doplňte jaké): 

Celkem

Ústecký kraj - skutečně vyčerpaná dotace v rámci dotačního program Podpora 

začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 

Částka

Celkový přehled skutečných výnosů (příjmů) projektu (v Kč)

ANO NE

Podvojné účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Daňová evidence dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje procentem z příjmu dle § 7 zákoč. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
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Z toho skutečně 

uhrazeno z dotace

Neinvestiční dotace 

dle čl. I Smlouvy 

Nevyčerpaná část 

neinvest. dotace

0,00 0,00

Z TOHO SKUTEČNĚ UHRAZENO Z 

DOTACE CELKEM

CELKOVÁ DOTACE 

dle čl. I Smlouvy

NEVYČERPANÁ 

DOTACE CELKEM

0,00 0,00 0,00

Celkové skutečné náklady

Skutečný podíl dotace na  celkových nákladech

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Vratka nevyčerpané části dotace

Celkem vráceno 0,00 Kč

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

V případě potřeby je možné přidat řádky (kliknutí pravým tlačítkem myši na číslo řádku a "Vložit buňky" případně "Vložit" - 

"Vložit řádky pod". Přidání sloupců není povoleno.

Náklady hrazené z dotace

pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši

Celkem

Celkem

Celkové skutečné výnosy (příjmy):

SKUTEČNÉ NÁKLADY CELKEM (v Kč)

Celkem

0,00

0,00

Celkem

ĆESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Neinvestiční náklady - cestovné

0,00

Celkový přehled skutečného financování (v Kč)

0,00

Skutečné neinvestiční náklady celkem (v Kč)

0,00

Neinvestiční náklady - ostatní náklady

Neinvestiční náklady - režijní a administrativní náklady

Neinvestiční náklady -  materiál

0,00

Celkem

Neinvestiční náklady - služby

0,00

0,00

Neinvestiční náklady - drobný hmotný majetek

Celkem
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Datum : Podpis příjemce:

9. Kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací projektu (kolaudační souhlas, kolaudační 

rozhodnutí apod.), bylo-li správní řízení součástí projektu

4. Výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést nebo výpis z daňové evidence, ve které budou rozlišeny 

výdaje s konkrétní vazbou na projekt, vede-li příjemce daňovou evidenci

1. Doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)

Povinné přílohy

Příjemce čestně prohlašuje, že vyplnil všechny údaje pravdivě, a že ke dni podání závěrečné zprávy a finančního 

vypořádání dotace má v souvislosti s projektem vypořádány všechny závazky vůči státu v oblasti daňové i 

technicko provozní.

3. Kopie dokladů o provedených platbách (kopie výpisu z bankovního účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů)

7. V případě realizace veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějíších předpisů, 

přiložte kopii celé dokumentace k  řízení

5. Fotodokumentace realizace projektu  

2. Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu vč. podkladů pro vystavení těchto dokladů

(v případě právnické osoby podepisuje osoba zastupující právnickou osobu)

6. V případě investiční dotace účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu s příslušnou vyhláškou MF 

ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (protokol o zařazení majetku, karta dlouhodobého majetku, interní doklad o 

zařazení majetku apod.)

8. Znalecký posudek v cenách obvyklých nebo tržní ocenění, byl-li z dotace uhrazen použitý dlouhodobý (investiční) majetek, 

byl-li v rámci Projektu pořízen použitý dlouhodobý investiční majetek 

10. Pracovní smlouvu/smlouvy zaměstnance/zaměstnanců a mzdový list/mzdové listy v případě, že byly z rozpočtu 

projektu hrazeny mzdové náklady
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DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM 
KRAJI PRO ROK 2021 

 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 
 
1. POTŘEBNOST PROJEKTU (0 – 15 BODŮ)  
(Jak je projekt potřebný v regionu, jak přispívá ke zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti kraje,  
k jeho hospodářské prosperitě) 
 
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 15). Hodnotitel posuzuje potřebnost daného projektu z pohledu 
potřeb regionu a daného odvětví (potřeb zákazníků); potřebnost dané podnikatelské 
činnosti/služby/produktu pro hospodářský rozvoj regionu, území působnosti žadatele, odvětví 
(potřeb zákazníků).  
 
Zdroj pro ověření:  
Formulář žádosti - pole Stručný popis projektu, účel a odůvodnění 
Podnikatelský záměr - kapitola Potřebnost a přínos projektu 
 

2. ÚČELNOST PROJEKTU (0 – 20 BODŮ) 
 
a) Způsob realizace projektu  
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje způsob realizace projektu, výstupy a 
výsledky projektu (reálnost, kvantifikace, měřitelnost); vazbu aktivit (jednotlivých kroků realizace 
projektu) na plánované výstupy a výsledky projektu, nastavení časového harmonogramu; 
přesvědčivost a reálnost způsobu realizace. 
 
Zdroj pro ověření:  
Formulář žádosti - pole Stručný popis projektu, účel a odůvodnění; pole Výstupy projektu 
Podnikatelský záměr - kapitola Popis realizace projektu 
 
b) Rozpočet 
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje reálnost rozpočtu a jeho návaznost na 
definované aktivity (jednotlivé kroky realizace projektu), relevanci a přiměřenost rozpočtu obsahové 
náplni projektu, respektování pravidla 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost); přiměřenost 
z hlediska cen v čase a místě obvyklých; přehlednost. 
 
Zdroj pro ověření: 
Rozpočet 
 

3. UDRŽITELNOST PROJEKTU  (0 – 20 BODŮ) 
 
a) Uplatnitelnost projektu, resp. produktu/služby na trhu 
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje uplatnitelnost projektu 
(produktu/služby) – zhodnocení konkurence na trhu, konkurenční výhody žadatele (silné a slabé 
stránky projektu, příležitosti a hrozby projektu); zajištění odbytu; cenovou politiku; plánované formy 
propagace, rizikovost projektu 
 
Zdroj pro ověření: 
Podnikatelský záměr - kapitola Uplatnitelnost projektu, resp. produktu/služby na trhu 
 
b) Udržitelnost 
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Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje, zda existuje ekonomická představa 
a/nebo strategie udržitelnosti nebo budoucího rozvoje projektu/podnikatelské činnosti, posuzuje 
perspektivu pokračování projektu (produktu/služby); finanční plán (reálnost, připravenost).  
 
Zdroj pro ověření: 
Podnikatelský záměr, kapitola Udržitelnost projektu 

 
 
SPECIFICKÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (0 –  10 BODŮ): 
 

 

4. SPECIFICKÉ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ŽADATEL - STUDENT (0 NEBO 5 BODŮ) 
 
Student = student nebo žák střední školy (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné 
učiliště), vyšší odborné školy, vysoké školy; škola vedená v seznamu ministerstva školství; prezenční 
forma studia; věk do 26 let. 
 
Způsob hodnocení 
Žadatel-student (podloženo potvrzením o studiu) = 5 bodů. Maximální počet bodů, který lze za 
naplnění tohoto kritéria získat je 5 bodů. 
 
 
Způsob prokazování/kontroly 
Specifické hodnotící kritérium je sledováno pouze při příjmu žádosti: 

 uvedení informace v projektu + doložení potvrzení o studiu jako přílohy k žádosti, 

 v případě žadatele-právnické osoby musí být studentem její zakladatel, v případě více 
zakladatelů musí být studentem všichni zakladatelé (doloženo potvrzení  
o studiu všech zakladatelů). 
 

 

6. SPECIFICKÉ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ŽADATEL -  ABSOLVENT (0 NEBO 5 BODŮ) 
 
Absolvent = žadatel, který úspěšně ukončil své nejvyšší dosažené vzdělání maximálně 2 roky před 
podáním žádosti, nejdéle však do 30 let věku. 
 
Způsob hodnocení 
Žadatel-absolvent (podloženo potvrzením) = 5 bodů. Maximální počet bodů, který lze za naplnění 
tohoto kritéria získat je 5 bodů. 
 
Způsob prokazování/kontroly 
Specifické hodnotící kritérium je sledováno pouze při příjmu žádosti: 

 uvedení informace v  projektu + doložení kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
jako přílohy žádosti, 

 v případě žadatele-právnické osoby musí být absolventem její zakladatel, v případě více 
zakladatelů musí být absolventem všichni zakladatelé (doloženo kopiemi dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání všech zakladatelů). 
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7. SPECIFICKÉ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM - PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA (0 NEBO 3 BODY) 
 
Způsob hodnocení 
Žadatel je fyzickou osobu podnikající – podnikání je hlavní výdělečnou činností. Žadatel není 
právnická osoba.  
 
Způsob prokazování/kontroly 
SHK sledováno pouze při příjmu žádosti: 

 uvedení informace v žádosti + doklad osvědčující právní osobnost žadatele (povinná příloha 
žádosti), 

 uvedení informace v čestném prohlášení dle čl. VI., odst. 2), bodu e) – j) Zásad pro poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
 
Maximální počet dosažitelných bodů je 63. 
 
Minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií programu a proto, aby žádost měla 
možnost být podpořena je 20 bodů. 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce: 
  
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 

Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého 

kraje, na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
017/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021  

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX 
E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXX 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   1630952/0800 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce 

(název/obchodní firma nebo jméno a příjmení): 
Sídlo: 
Zastoupený: (jméno a příjmení, funkce)  
Kontaktní osoba: (jméno a příjmení, funkce)  
E-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
Bank. spojení:  
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn.  ........../ v.............. rejstříku 
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v……………….. 
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce 
je povinnou přílohou žádosti o dotaci). 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 

(dále jen „smlouva“) 

Bod 8.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 016/12R/2021
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Preambule 

Smlouva se uzavírá v souladu se Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 
a subsidiárně též se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí  
 Ústeckým krajem schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 013/13Z/2018 
dne 25. 6. 2018 (dále jen „Zásady“), které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou 
neupravených. 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel, výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ….. ze dne ……. poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: 
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

2. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu…název projektu…….(dále jen „Projekt“). 

3. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu ……..(doplní se označení 
příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek II. odst. 9). Poskytovatel uzavírá tuto 
smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce. 
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající 
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři čestného 
prohlášení předkládaného jako povinnou přílohu žádosti o dotaci a není mu známa 
překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného nařízení 
Evropské komise. 

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce, vedený na 
jeho jméno/název, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

5. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet zveřejněný 
v registru plátců vedeném správcem daně příjemce. 

Článek II. 

Podmínky použití dotace a doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu, který musí být realizován v souladu s Žádostí o dotaci ze dne ….. 
a jejími přílohami. 

2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých a uhrazených v době 
realizace Projektu od…..do….. . Uznatelné a neuznatelné náklady jsou dále definovány 
v čl. XII. dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 
2020“.  

3. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši …………. %. Závazný finanční ukazatel 
nesmí být překročen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu. 

4. Jako závazný časový ukazatel byl stanoven termín ukončení realizace Projektu, který 
je  nejdéle do ………. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný časový ukazatel, 
který nesmí být překročen. 
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5. Dotace musí být využita v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v dotačním 
programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“ (dále jen 
„Dotační program). 

6. Změny v rámci Projektu je možné provádět pouze postupem stanoveným čl. XIV. 
Dotačního programu. 

7. Náklady na pořízení použitého majetku (zejména strojního zařízení) je možné hradit 
v rámci Projektu pouze v případě, že se jedná o dlouhodobý (investiční) majetek a jeho 
pořizovací cena je podložena znaleckým posudkem v ceně obvyklé (dle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů) nebo tržním oceněním. Znalecký posudek 
nebo tržní ocenění je v tomto případě povinnou přílohou závěrečné zprávy. 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

2. Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně, 
v souladu s rozpočtem Projektu, který byl doložen jako povinná příloha žádosti o poskytnutí 
dotace.  

3. Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 

4. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

5. Vést oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak 
i z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu, pokud účetnictví vede. 

Příjemce, který vede daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny 
výdaje s konkrétní vazbou na Projekt.  

6. Označovat originály účetních dokladů souvisejících s Projektem informací o tom, že Projekt 
je spolufinancován Ústeckým krajem a číslem smlouvy o poskytnutí dotace. Doklady 
vztahující se k Projektu musí být úplné, průkazné a srozumitelné. 

7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání, a to do 
1 měsíce od termínu ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. II odst. 4. Ze 
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, 
postupem dle Zásad článku XII. odst. 6 prodloužen. Pokud byl Projekt ukončen před 
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání 
poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Závěrečná zpráva a finanční 
vypořádání dotace se předkládá na předepsaném formuláři ve strojově vyplněné (ne ruční) 
podobě. Formulář je uveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-
ustecky.cz v sekci DOTACE a GRANTY/Podpora začínajících podnikatelů/DP podpora 
začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce; 
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- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy; 

- popis realizace Projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, kvalitativní 
a kvantitativní výstupy Projektu; 

- přínos Projektu; 

- celkové zhodnocení Projektu; 

- doložení průkazného splnění publicity dle čl. VII. této smlouvy; 

- fotodokumentaci realizace Projektu; 

- plán udržitelnosti projektu.  

  

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí 
obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů Projektu; 

- přehled nákladů Projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení; 

- kopie účetních dokladů a podkladů pro vystavení těchto dokladů; 

- kopie dokladů o provedených platbách, tj. výdajový pokladní doklad nebo výpis 
z bankovního účtu nebo přehled transakční historie příp. doklad o provedení 
příslušné transakce vystavený bankou; 

- pracovní smlouvu/smlouvy zaměstnance/zaměstnanců a mzdový list/mzdové listy 
v případě, že byly z rozpočtu projektu hrazeny mzdové náklady; 

- doklad o přijetí dotace na bankovní účet příjemce; 

- výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést nebo 
výpis z daňové evidence, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na 
Projekt, vede-li příjemce daňovou evidenci; 

- účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu 
s příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (u investiční dotace); 

- kopii celé dokumentace k realizaci veřejné zakázky v případě, že byla v rámci 
Projektu realizována veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

- znalecký posudek v ceně obvyklé nebo tržní ocenění, byl-li v rámci Projektu 
pořízen použitý dlouhodobý (investiční) majetek; 

- kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu 
(např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí apod.), bylo-li správní řízení 
součástí Projektu; 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele. 

 

8. V případě předávání dokumentů obsahující osobní údaje zaměstnanců (pracovní smlouvy, 
mzdové listy apod.) poskytovateli dotace, zajistit vůči zaměstnanci/zaměstnancům splnění 
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veškerých povinností, která mu plynou z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet Projektu a kontrolu zajištění udržitelnosti 
Projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět 
kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace Projektu. 

10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným 
nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II 
odst. 3 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto 
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty,  
a to do 7 kalendářních dnů od schválení závěrečného vyúčtování dotace administrátorem 
programu. 

11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta 
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené  
v plánovaném rozpočtu Projektu, a to do 7 kalendářních dnů od schválení závěrečného 
vyúčtování dotace administrátorem programu. 

12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci 
Projektu poskytnuta, v případě, že se Projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních 
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat 
poskytovatele o vrácení dotace. 

13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

14. V případě, že je právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí  
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato 
až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli sdělit 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

 

Článek IV. 

Udržitelnost projektu 

1. Povinnost zajištění udržitelnosti Projektu je stanovena na 24 měsíců od termínu ukončení 
realizace Projektu uvedeného v čl. II. odst. 4. Příjemce dotace nesmí po dobu 24 měsíců 
od termínu ukončení realizace Projektu ukončit nebo přerušit svou podnikatelskou činnost, 
na kterou byla poskytnuta tato dotace.  

2. Majetek pořízený z dotace, nesmí příjemce dotace po dobu 24 měsíců od termínu 
ukončení realizace Projektu prodat, převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, 
pronajmout, dát za předmět zástavy nebo zatížit jinými věcnými právy třetích osob nebo 
darovat. 

3. V případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetku 
spolufinancovaném z  dotace je příjemce povinen tento majetek opětovně pořídit nebo 
uvést do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu 
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ukončení udržitelnosti Projektu. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce dotace 
povinen vrátit část dotace, která byla použita na pořízení tohoto majetku. 

4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli první písemnou zprávu o zajištění 
udržitelnosti Projektu do posledního dne 13 měsíce následujícího po termínu 
ukončení realizace Projektu uvedeného v článku II. odstavci 4 a druhou písemnou 
zprávu o zajištění udržitelnosti Projektu do posledního dne 25. měsíce následujícího 
po termínu ukončení realizace Projektu v článku II. odstavci 4. V případě doručení 
poštou je rozhodující datum razítka podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Příjemce 
doručí zprávu o zajištění udržitelnosti Projektu osobně nebo poštou či prostřednictvím 
datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 
do Elektronické podatelny ÚK, epodatelna@kr-ustecky.cz  

5) Příjemce je v období udržitelnosti dále povinen: 

a) neprodleně, nejdéle však do 7 pracovních dnů, informovat administrátora dotačního 

programu o  skutečnostech, které mají vliv na udržitelnost projektu; 

b) umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu dle článku XV. 

Dotačního programu.  

 

Článek V. 

Porušení rozpočtové kázně 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V případě, 
že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije nebo 
zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. 
a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené 
platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, 
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace 
následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – 
výše odvodu činí 5 %, 

b) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní 
lhůty 15 dnů uvedené ve výzvě poskytovatele k doplnění nebo opravě závěrečné 
zprávy nebo finančního vypořádání dotace předložených ve lhůtě stanovené ve 
smlouvě – výše odvodu činí 5 %, 

c) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska 
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu, 
pokud účetnictví vede. – výše odvodu činí 10 %, 

d) nedodržení povinnosti zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s 
konkrétní vazbou na Projekt, pokud vede daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – výše odvodu činí 10 %, 

e) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že Projekt 
je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %, 
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f) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše 
odvodu činí 5 %, 

g) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či jiných 
nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %, 

h) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ na 
stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše odvodu 
činí 5 %, 

i) předložení zprávy o zajištění udržitelnosti do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 2 %, 

4.  V případě nedodržení povinnosti zajištění udržitelnosti Projektu bude výše odvodu činit 
maximálně poměrnou část dotace stanovenou podle počtu kalendářních dnů, po které 
nebyla povinnost zajištění udržitelnosti dodržena.  

5.  Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů 
za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za 
porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího 
porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití peněžních prostředků 
dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení 
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy 
(odst. 3 tohoto článku) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. 

Článek VI. 

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil 
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu 
a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení 
výpovědi příjemce. Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace. 

2. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět smlouvu také v případě, že bylo vůči příjemci 

dotace zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména z důvodů 
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, 
s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 

4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

Článek VII. 

Publicita 

1. Příjemce je povinen dodržet publicitu Projektu a to minimálně v tomto rozsahu: 

a) v případě informování sdělovacích prostředků o Projektu uvést fakt, že Projekt byl 
podpořen Ústeckým krajem, 
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b) na výstupech Projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
příjemce skutečnost, že Projekt podpořil poskytovatel dotace (dále „Sponzorský vzkaz“) 
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Logomanuál je umístěn na 
webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

c) prezentovat poskytovatele nejméně po dobu realizace a udržitelnosti Projektu 
v rozsahu: 

• sponzorský vzkaz musí být umístěn v souladu s logo manuálem, v sídle Příjemce 
a dále v prostorách realizace Projektu, pokud to charakter Projektu umožňuje, 

• v případě pořízení dlouhodobého hmotného majetku musí být umístěna 
tabulka/plakát/štítek/samolepka se „Sponzorským vzkazem“ v provedení 
respektující logomanuál poskytovatele na viditelném místě tohoto majetku 
(budovy, stroje, zařízení, věci apod.) nebo v jeho blízkosti neumožňují-li technické 
podmínky umístit „Sponzorský vzkaz“ na majetek. 

• sponzorský vzkaz musí být umístěn na webových stránkách příjemce vztahujících 
se k Projektu, pokud příjemce webové stránky má. 

2. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle 
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.  
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek VIII. 

Ostatní ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž  
 každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na 
e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 
usnesením č. ………… ze dne ……………. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V ………………… dne …………… 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., 
MBA, 1. náměstkyně hejtmana 
Ústeckého kraje, na základě pověření 
dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
017/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021 

Příjemce 
XXXXXXXXXXX 

  

 



 

   
 

 
 
 
 
 
Číslo smlouvy: …………………….. 

 
 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace  
k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na 

pevná paliva (kotlíková dotace) 
uzavřené v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád. 

Smluvní strany  

Poskytovatel: Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 
Zastoupený:  

 

Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 0720000121/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  
 
a 
 
Příjemce:    
Bydliště:  
Datum narození:   
Bank. spojení:  
Číslo účtu:  
Číslo žádosti:  

 (dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji (Dohoda) 
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Článek I. 

Ukončení smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace k realizaci 
projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji č. ………………, uzavřené dne ……………….. 

 

Článek II. 

Ostatní ujednání 

1. Smlouva je ukončena před vyplacením schválené dotace. Poskytovatel a Příjemce výslovně 
prohlašují, že dnem uzavření této Dohody jsou vypořádána jejich vzájemná práva a 
povinnosti z titulu uzavřené smlouvy a nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky. 

2. Tato Dohoda bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím 
dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření Dohody, a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
zveřejnění. 

3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení.   

4. Obě smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této Dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. …………………. ze dne …………………….. 

6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

 

 
 
V Ústí nad Labem dne   V                             dne  
 
 
 
 
 
 

  

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
………………………………….. 

 Příjemce: 
………………………………….. 

 



Příloha č. 2

Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Seznam nedoporučených žádostí k přidělení dotace

název IČ sídlo

1 WASTen, z.s. 04669053
Králova výšina 3132/7, 

Ústí nad Labem 400 01

Bioreaktor - Vývoj zařízení 

pro zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů při 

využití larev much 

Hermetia illucens

6 161 500,00 Kč                          

7 500 000,00 Kč                       CELKOVÁ ALOKACE PROGRAMU

P
o

řa
d

í

Žadatel

Název projektu

P
ři

d
ě

le
n

ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů Přidělená dotace (Kč)

bod 8.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 018/12R/2021
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Ústecký kraj   

na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 09. 09. 2019 

vyhlašuje   

  

  

  

DOTAČNÍ PROGRAM  
  

„Asistenční vouchery Ústeckého kraje”  

 

Aktualizace č. 2 

  

  

1. Vyhlašovatel programu  

Vyhlašovatelem programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje” (dále jen „Program”) a 

poskytovatelem dotace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156, 

zastoupen hejtmanem Ing. Janem Schillerem.  

Program je vyhlašován v rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_018_055 

„Smart akcelerátor II”, v aktivitě Asistence projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém 

kraji II” reg. č.  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194 (dále jen „SMART II – UK“), spolufinancovaného 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV”).  

 

2. Východisko pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z 

rozpočtu Ústeckého kraje a oblast podpory  

Pokud není v tomto Programu stanoveno jinak, řídí se podmínky a postup při poskytování dotace 

„Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje“, 

schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018, ze dne 25. 6. 2018 (dále jen 

„Zásady“). Které jsou zveřejněny na www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2. 

bod 8.7 priloha 3.pdf k usnesení č. 018/12R/2021
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Dotační program je zaměřen na podporu přípravy strategických projektových záměrů/strategických 

intervencí v kraji tak, aby byly v souladu s Národní RIS3 strategií a její krajskou přílohou a mohly být 

v podobě projektové žádosti podány do relevantní výzvy vhodného programu podpory na národní či 

evropské úrovni, případně byly připraveny k realizaci z jiných zdrojů (např. místní rozpočty, vlastní 

prostředky nositele aj.). Cílem je co nejvíce zaktivizovat prostředí kraje a podpořit přípravu 

strategických projektů až do fáze k realizaci.  

   

3. Cíle programu a důvody podpory  

3.1. Cílem programu je prostřednictvím poskytnutí neinvestiční dotace zajistit přípravu a zpracování 

projektových záměrů tzv. strategické intervence, které budou naplňovat cíle a opatření Regionální 

inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii (dále jen „RIS3 

strategie“), budou zpracovány do stadia realizovatelnosti ve formě projektové žádosti tak, aby mohly 

být podány do relevantní výzvy vhodného programu na národní či mezinárodní úrovni, případně byly 

připraveny k realizaci z jiných zdrojů (např. místní rozpočty, vlastní prostředky nositele aj.).  

3.2. Důvodem poskytnutí podpory je zajištění systematické podpory budování absorpční kapacity v 

Ústeckém kraji v souladu s potřebami RIS3 strategie na krajské i národní úrovni.   

  

4. Pojmy  

4.1. RIS3 strategie – Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, nebo Národní RIS3 strategie a její 

Krajská příloha k národní RIS3 strategii   

4.2. Projekt – se pro účely Programu rozumí plán časově ohraničených aktivit uvedených v žádosti o 

dotaci a na které je dotace o asistenční voucher požadována.    

4.3. Strategický projekt – je projekt tzv. strategické intervence, který splňuje alespoň následující 

požadavky:   

 prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle krajské přílohy k RIS3 

strategii nebo specifického cíle Národní RIS3 strategie a současně  

 posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji nebo mimo kraj a současně  

 má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v Ústeckém kraji ČR tj. např. musí 

prokazatelně prostřednictvím podpory inovací přispívat k růstu konkurenceschopnosti firem v 

kraji, které vedou k intenzivnější spolupráci a propojení školství/vzdělávání s pozitivním 

dopadem na růst produktivity nebo   

 slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén Ústeckého kraje nebo ČR vedoucí 

k vytváření konkrétních nových či změněných produktů, technologií, postupů či vlastností 

výrobků vedoucí k růstu produktivity a obratu firem  

4.4. Projektový záměr strategické intervence – projektový záměr předkládaný spolu s žádostí o dotaci 

do tohoto Programu, který je rozpracovaný do úrovně Rozšířené projektové fiše strategického projektu 

na předepsaném formuláři (strojově vyplněném) zveřejněném na www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a 

granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2, tj. obsahuje 

definování cíle a kvantifikovaných výsledků intervence, závazného určení nositele a klíčových partnerů 

projektu, rámcově popsaných aktivit vč. odhadu nákladů, harmonogramu, apod.  Identifikace 

strategických intervencí/projektů proběhne zejména prostřednictvím inovačních platforem RIS3 na 

základě vybraných témat a doložené potřeby/poptávky.  
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4.5. Nepodstatná změna – Pro účely tohoto Programu se nepodstatnou změnou rozumí změna 

způsobená odchylkou od schválené žádosti vč. jejích příloh, která neovlivní způsob realizace, účel a 

dosažení cíle/cílů projektu. Podrobně jsou nepodstatné změny upraveny v čl. 15. tohoto Programu.  

4.6. Podstatná změna – Pro účely tohoto Programu se podstatnou změnou rozumí změna způsobená 

odchylkou od schválené žádosti vč. jejích příloh, která ovlivňuje způsob realizace projektu a/nebo má 

vliv na smluvní vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotace uzavřený na základě smlouvy o 

poskytnutí dotace. Podrobně jsou podstatné změny upraveny v čl. 15. tohoto Programu.  

4.7. Potvrzení RIS3 developera o souladu obsahové náplně žádosti o dotaci s podmínkami 

Programu – jedná se o doložení splnění povinnosti žadatele konzultovat obsah žádosti se členem 

projektového týmu na pozici RIS3 developer a následně získat jeho kladné stanovisko ohledně 

posouzení souladu obsahové náplně žádosti s podmínkami Programu. 

Potvrzení předkládá žadatel o dotaci na předepsaném formuláři (strojově vyplněném) zveřejněném na 

www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje pod 

názvem „Potvrzení RIS3 developera o souladu obsahové náplně žádosti o dotaci s podmínkami 

Programu“. Kontaktní údaje na vybraného RIS3 developera poskytne žadateli kontaktní osoba člena 

administrativního týmu uvedená na www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2.  

4.8. Zpráva RIS3 developera o průběhu realizace Projektu – jedná se o zprávu o průběhu realizace 

Projektu zpracovanou RIS3 developerem, který vystavil Potvrzení RIS3 developera o souladu obsahové 

náplně žádosti o dotaci s podmínkami Programu specifikované v odst. 4.7. tohoto Programu, a který je 

po dobu trvání Projektu konzultantem projektového týmu žadatele o dotaci/ příjemce dotace, 

Tuto zprávu RIS3 developer zpracuje na předepsaném formuláři “Zpráva RIS3 developera o průběhu 

realizace Projektu“ (dále jen „Zpráva RIS3 developera“) zveřejněném na www.kr-ustecky.cz v sekci 

Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2 tohoto 

Programu.  

Zprávu RIS3 developer připravuje pouze v případě, že se jedná o jednu z níže uvedených variant 

připravenosti projektu: 

 financování realizace projektu je potvrzeno z jiných zdrojů mimo SMART II – UK 

specifikovaného v čl. 1. toho Programu (např. z vlastních zdrojů nositele projektu, 

krajského/obecního rozpočtu apod.),   

 projekt je připraven k podání do konkrétního národního/mezinárodního programu podpory 

v podobě projektové žádosti (včetně všech příloh požadovaných programem podpory) 

vyhlášeného/ vyhodnoceného po skončení doby realizace projektu SMART II – UK 

specifikovaného v čl. 1. tohoto Programu, 

 projekt je připraven k budoucímu financování z jiných finančních zdrojů (např. vlastní zdroje 

nositele projektu, krajský/obecní rozpočet apod.) 

Zpráva RIS3 developera bude poskytovateli dotace předkládána žadatelem dvakrát za dobu realizace 

projektu jako: 

 průběžná zpráva, a to do 10 pracovních dnů od dne obdržení výzvy poskytovatele dotace 

k jejímu předložení, kterou poskytovatel dotace pošle žadateli po uplynutí minimálně poloviny 

doby trvání Projektu a zároveň v rámci závěrečné zprávy specifikované v čl. 16. tohoto 

Programu, 

 konečná zpráva, a to v rámci závěrečné zprávy specifikované v čl. 16. tohoto Programu. 
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5. Účel, na který je dotace poskytována – podporovaná opatření (aktivity) 

Programu  

 

5.1. V rámci Programu bude podpořena:  

 příprava projektového záměru strategického projektu, který je v době realizace projektu 

SMART II – UK specifikovaného v čl. 1. tohoto Programu podán do konkrétního 

národního/mezinárodního programu podpory v podobě projektové žádosti (včetně všech příloh 

požadovaných programem podpory), jež bude vycházet z Rozšířené projektové fiše 

strategického projektu zpracované žadatelem o dotaci na předepsaném formuláři (strojově 

vyplněném) zveřejněném na www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2, a úspěšně splní podmínky formální 

správnosti a přijatelnosti, 

 příprava projektového záměru strategického projektu, který je dopracován do podoby extenzivní 

projektové fiše (studie proveditelnosti) o níže předepsané struktuře, jež bude vycházet z 

Rozšířené projektové fiše strategického projektu zpracované žadatelem o dotaci na 

předepsaném formuláři (strojově vyplněném) zveřejněném na www.kr-ustecky.cz v sekci 

Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2, 

která odpovídá připravenosti projektu, a financování jeho realizace je potvrzeno z jiných zdrojů 

mimo projekt Smart akcelerátor II specifikovaný v čl. 1. toho Programu (např. z vlastních zdrojů 

nositele projektu, krajského/obecního rozpočtu apod.), 

 příprava projektového záměru strategického projektu zpracovaného v podobě extenzivní 

projektové fiše (studie proveditelnosti) o níže předepsané struktuře, jež bude vycházet z 

Rozšířené projektové fiše strategického projektu zpracované žadatelem o dotaci na 

předepsaném formuláři (strojově vyplněném) zveřejněném na www.kr-ustecky.cz v sekci 

Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2, 

která odpovídá připravenosti projektu k podání do konkrétního národního/mezinárodního 

programu podpory vyhlášeného/ vyhodnoceného po skončení doby realizace projektu SMART 

II – UK specifikovaného v čl. 1. tohoto Programu, 

 příprava projektového záměru strategického projektu zpracovaného v podobě extenzivní 

projektové fiše (studie proveditelnosti) o níže předepsané struktuře, jež bude vycházet z 

Rozšířené projektové fiše strategického projektu zpracované žadatelem o dotaci na 

předepsaném formuláři (strojově vyplněném) zveřejněném na www.kr-ustecky.cz v sekci 

Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2, 

která odpovídá připravenosti projektu k budoucímu financování z jiných finančních zdrojů 

(např. vlastní zdroje nositele projektu, krajský/obecní rozpočet apod.).  

Extenzivní projektová fiše (studie proveditelnosti) je kvalitně rozpracovaný projekt s následující 

povinnou strukturou a odpovídající kvalitou:  

 identifikace nositele/partnerů strategického projektu,  

 abstrakt strategického projektu,  

 výchozí stav strategického projektu – nulová varianta,  
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 detailní popis aktivit a způsob dosažení cílového stavu (včetně technického/technologického 

řešení, pokud je relevantní),  

 cílový stav strategického projektu,  

 popis cílových skupin a identifikace dopadů strategického projektu,  

 harmonogram strategického projektu,  

 detailní rozpočet strategického projektu,  

 potřeba a zajištění majetku, pokud relevantní,  

 finanční plán strategického projektu,  

 personální zajištění,  

 kvantifikované výstupy strategického projektu,  

 cost–benefit analýza, je – li relevantní,  

 analýza rizik.  

 5.2. V rámci programu budou typově podpořeny zejména:   

 partnerské projekty, které vyžadují v přípravné fázi koordinaci většího počtu subjektů, a zároveň 

mají významný dopad v regionu,  

 projekty jednoho nositele, který má ovšem strategický význam pro celý region, tzn., že má 

významný dopad v celém regionu,  

 další projekty, které ovšem mají vysokou přidanou hodnotu.   

  

5.3. Podporované aktivity:  

 zajištění týmu pro přípravu a zpracování strategického projektu,  

 zpracování studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového průzkumu, 

expertních posudků, jiné analytické práce, které jsou nutné pro přípravu strategického projektu 

do stadia realizovatelnosti, příp. budou nebo povedou k přípravě a zpracování povinných příloh 

žádosti o dotaci do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,  

 zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analýza – CBA) 

zpracování technologického a technického řešení,  

 zpracování projektové žádosti o podporu do relevantní výzvy národního/mezinárodního 

programu, 

 zpracování extenzivní projektové fiše specifikované v odst. 5.1 tohoto Programu připravené 

k podání do národního/mezinárodního programu podpory. či realizaci strategického projektu 

z jiných finančních zdrojů mimo dotační programy (např. vlastní zdroje nositele, místní 

rozpočty a jiné). 
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6. Okruh oprávněných žadatelů, územní dopad  

  

6.1. Oprávněnými žadateli mohou být:  

6.1.1 Veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.   

Veřejný (veřejnoprávní) subjekt je dle definice Ministerstva financí ČR jakýkoliv subjekt:  

a) který je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který 

nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,  

b) má právní subjektivitu a  

c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo 

dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány 

nebo jinými veřejnoprávními subjekty.  

Platí, že podmínky a) až c) musí být naplněny kumulativně, u podmínky c) platí, že může být naplněna 

pouze jedna z možností, tedy buď převažující financování, nebo nadpoloviční většina rozhodovacích 

pravomocí.  

 6.1.2 soukromý (soukromoprávní) subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého 

kraje.  

V případě, že nesplňuje definici veřejného žadatele viz bod 6.1.1 spadá daný subjekt do kategorie 6.1.2.   

6.2. Strategický projekt, na jehož přípravu a zpracování obdrží žadatel Asistenční voucher, musí mít 

prokazatelný dopad do území Ústeckého kraje.  

  

7. Způsobilost výdajů projektu  

7.1. Způsobilé jsou výdaje, které vznikly v rámci projektu, nejdříve však od zveřejnění Dotačního 

programu tj. 13. 9. 2019 a byly uhrazeny v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen 

„Smlouva“). Výjimku tvoří mzdy zaměstnanců příjemce za poslední měsíc projektu, které jsou 

způsobilým výdajem a byly proplaceny v následujícím měsíci po ukončení realizace projektu.   

7.2. Dotace může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, který:  

 je v souladu s právními předpisy (tj zejména s legislativou ČR a EU),  

 je v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, obecná část v oddíle 8.7 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm a Pravidla pro žadatele a příjemce 

specifická část, Výzva Smart Akcelerátor II https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-055-

smart-akcelerator-ii/dokumenty.htm, (aktuální platná verze) a podmínkami Programu, 

 vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů,   
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 vznikl a byl žadatelem uhrazen v době trvání projektu dle smlouvy o udělení dotace s výjimkou 

osobních nákladů, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu realizace projektu, 

nejpozději však do posledního dne následujícího měsíce od ukončení projektu 

 nevznikl před vyhlášením Programu, 

 výdaj musí mít vazbu na podporovaný region a je řádně identifikovatelný, prokazatelný a 

doložitelný,  

 je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu.  

 

7.3. Druhy způsobilých a nezpůsobilých výdajů  

7.3.1. Výdaje na přípravu projektových záměrů jsou způsobilé pouze v případě, že: 

 strategický projekt nebyl podán v době realizace projektu SMART II – UK specifikovaného v 

čl. 1. tohoto Programu do konkrétního národního/mezinárodního programu podpory nebo byl 

předložen k financování z jiných zdrojů (např. vlastní zdroje nositele projektu, krajský/obecní 

rozpočet apod.) před datem předložení žádosti do Dotačního programu „Asistenční vouchery 

Ústeckého kraje“,  

 se jedná o výdaje na přípravu projektového záměru strategického projektu, který je připraven k 

podání do konkrétního národního/mezinárodního programu podpory vyhlášeného/ 

vyhodnoceného po skončení doby realizace projektu SMART II – UK specifikovaného v čl. 1. 

tohoto Programu, nebo je připraven k budoucímu financování z jiných finančních zdrojů (např. 

vlastní zdroje nositele projektu, krajský/obecní rozpočet apod.).   

7.3.2 Způsobilé výdaje jsou:  

• Osobní náklady na zaměstnance žadatele (forma HPP, DPP, DPČ), vč. odvodů na sociální a 

zdravotní pojištění  

Způsobilé jsou výdaje odborných pozic, zajišťujících přípravu strategického projektu. Příjemce 

asistenčního voucheru se musí v případě způsobilosti osobních výdajů řídit platnými pravidly 

stanovených v dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro 

zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, v aktuálně platném znění 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015313.htm, bodu 1 Stanovení sazby pomocí 

ISPV popř. bodu 4 Individuální stanovení sazby mzdy/platu/odměny z dohody, není-li možné 

postupovat dle bodu 1. Stanovení sazby mzdy/platu/odměny z dohody na základě bodu 4, musí 

být vždy příjemcem voucheru řádně zdůvodněno v Pracovní smlouvě, nebo dohodě, příp. v 

jiném dokumentu stanovující pracovní pozici a pracovní náplň činnosti musí obsahovat:  

- identifikaci projektu, do kterého je pracovník zapojen  

- popis pracovní činnosti relevantní pro projekt  

- rozsah činnosti, tzn. úvazek či počet hodin za časovou jednotku (měsíc, rok apod.) s 

uvedením adekvátního poměru na projekt  

- údaj o mzdě nebo platu (zpravidla platový nebo mzdový výměr), v případě DPP, DPČ 

hodinová sazba   

Skutečně odpracované hodiny vykazuje příjemce prostřednictvím Pracovních výkazů (formulář 

je ke stažení na webových stránkách u dokumentace Programu).  
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• výdaje vedoucí k vypracování studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového 

průzkumu, expertních posudků aj., které jsou nutné pro přípravu strategického projektu do stadia 

realizovatelnosti, příp. budou nebo povedou k přípravě a zpracování povinných příloh žádosti o 

dotaci do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni, 

• výdaje k vypracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analýza –  

CBA, 

• výdaje vedoucí k vypracování technologického a technického řešení, 

• výdaje na zpracování projektové žádosti o podporu do relevantní výzvy 

národního/mezinárodního programu. výdaje na zpracování extenzivní projektové fiše 

specifikované v odst. 5.1 tohoto Programu připravené k podání do národního/mezinárodního 

programu podpory či realizaci strategického projektu z jiných finančních zdrojů mimo dotační 

programy (např. vlastní zdroje nositele, místní rozpočty a jiné) daň z přidané hodnoty vztahující 

se ke způsobilým výdajům, je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně 

nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně, 

• výdaje na pořádání workshopů, pracovních jednání – pronájem, občerstvení apod.,   

• cestovní náhrady, výdaje na ubytování, stravování,   

• výdaje na propagaci a marketing příjemce, 

• výdaje na publicitu. 

Výdaje na propagaci/publicitu (samozřejmě pouze v jasné vazbě na projekt připravovaný s pomocí 

voucheru) jsou uznatelné za podmínek dodržení pravidel pro publicitu, musí se řídit aktuálními 

Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, kapitola Pravidla publicity.  

Činnosti projektu mohou být realizovány a pořízeny vlastní činností i dodavatelsky jako nákup 

služeb. Bude-li příjemce v rámci realizace projektu nakupovat služby, příp. jiné výdaje 

dodavatelsky, musí se řídit aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, 

kapitola – Zadávání zakázek.  

7.3.3. Nezpůsobilé výdaje projektu:  

• v čase a místě neobvyklé mzdové či platové náklady,  

• náhrada nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru, 

• ostatní výdaje za zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni, dle zvláštních 

předpisů (např. odstupné, příspěvky na penzijní připojištění, dary, odvody na zdravotní pojištění 

v případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno atd.),  

• výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem poskytnuté dotace,  

• odměny statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou osobou,  

• dlužný úrok, pokuty a finanční sankce,  

• nákupy pozemků nebo budov,  

• nákup hmotného majetku,  

• pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,   

• pořízení krátkodobého majetku,  

• oprava majetku,  

• účetně nedoložitelné výdaje,  

• daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň darovací, dědická, z nabytí nemovitých věcí, poplatek 

za znečištění ovzduší atd.,  

• kurzové ztráty, za kurzové ztráty se nepovažují pouze ztráty vzniklé účetně z důvodu rozdílnosti 

použitého kurzu dle interní směrnice organizace a kurzu použitého při skutečné úhradě,  
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• alkoholické nápoje, tabákové výrobky a psychotropní látky,  

• hmotný majetek a materiál,  

• odpisy,  

• nájem a leasing,  

• správní a jiné poplatky,  

• administrativní činnosti související s aktivitou Asistence (příprava žádosti o poskytnutí dotace 

na asistenční voucher, Závěrečné zprávy s vyúčtováním atd.),  

• výdaje na pořizování staveb novou výstavbou, dobudování, rekonstrukci, upgrade infrastruktury 

nebo úpravu prostor,   

• ostatní výdaje neuvedené ve způsobilých výdajích, 

• výdaje, které nevznikly a nebyly uhrazeny v době trvání projektu. 

 

8. Časový rámec Projektu asistence, Programu 

Termín zahájení realizace Projektu je termín zahájení fyzické a finanční realizace aktivit, které jsou 

předmětem Projektu a nastanou nejdříve od zveřejnění Programu. 

Maximální délka realizace projektu je stanovena na 18 měsíců.  

Schválení dokumentace Programu Zastupitelstvem ÚK na základě 

usnesení č. 012/22Z/2019: 
09. 09. 2020 

Zveřejnění Programu a dokumentace Programu na Úřední desce 

ÚK:  
13. 09. 2019 

Schválení dokumentace Aktualizace č. 1 Programu Zastupitelstvem 

ÚK na základě usnesení č. 010/3Z/2021: 
25. 01. 2021 

Zveřejnění Aktualizace č. 1 Programu a dokumentace Programu na 

Úřední desce ÚK: 
05. 02. 2021 

Schválení dokumentace Aktualizace č. 2 Programu Zastupitelstvem 

ÚK na základě usnesení č. XXX/XZ/2021: 
XX. XX. 2021 

Zveřejnění Aktualizace č. 2 Programu a dokumentace Programu na 

Úřední desce ÚK: 
XX. XX. 2021 

Příjem žádostí ode dne:   XX. XX. 2021 

Ukončení příjmu žádostí:  
Do vyčerpání alokace nejdéle 

však do 31. 12. 2021  

Předpokládaná lhůta pro vydání rozhodnutí o 

poskytnutí/neposkytnutí dotace nejpozději do:  

4 měsíce od přijetí žádosti 

Doba zahájení realizace projektu: 
Nejdříve od data zveřejnění 

Programu, tj. 13. 09. 2019  

Doba ukončení realizace projektu: 

Max. 18 měsíců od zahájení 

realizace, nejpozději však do  

31. 05. 2022  
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 Způsobilost výdajů od:  
Nejdříve od data zveřejnění 

Programu, tj. 13. 09. 2019  

Vyplacení dotace:  

Dotace bude vyplacena do 30 

pracovních dní po schválení 

závěrečné zprávy včetně 

všech povinných příloh dle čl. 

16 tohoto Programu  

Datum předložení závěrečné zprávy do:  

Do 30 dnů od ukončení 

realizace Projektu nebo ode 

dne nabytí účinnosti 

veřejnoprávní smlouvy dle 

toho, která z těchto událostí 

nastane později  

 

Příjem žádostí o neinvestiční dotaci v Programu je průběžný, žádosti se posuzují a hodnotí průběžně, tj. 

postupně v pořadí, v jakém byly podány během lhůty pro podávání žádostí (specifikované v tabulce 

odst. 8 tohoto Programu). 

 

 

9. Finanční rámec programu a forma podpory  

9.1. Celková alokace programu  

• Celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro Program: 7 500 000 ,- Kč  

9.2. Forma podpory   

• Podpora bude poskytnuta formou neinvestiční dotace.   

9.3. Minimální a maximální výše dotace   

• Minimální výše dotace na jeden projekt:  100.000,- Kč  

• Maximální výše dotace na jeden projekt:  500.000,- Kč  

9.4. Míra dotace  

Poskytovatel se podílí na úhradě způsobilých nákladů formou neinvestiční dotace maximálně do výše 

85 % celkových způsobilých výdajů projektu (z toho max. 85 % budou tvořit prostředky z OP VVV a 

15 % vlastní prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje), spolufinancování ze strany příjemce je stanoveno 

v minimální výši 15 %.   

9.5. Způsob financování  

Dotace bude příjemci vyplacena do 30 pracovních dnů po schválení závěrečné zprávy, a to 

bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud je 

příjemce plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném 

správcem daně příjemce. (viz článek 15 Programu)  
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10. Veřejná podpora   

10.1. Dotace bude poskytnuta dle charakteru projektu individuálně a na základě toho bude poskytnuta 

dotace v režimu „de minimis“ nebo v režimu mimo veřejnou podporu.   

10.1.1. V případě, že na úrovni žadatele o asistenční voucher nebyly kumulativně naplněny znaky 

veřejné podpory, bude poskytnuta dotace v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). V tomto případě bude ze strany žadatele 

potvrzeno „Vlastním čestným prohlášením o kumulativním nenaplnění znaků veřejné podpory ve 

smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie“.  

10.1.2. Pokud poskytovatel posoudí, že dotace zakládá pro příjemce veřejnou podporu, může být 

poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora malého rozsahu de minimis  

(v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití čl. 

107 a 108 SFEU), a to za předpokladu splnění všech podmínek daného nařízení (včetně dodržení 

maximálních stropů).  

Poskytovatel musí postupovat v souladu s Metodický pokynem o Centrálním registru podpor malého 

rozsahu – de minimis. Možnost žadatele čerpat podporu de minimis v požadované výši dotace je 

potvrzena ze strany žadatele podpisem „Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“. 

Přehled poskytnutých podpor de minimis je veřejně přístupný k nahlédnutí v Centrálním registru na 

internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-

podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/. 

Po podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bude ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podpisu 

smlouvy poskytovatelem dotace zapsána výše dotace do centrálního registru podpor malého rozsahu – 

de minimis, a to bez ohledu na to, kdy bude podpora de minimis příjemci dotace vyplacena. 

Žadatelům o dotaci se doporučuje, aby si před podáním žádosti o podporu, která má být poskytnuta v 

režimu de minimis, ověřili svůj „disponibilní limit“ pro čerpání de minimis a přizpůsobili rozpočet svého 

projektu tak, aby poskytnutím podpory nedošlo k překročení tohoto limitu. Uvedený limit je nezbytné 

zkoumat v součtu za všechny subjekty spadající do definice „jednoho podniku“. Limit bude ověřován 

před podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

Bližší údaje o podmínkách podpory malého rozsahu de minimis jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce OP VVV, obecná část, oddíl 15.3.2. https://opvvv.msmt.cz/balicek-

dokumentu/item1000043.htm (aktuálně platná verze).  

   

11. Posouzení a hodnocení žádosti o dotaci a rozhodnutí o poskytnutí / 

neposkytnutí dotace  

11.1. Proces hodnocení žádosti probíhá ve dvou fázích:  

 posouzení splnění formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o dotaci,  

 věcné hodnocení žádosti o dotaci   
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11.1.1. Posouzení splnění formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti  

V rámci posouzení formálních náležitostí bude posouzena kompletnost žádosti včetně doložení všech 

povinných příloh.   

V rámci kontroly přijatelnosti bude posouzeno, zda žádost splňuje podmínky Programu, zejména:  

• oprávněnost žadatele,  

• zda se jedná o strategický projekt, definovaný v čl. 4.3. Programu,  

• způsobilost výdajů,  

• forma podpory, maximální a minimální výše,  

• termín realizace,   

• splnění povinnosti získání Potvrzení RIS3 developera o souladu obsahové náplně žádosti o 

dotaci s podmínkami Programu specifikovaného v odst. 4. 7. tohoto Programu.  

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií v podobě: 

SPLNĚNO / NESPLNĚNO. 

Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena Žádost žadatele, který naplňuje skutečnosti uvedené v čl. IX. 

odst. 5 Zásad. 

V případě, že bude v rámci posouzení splnění formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti v jednom 

nebo více výše uvedených bodů výstupem kontroly NESPLNĚNO, bude žadatel vyzván jedenkrát k 

opravě, doplnění, či vysvětlení žádosti ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Pokud 

žadatel potřebné doklady, vysvětlení či vyjádření ve stanovené lhůtě nedodá, bude jeho žádost o 

poskytnutí dotace z hodnotícího procesu vyřazena a nebude dále hodnocena.  

Posouzení formálních náležitostí provádí administrátor programu.  

Posouzení přijatelnosti provádí projektový tým Projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v 

Ústeckém kraji II“, konkrétně RIS3 manažer, krajský RIS3 koordinátor, RIS3 developer, finanční 

manažer. 

V dalším platí pro posuzování žádostí příslušná ustanovení čl. IX. Zásad. 

11.1.2. Věcné hodnocení žádosti o dotaci  

V rámci věcného hodnocení se stanovují hodnotící kritéria:  

a) Projektová fiše je dostatečně rozpracovaná, žadatel navrhuje konkrétní realizovatelné opatření a 

aktivity.  

b) Efektivnost projektového záměru – navržené aktivity mají vysoký potenciál řešit definovaný problém 

a výrazně přispět k vybranému cíli/cílům RIS3.  

c) Komplexnost řešení problému – jsou plánované aktivity projektového záměru naplánovány logicky 

ve vzájemných souvislostech tak, aby vedly k dosažení plánovaného výsledku?  

d) Reálný rozpočet přípravy strategického projektu – položky v navrhovaném rozpočtu jsou z hlediska 

způsobilých podporovaných aktivit potřebné a jejich výše odpovídají rozsahu činností.  

Věcné hodnocení provádí hodnotící komise jmenovaná Krajskou radou pro konkurenceschopnost 

(KRK), která ohodnotí hodnotící kritéria následovně:  

Jednoznačně ANO - 3 body, Částečně ANO - 2 body, Spíše NE - 1 bod, NE – 0 bodů 
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Maximální počet bodů je 12, minimální počet bodů pro přidělení Dotace je 7. V případě obdržení většího 

množství projektů požadujících větší finanční podporu, než umožňuje alokace Programu, budou žádosti 

splňující minimální bodovou hranici pro přidělení Dotace podpořeny v pořadí dle dosaženého počtu 

bodů. V případě, že by bylo bodové hodnocení shodné, bude rozhodovat časové hledisko podání žádosti. 

Na základě výsledku hodnocení stanoví KRK pořadí žádostí a doporučí orgánům kraje schválení žádostí 

do výše alokace Programu. 

Hodnotící komise může v rámci věcného hodnocení s ohledem na přiměřenost požadované dotace 

navrhnout její adekvátní a odůvodněné snížení a podmínit tímto snížením schválení žádosti, která splnila 

alespoň minimální bodovou hranici pro přidělení dotace. 

11.2. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada Ústeckého kraje, příp. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dle 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

12. Žádost o poskytnutí dotace  

Žadatel podá žádost o dotaci na předepsaném formuláři Žádost o poskytnutí dotace spolu s povinnými 

přílohami (Formulář Žádosti o poskytnutí dotace, včetně příloh je zveřejněn společně s Programem 

zveřejněném na úřední desce, resp. na webových stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty 

/Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2:  

 čestné prohlášení žadatele v souladu s pravidly veřejné podpory v originále, 

 doklad prokazující formální ustanovení subjektu žadatele, tj. výpis z Obchodního rejstříku 

(výpis ze serveru provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz), nebo 

oficiální listina získaná z Czech POINT) nebo jiného příslušného rejstříku (ne starší než 90 dnů 

ode dne podání Žádostí o dotaci u právnické osoby, je-li tato v rejstříku vedena. U 

příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky zřizovací listinu a 

doklad o přidělení IČO. U spolků (občanských sdružení do 31. 12. 2013) zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění) nebo zájmových sdružení právnických osob též stanovy a 

doklad o zvolení či jmenování statutárního zástupce. V případě obce Výpis usnesení 

Zastupitelstva obce o volbě starosty, který tuto funkci ke dni podání Žádosti o poskytnutí 

asistenčního voucheru vykonává, v kopii, 

 kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního 

ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí také potvrzení o čísle 

běžného účtu zřizovatele, na který má být dotace zaslána,  

 čestné prohlášení o bezdlužnosti, 

 plná moc (v případě zastoupení na základě plné moci), v originále,  

 zpracovaný projektový záměr strategické intervence do podoby Rozšířené projektové fiše 

strategického projektu na předepsaném formuláři (strojově vyplněném) zveřejněném na 

www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého 

kraje, 

 prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře (dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)   

 potvrzení o předchozí konzultaci přípravy a souladu obsahové náplně žádosti o dotaci s 

podmínkami Programu s členem projektového týmu na pozici RIS3 developer specifikovaném 

v odst. 4. 7. tohoto Programu, 

 čestné prohlášení dle čl. VI., odst. 2), bodu d), f) až k) Zásad pro poskytování dotací a 

návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, 

položkový rozpočet projektu. 
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13. Způsob podání žádosti  

Elektronicky vyplněná žádost o poskytnutí dotace musí být předložena poskytovateli Dotace na 

formuláři Žádost o poskytnutí dotace v písemné podobě společně se všemi povinnými přílohami v 

originále. Formulář Žádosti o poskytnutí dotace včetně příloh je zveřejněn společně s Programem na 

úřední desce resp. na webových stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2. 

Podepsaná písemná žádost bude předložena v písemné podobě včetně všech povinných příloh na 

podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo zaslána na adresu:   

Krajský úřad Ústeckého kraje,   

odbor strategie, přípravy a realizace projektů,   

Velká Hradební 3118/48,  

400 02 Ústí nad Labem   

  

v zalepené obálce označené  

 Názvem Dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“  

 Názvem a adresou žadatele o dotaci  

 Textem „NEOTVÍRAT“  

  

Administrátor programu:  

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, odbor strategie, 

přípravy a realizace projektů.  

Kontakty na příslušné pracovníky naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje v sekci Dotace a 

granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2.  

Za okamžik předložení Žádosti o poskytnutí dotace je považován den doručení podepsané písemné verze 

Žádosti o poskytnutí dotace na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

Příjem žádostí končí po vyčerpání alokace daného Programu.  

  

14. Smlouva  

14.1. Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje příp. Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí 

dotace uzavře poskytovatel s příjemcem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.  

14.2. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace je Přílohou č. 1 Programu a je 

zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2.  
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15. Změny v projektu 

15.1 V průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti, rozpočtu a podmínek 

stanovených ve smlouvě, proto je v odůvodněných případech možné realizovat:  

 nepodstatné změny,  

 podstatné změny, které nevyžadují změnu smlouvy,  

 podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy.  

Všechny změny musí být pro projekt nezbytné, efektivní a nesmí mít vliv na účel projektu.  

15.2 Nepodstatné změny nepodléhají předchozímu souhlasu administrátora dotačního programu nebo 

poskytovatele, ale příjemce je povinen o nich administrátora informovat nebo je zohlednit ve finančním 

vypořádání dotace, jsou to zejména:  

a) změna kontaktních údajů příjemce dotace (jméno, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu 

apod.),  

b) změna sídla, pobočky nebo pracoviště příjemce v rámci Ústeckého kraje,  

c) změna osoby odpovědné za realizaci projektu a/nebo změna statutárního zástupce,  

15.3 Nepodstatné změny uvedené v odstavci 15.2 písm. a) až c) tohoto článku, je příjemce dotace 

povinen neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku, oznámit administrátorovi 

dotačního programu, a to písemně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím 

datové schránky nebo emailem na emailovou adresu kontaktních osob.  

15.4 Nepodstatné změny uvedené v odstavci 15.2 písm. d) tohoto článku, je příjemce dotace povinen 

zohlednit v závěrečné zprávě s vyúčtováním dotace.  

15.5 Podstatné změny, které nevyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají předchozímu 

souhlasu administrátora dotačního programu, jsou zejména: 

a) změna jednotkové a celkové ceny rozpočtové položky, ceny musí být i nadále v místě a čase obvyklé. 

b) obsahová změna položky - např. změna druhu, typu, počtu jednotek apod.,  

c) změna druhového členění rozpočtu za předpokladu, že nedojde k překročení závazného finančního 

ukazatele a nebude mít vliv na účel projektu.  

15.6 Podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají předchozímu 

souhlasu poskytovatele, jsou zejména:  

a) změna závazného časového ukazatele (termínu ukončení realizace projektu),  

b) změna závazného finančního ukazatele oproti výši uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace,  

c) změna výše dotace použité na úhradu neinvestičních nákladů,  

d) změna názvu projektu,  

e) další změny dle Zásad.  

Žádost o podstatné změny se podává písemně na předepsaném formuláři, a to doručením na podatelnu 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem na e-mailovou 

adresu kontaktních osob administrátora.  
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O žádosti o změnu uvedených v odstavci 15.6 rozhoduje Rada Ústeckého kraje, příp. Zastupitelstvo 

Ústeckého kraje. V případě vyhovění žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke smlouvě o 

poskytnutí dotace.  

 

 

16. Závěrečná zpráva, podmínky proplacení dotace   

16.1. Dotace bude příjemci vyplacena do 30 pracovních dnů po schválení závěrečné zprávy včetně všech 

povinných příloh dle odst. 16.3. Programu, a to bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace 

uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze 

na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně příjemce.  

16.2. Závěrečná zpráva s vyúčtováním včetně všech povinných příloh musí být předložena příjemcem 

na předepsaném formuláři (strojově vyplněném) zveřejněném na www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a 

granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2 do 30 dnů od ukončení 

realizace Projektu nebo ode dne nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy dle toho, která z těchto 

skutečností nastane později. Termín realizace je uveden ve Smlouvě jako závazný ukazatel.   

16.3. Spolu se závěrečnou zprávou se dokládají přílohy:  

a) Výstupy Projektu, tj. zpracovaný strategický projekt včetně všech jeho příloh, případně další 

výstupy (studie, analýzy, průzkumy…) na jejichž zpracování (pořízení) byla dotace poskytnuta 

(elektronicky).  

b) Dokument prokazující, že projektová žádost na strategický projekt byla předložena do 

konkrétního národního/mezinárodního programu podpory a prošla kontrolou formálních 

náležitostí a přijatelnosti. (Žadatel nedokládá v případě financování realizace strategického 

projektu z jiných finančních zdrojů nebo bude projektová žádost do konkrétního 

národního/mezinárodního programu podpory přeložena až po skončení doby realizace projektu 

SMART II – UK specifikovaného v čl. 1. tohoto Programu.) 

c) Zprávy RIS3 developera o průběhu realizace Projektu specifikované v odst. 4. 7. tohoto 

Programu (Žadatel nedokládá v případě, že žádost na strategický projekt byla v době realizace 

projektu SMART II – UK specifikovaného v čl. 1. tohoto Programu podána do konkrétního 

národního/mezinárodního programu podpory a úspěšně splnila podmínky formální správnosti a 

přijatelnosti programu podpory). 

d) V případě, že strategický projekt bude připraven v době realizace Projektu k realizaci z jiných 

finančních zdrojů (např. vlastní zdroje nositele projektu, krajský/obecní rozpočet apod.) mimo 

dotační programy, musí příjemce dotace tuto skutečnost doložit Čestným prohlášením o 

zahájení realizace strategického projektu a potvrzením o zajištění finančních prostředků na 

realizaci (např. rozhodnutí orgánu příjemce o financování projektu, výpis z usnesení 

zastupitelstva a jiné) na předepsaném formuláři (strojově vyplněném) zveřejněném na www.kr-

ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – 

Aktualizace č. 2. 

e) Doložení publicity a propagace dle čl. 20 tohoto Programu  

f) Doklady k vyúčtování dotace (kopie výpisu z účtu). 

g) Pracovně právní smlouvy (pracovní smlouva, DPP, DPČ).  

h) Pracovní výkazy za jednotlivé měsíce/pracovníky.  

i) Výplatní a zúčtovací listiny, které jsou vyhotovovány za období jednoho měsíce.  
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j) Mzdové rekapitulace či jiné vhodné formy doložení celkových způsobilých mzdových výdajů 

zaměstnanců za sledované období. 

k) Objednávky nebo smlouvy o dílo. 

l) Účetní doklady. 

m) Výpisy z účtu příjemce prokazující úhradu faktury.  

n)    Soupiska výdajů projektu – přehled všech výdajů Projektu v druhovém členění, přehled výdajů 

Projektu hrazených z dotace dle druhového členění. 

o) Kopie účetních dokladů včetně kopií podkladů pro vystavení a úhradu těchto dokladů (faktury, 

objednávky, smlouvy, předávací protokoly…). 

p) Doklady o provedených platbách (kopie výpisu z bankovního účtu nebo výdajový pokladní 

doklad). 

q) Výpis z odděleného účetnictví v členění na příjmy a výdaje přidělené dotace, jestliže je příjemce 

povinen účetnictví vést. 

r) V případě realizace veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přiložte kopii celé dokumentace k řízení.  

s) Doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu).  

 

17. Kontrola využití dotace  

17.1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli a řídícímu orgánu OP VVV nebo jimi pověřeným 

osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické 

realizace projektu, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

17.2. Příjemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným 

osobám při kontrolách nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na 

vyžádání účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě realizace projektu.  

17.3. Příjemce je povinen přijímat nápravná opatření, která vzejdou z kontrol a monitorování projektu, 

a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a v souladu s §18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, informovat o splnění nápravného opatření toho, kdo tato 

nápravná opatření uložil. 

17.4. Příjemce je povinen zajistit spoluúčast dodavatele služeb na finanční kontrole.  

 

18. Komunikace příjemce Dotace o asistenčním voucheru s poskytovatelem  

Příjemce Dotace asistenčního voucheru je povinen na vyžádání poskytovatelem asistenčního voucheru 

(a sice do 15 pracovních dní ode dne vyžádání informace ze strany poskytovatele asistenčního voucheru, 

např. prostřednictvím e-mailu) poskytnout během realizace projektu, resp. přípravy strategického 

projektu, následující informace:  

 informace o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace strategického projektu,  

 výčet již realizovaných aktivit a časový harmonogram aktivit, které budou provedeny do konce 

realizace aktivity Asistence,  
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 informace o výstupech z dílčích aktivit,   

 informace o zapojení partnerů a externích služeb.  

 

19. Archivace dokumentace  

Příjemce je povinen zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví o projektu 

po dobu 10 let po skončení Programu, který bude oficiálně ukončen ke dni ukončení realizace projektu 

„Podpora a rozvoj inovačního prostředí Ústeckého kraje II“ – tj. do roku 2033.  

 

20. Povinná publicita a propagace  

20.1. Přijetím finančních prostředků dává konečný příjemce souhlas s tím, že bude uveden v seznamu 

příjemců podpory a že poskytne přiměřenou součinnost při propagaci realizovaného projektu.  

20.2. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace projektu dodržovat pravidla publicity řídícího orgánu OP 

VVV a zároveň se příjemce zavazuje prezentovat Ústecký kraj jako poskytovatele asistenčního 

voucheru z Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj 

inovačního prostředí v Ústeckém kraji II  reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.  

20.3. Povinnost zajištění publicity je zcela splněna tím, že příjemce bude o podpořeném projektu 

informovat tímto způsobem:  

 zobrazením znaku EU spolu s názvem fondu/fondů a programu řídícího orgánu OP VVV MŠMT, 

resp. uvedením logolinku OPVVV MŠMT + uvedením logolinku Ústeckého kraje s textem s 

informací o poskytnutí asistenčního voucheru, a sice následujícím způsobem: „Příprava 

strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery 

Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“  

20.4. Příjemce prokáže naplnění publicity doložením minimálně jedné prezentace poskytovatele 

asistenčního voucheru z níže uvedeného výčtu tak, aby bylo naplnění publicity zpětně dohledatelné:  

 webové stránky (doloží se odkazem na příslušné stránky s uvedením, kdy byla informace 

zveřejněna), 

 obecní zpravodaj (doloží se originálem nebo kopií příslušného článku a informací, kdy byl 

publikován),  

 úřední deska (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna s uvedením doby uveřejnění),  

 televizní informační kanál (doloží se písemnou informací o datu a čase, kdy byla informace v 

médiu uvedena a text této informace), 

 regionální tisk (doloží se originálem či kopií příslušného článku a informací, kdy byl 

publikován), 

 newsletter, 

 apod.   
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20.5 Doklady o zajištění publicity poskytovatele asistenčního voucheru předkládá příjemce společně se 

Závěrečnou zprávou s vyúčtováním dotace.  

 

21. Platnost aktualizovaných podmínek Programu a přechodná vymezení  

21.1. Tato Aktualizace č. 2 Programu mění a nahrazuje od dne jejího vyhlášení uvedeného v čl. 8 tohoto 

Programu, tj. zveřejnění na Úřední desce ÚK podmínky Programu a dokumentaci Programu „Asistenční 

vouchery Ústeckého kraje“ – Aktualizace č. 1.   

21.2. Dotačním programem „Asistenční vouchery Ústeckého kraje” – Aktualizace č. 2 se řídí Projekty, 

na které byla žádost o dotaci o asistenční voucher doručena vyhlašovateli po uplynutí lhůty k zveřejnění 

Aktualizace č. 2 a od prvního dne lhůty k podání žádostí podle dotačního programu v aktualizovaném 

znění. 

21.3. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se všechny Projekty, na které byla žádost o dotaci o asistenční 

voucher doručena vyhlašovateli přede dnem lhůty k podání žádostí podle Dotačního programu 

„Asistenční vouchery Ústeckého kraje” – Aktualizace č. 2, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, 

včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem uvedené lhůty k podání žádosti, ve 

znění Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje ” (následně ve znění Programu 

„Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ – Aktualizace č. 1).  

 

 

 

Příloha:  

Příloha č. 1 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 
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Krajský úřad 
 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 
Číslo smlouvy u příjemce: 
JID: 

 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

 

Smluvní strany 

Poskytovatel 

Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX 
E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXX 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1630952/0800 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Příjemce 

(název/obchodní firma): 
Sídlo: 
Zastoupený: (jméno a příjmení, funkce) 
Kontaktní osoba: (jméno a příjmení, funkce) 
E-mail/telefon: 
IČ: 
DIČ: 
Bank. spojení: 
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn.   ........../ v ............... rejstříku 
u …………….   úřadu   v   ……………../   v  evidenci   ……………………….   v……………….. 
(výpis/kopie výpisu z obchodního  rejstříku/z  …….  rejstříku/  z  ………  evidence  příjemce 
je povinnou přílohou žádosti o dotaci). 
(dále jen „příjemce“) 

 

 

 

bod 8.7 priloha 4.pdf k usnesení č. 018/12R/2021
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

(dále jen „smlouva“) 

Preambule 
 

Pro účely   poskytování   dotací    byly    usnesením    Zastupitelstva    Ústeckého    kraje č. 
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny „Zásady pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá    v 
souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou 
neupravených. 

 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 byl schválen 
dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“, dále byla Usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. …….. ze dne 26. 4. 2021 schválena Aktualizace č. 2 dotačního programu 
„Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ – Aktualizace č. 2 (dále jen „Program“). Smlouva se 
uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh. 

 
 

Článek I. 
 

Předmět smlouvy, účel, výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje/Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci  neinvestiční dotaci ve výši ................ ,- Kč 
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

2. Dotace je poskytnuta na projekt…název projektu…….(dále jen ,,Projekt“), který je 
realizován na základě žádosti příjemce o poskytnutí dotace ze dne…….. 

 

3. Dotace je poskytována v rámci Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého 
kraje“ schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 9. 2019 usnesení č.  
012/22Z/2019 ve znění Aktualizace č. 2 Programu schváleného Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje dne….č. usnesení… zveřejněném na www.kr-ustecky.cz , sekce Dotace 
a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2. 

4. Varianta A: Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ v souladu s Nařízením 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení 
příjemce. 

Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se 

příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři čestného 

prohlášení předkládaného jako povinnou přílohu žádosti o dotaci a není mu známa 

překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného nařízení 

Evropské komise. 
 

Varianta B: Dotace je poskytnuta v režimu nezakládajícím veřejnou podporu, neboť 

kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky 

veřejné podpory, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet 

poskytovatele, a to včetně úroků stanovených Komisí (EU). Příjemce podpory podpisem 

této smlouvy stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen. 
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5. Dotace bude příjemci vyplacena po nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace a vyplacena do 30 pracovních dnů po schválení závěrečné zprávy včetně všech 
povinných příloh dle čl. 16. Programu, a to bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace 
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace 
poskytnuta pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně příjemce. 

 

 
Článek II. 

 

Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob poskytnutí 
dotace 

 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu, který musí být realizován v souladu se Žádostí o poskytnutí dotace 
asistenčního voucheru Ústeckého kraje a jejími přílohami, podanou příjemcem dne …. 

2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu způsobilých 
výdajů přímo souvisejících s realizací Projektu a vzniklých v době od zahájení realizace 
Projektu za dodržení závazných ukazatelů. 

 

3. Termín realizace projektu je od….. do ............ Pro příjemce je tento termín stanoven jako 
závazný ukazatel. 

 

4. Způsobilý výdaj Projektu je takový výdaj, který 

- je v souladu s právními předpisy (tj zejména s legislativou ČR a EU), 

- je v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, obecná část v oddíle 8.7 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm a Pravidla pro žadatele a 

příjemce specifická část, Výzva Smart Akcelerátor II 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-055-smart-akcelerator-ii/dokumenty.htm, 

(aktuální platná verze) a podmínkami Programu, 

- vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, - vznikl a byl žadatelem uhrazen v době trvání 

projektu dle smlouvy o udělení dotace s výjimkou osobních nákladů, které mohou být 

uhrazeny po stanoveném termínu realizace projektu, nejpozději však do posledního 

dne následujícího měsíce od ukončení projektu, 

- výdaj musí mít vazbu na podporovaný region a je řádně identifikovatelný, prokazatelný 

a doložitelný, 

- nevznikl před vyhlášením Programu, 

- je přímo a výhradně spojen s realizací Projektu a je součástí jeho rozpočtu, 

- odpovídá druhu způsobilých výdajů, které jsou uvedeny v čl. 7.3.2. Programu. 

Nezpůsobilé výdaje Projektu jsou zejména následující výdaje: 

- v čase a místě neobvyklé mzdové či platové náklady, 

- náhrada nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru, 

- ostatní výdaje za zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni, dle 

zvláštních předpisů (např. odstupné, příspěvky na penzijní připojištění, dary, odvody 

na zdravotní pojištění v případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno atd.), 

- výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem poskytnuté dotace, 

- odměny statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou osobou, 

- dlužný úrok, pokuty a finanční sankce, 
- nákupy pozemků nebo budov, 
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- nákup hmotného majetku, 
- pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
- pořízení krátkodobého majetku, 
- oprava majetku, 
- účetně nedoložitelné výdaje, 
- daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň darovací, dědická, z nabytí nemovitých věcí, 

poplatek za znečištění ovzduší atd., 

- kurzové ztráty, za kurzové ztráty se nepovažují pouze ztráty vzniklé účetně z důvodu 

rozdílnosti použitého kurzu dle interní směrnice organizace a kurzu použitého při 

skutečné úhradě, 

- alkoholické nápoje, tabákové výrobky a psychotropní látky, 
- hmotný majetek a materiál, 
- odpisy, nájem a leasing, 
- správní a jiné poplatky, 
- administrativní činnosti související s aktivitou Asistence (příprava žádosti o poskytnutí 

dotace na asistenční voucher, Závěrečné zprávy s vyúčtováním atd.), 

- výdaje na pořizování staveb novou výstavbou, dobudování, rekonstrukci, upgrade 

infrastruktury nebo úpravu prostor,   

- ostatní výdaje neuvedené ve způsobilých výdajích dle Programu, 
- výdaje, které nevznikly a nebyly uhrazeny v době trvání projektu. 

5. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových způsobilých 
výdajích Projektu v maximální výši 85 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve 
vztahu k celkovým způsobilým výdajům Projektu. 

6. Jako závazný časový ukazatel byl stanoven termín ukončení realizace Projektu, který je 
nejdéle do 18 měsíců od začátku realizace Projektu. 

7. Dotace musí být využita v souladu s podmínkami Programu a Žádosti o poskytnutí dotace 
předložené příjemcem do výzvy Programu. 

 
 

 

 

Článek III. 
 

Práva a povinnosti příjemce 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace poskytnuta, 
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku tvoří mzdové náklady, které 
mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti dotace, nejpozději však do 
posledního dne následujícího měsíce od ukončení Projektu. 

 

2. Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně. 

3. Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 

4. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

5. Vést oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z 
hlediska nákladů celého Projektu. Příjemce, který nevede účetnictví dle zákona č. 
563/1991 Sb., je povinen vést daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, příslušné doklady vztahující se k Projektu musí 
splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví a být úplné, průkazné a 
srozumitelné. 
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6. Uvádět na originálech účetních dokladů vztahující se k výdajům Projektu informaci o tom, 
že „Projekt je financován z dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, 
projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, č. 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“ 

7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání, a to 
nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace Projektu. Závěrečná zpráva a finanční 
vypořádání se předkládá na předepsaném formuláři zveřejněném na www.kr-ustecky.cz , 
sekce Dotace a granty / Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého 
kraje – Aktualizace č. 2. Poskytovatel má právo si vyžádat další doklady k prokázání 
splnění podmínek Programu a účelu, na který byla dotace poskytnuta, který definuje rozsah 
všech požadovaných údajů. K závěrečné zprávě s vyúčtováním musí být přiloženy přílohy 
specifikované v odst. 16.3. Programu. 

  

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet Projektu a kontrolu zajištění udržitelnosti 
Projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět 
kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace Projektu. 

9. Neprodleně písemně informovat poskytovatele (odbor strategie, příprava a realizace 
projektů), nejpozději do 7 dnů, o všech zásadních změnách týkajících se realizace 
Projektu. Zásadní změnou se rozumí změny, které mohou mít vliv na účel a podporovaná 
opatření Programu, změny obsahu a aktivit připravovaného strategického projektu, které 
by zapříčinily nesplnění požadavků definice strategického projektu stanovené Programem. 

10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. 17. Programu. 

11. V případě, že je příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí 
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů   bylo   přijato   až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli sdělit veškeré 
informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele 
ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 

12. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

13. Příjemce je povinen zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k Projektu, včetně 
účetnictví o Projektu po dobu 10 let po skončení realizace Programu, který bude oficiálně 
ukončen ke dni ukončení realizace projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v 
Ústeckém kraji II, tj. do roku 2033. 

 
 
 

Článek IV. 
 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V případě, 
že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije nebo 
zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. 
a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené 
platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání a všech 
povinných příloh v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo 
závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí 
se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že na základě výzvy administrátora 
nedoplní závěrečnou zprávu ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 pracovních dnů ode 
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dne doručení výzvy poskytovatele dotace k nápravě. Výzva k doplnění závěrečné zprávy 

může být zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude 
vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace 
následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – 
výše odvodu činí 5 %, 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – 
výše odvodu činí 10 %, 

 

   c)  předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní 
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3 %, 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní 
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %, 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %, 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že Projekt 
je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %, 

g) nedodržení povinnosti publicity – výše odvodu činí 5 %, 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů 
za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za 
porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího 
porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití peněžních prostředků 
dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení 
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy 
(odst. 3 tohoto článku) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně 
sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních 
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení 
rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až 
do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši 
rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu 
podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel 
poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci. 

 

 
Článek V. 

 

Výpověď a zrušení smlouvy 
 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil 
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou.  Výpověď musí mít písemnou formu a 
nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi 
příjemci. Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace. 

2. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že nebude schopen 
dostát všech svých povinnosti plynoucích z této smlouvy, nejpozději však do 15 dnů 
od ukončení realizace projektu. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, 
která činí 15 dnů od dne doručení výpovědi poskytovateli. Výpovědí smlouvy příjemcem 
zaniká právo příjemce na vyplacení dotace. Smluvní strany můžou podat písemný návrh 
na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu (zákon č. 500/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
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vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, 
smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 

Článek VI. 

Publicita 

1. Přijetím finančních prostředků dává konečný příjemce souhlas s tím, že bude uveden v 
seznamu příjemců podpory a že poskytne přiměřenou součinnost při propagaci 
realizovaného Projektu. 

 
 

2. Příjemce se zavazuje dodržovat pravidla publicity stanovené v čl. 20. Programu. 

3. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle 
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o 
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných a 
číslovaných dodatků. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 500/2004 Sb. (správní 
řád), případně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) s výjimkou 
uvedenou v § 170 správního řádu. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení 
obdrží příjemce a 2 vyhotovení obdrží poskytovatel. 

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na 
e-mail: ……@ Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne ……………. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… V ………………… dne ……………….. 

 

 
……………………………………………. 

 

 
……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje 

Příjemce 
XXXXXXXXXXXX 
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2018. 

V roce 2018 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen předložený návrh na prodloužení 

platnosti tohoto dokumentu do roku 2020 z důvodu sladění platnosti s Národním plánem 

podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Nový 

dokument bude vydán s platností od roku 2021.  

 

Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je koncepční dokument 

vycházející zejména z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, ratifikované Českou 

republikou v roce 2009. 

 

Tento dokument byl zpracován z podnětu Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro 

seniory a zdravotně postižené ve spolupráci s Ústeckou krajskou radou osob se zdravotním 

postižením a zainteresovanými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
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Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období  2015 - 2020 
 

1. Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací 
Cíl 1.1 

Aktivně podporovat zpřístupňování staveb osobám se zdravotním postižením v Ústeckém kraji  

a zamezit vzniku nových bariér. 

Opatření 1.1.1 

Provádět metodickou činnost a poradenství vůči obecním stavebním úřadům ve sféře obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Realizátor: Odbor územního plánování a stavebního řádu (UPS) ve spolupráci s Ústeckou 

krajskou radou osob se zdravotním postižením (ÚKR ZP) a Národním institutem pro integraci 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s.  (NIPI) 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 1.1.2 

Minimálně jedenkrát ročně zařazovat na poradách se stavebními úřady blok týkající se 

problematiky zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením. 

Realizátor: Odbor ÚPS ve spolupráci s KRZP a NIPI 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015-2018 

Opatření bylo naplňováno od roku 2019, kdy do intenzivnější spolupráce vstoupila NRZP a 

přispěla svými tématy do porad s obecnými stavebními úřady. 

 

Doporučení  NRZP ÚK pro rok 2019 

Doporučujeme uspořádat seminář projektantům k otázkám zpřístupňování staveb, při 

dodržování platných norem a to ve spolupráci s jejich komorou, odborem ÚPS ÚK a NRZP 

ČR, NIPI BP. 

 

Plnění 2019 

Dne 14. 11. 2019 se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje porada s obecnými 

stavebními úřady, které se zúčastnil předseda NRZP ÚK, pan Jaroslav Slavík,  a paní Hana 

Cinkaničová, zástupkyně NIPI. Oba hosté přednesli svůj příspěvek.   

 

Plnění 2020 

Vzhledem k přijatým preventivním opatřením pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 se 

v roce 2020 neuskutečnila (nemohla se uskutečnit) porada s obecnými stavebními úřady 

Ústeckého kraje.  De facto pravidelně je porada svolávána vždy na jaro a dle potřeby další ještě 

na podzim; situace v loňském roce jakékoliv „hromadné akce“  vyloučila.  V důsledku toho 
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nedošlo k plnění plánu, tzn. plnění opatření 1.1.2 – Minimálně jedenkrát ročně zařazovat na 

poradách se stavebními úřady blok týkající se problematiky zpřístupňování staveb pro osoby se 

zdravotním postižením.  

 

 

Opatření 1.1.3 

Podporovat zvyšování informovanosti o přístupnosti veřejných objektů v kraji. Akcentovat  

a popularizovat všeobecnou přístupnost staveb tím, že Ústecký kraj vyhlásí stavbu roku 

Realizátor: Odbor ÚPS ve spolupráci s KRZP a NIPI 

Termín: každoročně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu Ústeckého kraje 

 

 

Plnění 2015 

Uspořádání školení – novely stavebního zákona. 

Doporučení  NRZP ÚK pro rok 2016 

Aktivně podporovat zpřístupňování staveb osobám se zdravotním postižením a zamezit vzniku 

nových bariér.  

Při zpřístupňování staveb osobám se zdravotním postižením dbát na to, aby se do budovy mohly 

dostat i osoby se sluchovým postižením, pokud je u vchodu namontován elektronický vrátný.  

 

Plnění 2016 

V březnu 2016 se zúčastnil porady obecních stavebních úřadů Ústeckého kraje zástupce NRZP 

ÚK a přednesl svůj příspěvek. 

 

Doporučení  NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje k opatření 1.1.3 -  vyhlášení Stavby roku, jako kladný příklad 

zpřístupňování staveb a dále i v roce 2017 se zúčastnit porady obecních stavebních úřadů 

Ústeckého kraje. 

 

Plnění 2017 

V květnu 2017 se uskutečnila porada obecných stavebních úřadů Ústeckého kraje, které se 

zúčastnili zástupci NRZP ÚK a přednesli svůj příspěvek. 

Uvedené údaje týkající se přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením jsou 

publikovány v magazínu Brána do Čech č. 6 pro rok 2017 a počítá se s nimi i pro další tiskoviny 

plánované pro rok 2018. 

 

Plnění 2018 

Dne 12. 6. 2018 se konala na Krajském úřadě Ústeckého kraje porada s obecnými stavebními 

úřady, které se zúčastnila zástupkyně NRZP ÚK a přednesla svůj příspěvek. 
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Plnění 2019 

Dne 14. 11. 2019 se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje porada s obecnými 

stavebními úřady, které se zúčastnil předseda NRZP ÚK, pan Jaroslav Slavík,  a paní Hana 

Cinkaničová, zástupkyně NIPI. Oba hosté přednesli svůj příspěvek.   

 

Plnění 2020 

Vzhledem k přijatým preventivním opatřením pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 se 

v roce 2020 neuskutečnila (nemohla se uskutečnit) porada s obecnými stavebními úřady 

Ústeckého kraje.  De facto pravidelně je porada svolávána vždy na jaro a dle potřeby další ještě 

na podzim; situace v loňském roce jakékoliv „hromadné akce“ vyloučila.  

 

 

Cíl 1.2 

Přispět ke zvýšení mobility osob se zdravotním postižením 

Opatření 1.2.1 

V intencích zákona č. 194/2010 Sb. při vypisování výběrových či nabídkových řízení od 

dopravců důsledně vyžadovat to, aby nové železniční vozy a autobusy splňovaly podmínku 

bezbariérového přístupu. 

Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství (DS) 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Plněno průběžně a bez výjimek. 

 

Plnění 2016 

Plněno průběžně a bez výjimek. Ústecký kraj má jedny z nejpřísnějších kvalitativních 

požadavků na dopravní prostředky, kterými je realizována „Doprava Ústeckého kraje (DÚK)“, 

daleko nad rámec Nařízení vlády ČR č. 63/2011 Sb., které stanovuje minimální hodnoty 

a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsoby jejich prokazování v souvislosti s 

poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Do budoucích výběrových řízení se 

počítá s jejich upřesněním a precizací na základě zkušeností z provozu a zpětných vazeb od 

cestujících. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje k  opatření 1.2.1 -   požadovat stejné podmínky dopravcům jako mají 

ČD k OZP, ve chvíli, kdy se na koleje dostávají další dopravci. 

 

Plnění 2017 

Ústecký kraj se v roce 2017 rozhodl ke zřízení vlastního autobusového dopravce Dopravní 

společnost Ústeckého kraje, p. o. (DSÚK, p.o.). Stejně, jako dnes (dlouhodobé smlouvy s 

vybranými autobusovými dopravci) jsou všechny regionální autobusy „Dopravy Ústeckého 

kraje (DÚK)“ v kraji nízkopodlažní a vybavené plošinou pro nástup osob na vozíku, tak s 
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totožně vybaveným 100 % nízkopodlažním vozovým parkem je plánován i provoz nově vzniklé 

krajské dopravní společnosti. V železniční dopravě je také téměř naprostá většina vozidel 

objednávaných Ústeckým krajem nízkopodlažní. Výjimku tvoří provoz na několika málo 

lokálních tratích. Při plánované další obnově vozového parku je samozřejmě uvažováno již jen 

s nízkopodlažními vozidly. 

V autobusové dopravě mají všechna vozidla od roku 2015 informační tabule/monitory s 

označením další zastávky. Co se týká železniční dopravy, splněno také téměř na 100%, jen u 

vozidel řady 810 (okrajové lokální tratě) tyto informace ještě absentují. Při obnově je s tímto 

požadavkem počítáno. 

Za Ústecký kraj nemůžeme být z ekonomických důvodů v tuto dobu podpoření 

záměru/doporučení NRZP ÚK (cestování ZTP a ZTP/P zdarma) potvrzeno. V blízkém 

horizontu, v letech 2019 a 2020, bude docházet k velkým změnám smluvního zajištění veřejné 

dopravy v kraji (výběr dopravců a změna smluv na železnici, provoz vlastního autobusového 

dopravce kraje), které mohou mít velký vliv na celkovou ekonomiku veřejné dopravy v 

Ústeckém kraji. Do doby znalosti finančních požadavků na dopravu po roce 2020 není 

považováno za zodpovědné zatěžovat veřejnou dopravu v kraji výpadkem tržeb od této 

kategorie cestujících. Již v současnosti jezdí kategorie cestujících ZTP a ZTP/P za zlevněné 

(zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25% plného (obyčejného) jízdného (státem garantovaná 

sleva, Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami). 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018 

Ústecký kraj rozhodl o zřízení vlastního dopravního podniku. NRZP ÚK by přivítala, aby v 

autobusové dopravě byl kladen důraz na bezbariérovou dopravu na meziměstských linkách. 

 

K doporučení NRZP ÚK 2018 

Stejně jako dnes jsou všechny regionální autobusy DÚK v kraji nízkopodlažní a vybavené 

plošinou pro nástup osob na vozíku, tak se stejně vybaveným 100 % nízkopodlažním vozovým 

parkem je plánován i provoz nově vzniklé krajské dopravní společnosti. 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018 

V případě rušení vlakových spojů, které byly uzpůsobeny pro přepravu osob se zdravotním 

postižením, nahrazovat tyto spoje nízkopodlažními autobusy nebo většími osobními vozy. 

 

K doporučení NRZP ÚK 2018 

Nejsme si vědomi, že by nyní docházelo k rušení vlakových spojů. Mohou tím však být myšleny 

výluky na železnici, kde jsou vlaky dočasně nahrazeny autobusy. Zde Ústecký kraj stejně jako 

společnost České dráhy klade důraz na to, aby byly nahrazeny nízkopodlažními autobusy. Ne 

vždy je však takový vozový park k dispozici, nabídka volných autobusů pro tyto výluky je 

obecně dosti omezená a tak společnost České dráhy často musí přijmout i nabídky autobusů, 

které zcela nesplňují smluvní požadavky. 
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Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018 

NRZP ÚK doporučuje zvážit dopravu v Ústeckém kraji zdarma pro seniory 70+. 

 

K doporučení NRZP ÚK 2018 

Za Ústecký kraj není možné z ekonomických důvodů v tuto dobu podpoření tohoto záměru 

potvrdit. V blízkém horizontu, v letech 2019 a 2020, bude docházet k velkým změnám 

smluvního zajištění veřejné dopravy v kraji (výběr dopravců a změna smluv na železnici, 

provoz vlastního autobusového dopravce kraje), které mohou mít velký vliv na celkovou 

ekonomiku veřejné dopravy v Ústeckém kraji. Do doby znalosti finančních požadavků na 

dopravu po roce 2020 není považováno za zodpovědné zatěžovat veřejnou dopravu v kraji 

výpadkem tržeb od seniorů nad 70 let, což by dosáhlo několik desítek miliónů Kč ročně v 

případě uvažované bezplatné přepravy. 

 

Plnění 2018 

Plněno průběžně a bez výjimek, požadavek se stal již standardem. V roce 2018 nebyly rušeny 

žádné vlakové spoje, které byly uzpůsobeny pro přepravu osob se zdravotním postižením. Stav 

při výlukách na železnici je setrvalý a i přes důraz na používání nízkopodlažních dopravních 

prostředků, při těchto mimořádnostech, ze strany objednatele veřejné dopravy je výjimečně 

možné, že dojde k zakolísání nízkopodlažnosti, což je dáno současným obecným nedostatkem 

řidičů v tomto odvětví. Pro zajištění samotné přepravy cestujících, což je zásadním výstupem 

objednané služby, je tedy někdy nutné oslovit i menší dopravce, kteří ještě nedisponují 100% 

nízkopodlažním vozovým parkem. Seniorům nad 65 let se v důsledku zavedení tzv. státních 

slev od září 2018 zlevnilo jízdné na čtvrtinu. Ústecký kraj, též s ohledem na zavedení státních 

slev v roce 2018, nerealizoval doporučení NRZP na dopravu zdarma pro seniory nad 70 let. V 

roce 2018 se konaly na místní úrovni pravidelné informační schůzky s OO SONS ve spolupráci 

se Statutárním městem Ústí nad Labem. Výhledově předjednána možnost nákupu a daru 

povelových vysílačů pro nevidomé VPN 02 s ohledem na stabilizaci nového vozového parku u 

Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o. 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2019 

Ústecký kraj zajistí koordinaci mezi různými přepravci na silnicích i kolejích. 

 

Plnění 2019 

Požadavek se stal již standardem, řadu let je již zapracováván do zadávacích dokumentací při 

výběrových řízeních, je taxativně vymezen v uzavřených smlouvách a v neposlední řadě je na 

něj kladen prioritní zřetel při výkonu kontrolní činnosti. Co se týká autobusů DÚK tak v roce 

2019 docházelo k přechodnému zhoršení komfortu přepravy cestujících s ohledem na 

využívání nízkopodlažních dopravních prostředků. Toto bylo zapříčiněno šetřením a 

následným rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se kterým se ovšem 

Ústecký kraj, potažmo jeho vnitřní dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. 

(DSÚK), neztotožnil a podal rozklad proti prvostupňovému verdiktu, který zakázal plnění 

rámcových smluv se společností Scania a Zliner na dodávku nových autobusů. Pro úplnost 
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poskytujeme vyjádření DSÚK: „Dopravní společnost Ústeckého kraje s těmito rozhodnutími 

nesouhlasí, považuje je za nezákonná a krajně nespravedlivá. Z původních několika desítek 

námitek SOR a čtyř výhrad ÚOHS zůstal jeden jediný důvod pro uložení zákazu: požadavek na 

objem palivových nádrží autobusů, který byl dle předsedy ÚOHS diskriminační. Tento 

požadavek však autobusy SOR bez problémů splňují, a předseda ÚOHS neuvedl, který jiný 

výrobce či dodavatel měl být diskriminován. Odůvodnění obou rozhodnutí je tak naprosto 

absurdní a nedává žádný smysl. DSÚK je proto přesvědčena, že zmíněná rozhodnutí nemohou 

obstát a bude se proti nim bránit správní žalobou.“ Závěrem zdůrazňujeme, že v případě 

standardního průběhu při výběru a dodávce nových autobusů je požadavek na nízkopodlažnost 

samozřejmostí, viz technická specifikace parametrů pořizovaných vozidel: 

o Naklánění autobusů (kneeling) umožňující snazší nástup a výstup cestujících. 

o Výška nástupové hrany bez aktivované funkce kneelingu max. 340 mm. 

o Vyklápěcí plošina o minimální nosnosti 300 kg pro nástup a výstup osob na 

invalidním vozíku nebo se sníženou schopností pohybu. Plošina musí dosáhnout 

až na úroveň vozovky i v místech, kde není zvýšená nástupní hrana. 

Nově pořizované autobusy jsou též vybaveny dalšími prvky výrazně usnadňujícími 

cestování osob se zdravotním postižením: 

o Prostor pro kočárek, nebo pro přepravu osob na invalidním vozíku. U druhých 

dveří instalovat vyklápěcí plošinu pro nástup a výstup osob na invalidním 

vozíku nebo osob se sníženou pohyblivostí. Ve vyhrazeném prostoru umístit do 

podlahové krytiny piktogram kočárku a invalidního vozíku. 

o Zadavatel požaduje, aby veškerá zobrazovací zařízení (vnitřní LCD a vnější 

LED panely) byla dobře čitelná na přímém i nepřímém slunečním osvětlení, při 

umělém osvětlení i ve tmě. Z toho důvodu je požadována automatická regulace 

jasu zobrazení v závislosti na intenzitě okolního osvětlení. 

o Zadavatel požaduje, aby Vozidlo bylo vybaveno systémy, které jsou schopny na 

vyžádání povelovým ovladačem slabozrakých a nevidomých informovat tyto 

osoby o poloze Vozidla či poskytnout nějaké další informace o místě, kde se 

nachází.  

o Povelové přijímače musí fungovat na kmitočtu 86,790 MHz a musí být 

kompatibilní s vysílači (ovladači) dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS 

nebo APEX a případně dalšími vysílači hrazenými zdravotními pojišťovnami.  

o Kamerové sledování:  

 2 ks kamer (1x nad každými dveřmi), záběr kamer na celý prostor pro 

nástup cestujících, včetně nástupní hrany a přiměřené plochy nástupiště 

tak, aby řidič viděl tento prostor i při plně obsazeném Vozidle 

 2 ks kamer umístěných v interiéru přibližně v prostoru proti II. dveřím, 

umístěné křížem proti sobě 

 

Co se týká železniční dopravy, lze stav v roce 2019 charakterizovat následovně: 
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S ohledem na situaci na trhu s elektrickými vozidly  mohou někteří nově vybraní dopravci pro 

zajištění dopravních výkonů definovaných Smlouvou využívat po dobu platnosti jízdního řádu 

2019/2020 a 2020/2021 tzv. „vozidla přechodné kvality“, která směrem k přepravě osob se 

zdravotním handicapem musí splnit následující: 

o příloha 2 Smlouvy, článek 2, odst. 2, písm.e) – „do vozidla musí být umožněn 

nástup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (zejména osob na 

vozíčku) přímo do nízkopodlažní části z úrovně nástupiště; ve smyslu tohoto 

odstavce se za nízkopodlažní vozidlo považuje také takové vozidlo, do něhož 

je umožněn nástup těchto osob prostřednictvím sklopné rampy, nebo plošiny, 

která bude součástí vozidla;“ 

Po skončení přechodného období (tj. první den platnosti jízdního řádu 2021/2022 včetně)  do 

konce doby plnění Smlouvy (tj. poslední den platnosti jízdního řádu 2028/2029 včetně) bude 

dopravce pro zajištění dopravních výkonů definovaných Smlouvou využívat základní vozidla, 

která směrem k přepravě výše zmíněných osob musí splnit následující: 

o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 1, písm. j) – „vozidlo musí disponovat 

minimálním počtem 90 plnohodnotných míst k sezení ve 2. vozové třídě a 

minimálním počtem 10 sklopných sedadel, přičemž alespoň 40 % celkové 

kapacity míst k sezení (součet počtu plnohodnotných a sklopných sedadel) musí 

být umístěno v nízkopodlažní části a zároveň v nízkopodlažní části musí být 

umístěna všechna sklopná sedadla;“ 

o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. a) – „pro přepravu imobilních osob 

na invalidním vozíku musí být v každém vozidle zajištěn alespoň počet míst 

odpovídající požadavkům článku 4.2.2.3 přílohy rozhodnutí Komise (ES) č. 

1300/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se přepravy osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „TSI PRM“) 

v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému; TSI 

PRM též stanoví vymezení těchto osob;“ 

o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. d) – „do každého vlaku musí být 

umožněn nástup osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a to ve 

stanicích, jejichž infrastruktura umožňuje přístup takových osob na nástupištní 

hranu;“ 

příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. k) – „v každé vlakové jednotce musí být k dispozici 

alespoň jedno bezbariérově přístupné WC, které je využitelné pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace; obsluha mechanizmu zamykání dveří prostoru WC musí být snadná a 

uzamčená poloha jednoznačně rozpoznatelná (např. stavové kontrolky „otevřeno“, „zavřeno“, 

„zamčeno“), vedle obvyklého označování zelenými a červenými barvami je dále také žádoucí, 

když bude toto označení přímo na dveřích WC provedeno způsobem, který bude jasně 

rozpoznatelný i osobami s potížemi rozpoznávat barvy;“ 
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Plnění 2020 

 

 Požadavek je již dlouhodobě obvyklým standardem „Dopravy Ústeckého kraje – 

DÚK“, řadu let je již zapracováván do zadávacích dokumentací při výběrových 

řízeních, je vymezen v uzavřených smlouvách a v neposlední řadě je na něj kladen 

prioritní zřetel při výkonu kontrolní činnosti. Co se týká autobusů DÚK tak v roce 2020 

nebyla ještě zcela dořešena problematika rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže – viz informace v roce 2019 – která negativním způsobem 

ovlivňovala bezbariérový přístup do používaných dopravních prostředků. Dne 24. 9. 

2020 obdržel vnitřní autobusový dopravce Ústeckého kraje (Dopravní společnost 

Ústeckého kraje, p.o.) písemné odůvodnění rozsudků Krajského soudu v Brně, který 

dne 8. 9. 2020 zrušil dvě rozhodnutí předsedy ÚOHS z července loňského roku, kterými 

byl Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o. (DSÚK) uložen zákaz plnění rámcových 

dohod na dodávku celkem 161 nových bezbariérových autobusů s dodavateli Scania a 

Zliner. Rozhodnutí soudu potvrdilo dosavadní výhrady kraje, že postup ÚOHS v této 

kauze byl od začátku nezákonný, svévolný a hraničící až se zneužitím úřední pravomoci. 

Kraj i DSÚK byli tímto svévolným postupem ÚOHS značně poškozeni a budou nyní 

zvažovat své další kroky. 
 

Závěrem opakovaně připomínáme, že v případě standardního průběhu při výběru a 

dodávce nových autobusů je požadavek na nízkopodlažnost samozřejmostí, viz 

technická specifikace parametrů pořizovaných vozidel: 

o Naklánění autobusů (kneeling) umožňující snazší nástup a výstup cestujících. 

o Výška nástupové hrany bez aktivované funkce kneelingu max. 340 mm. 

Vyklápěcí plošina o minimální nosnosti 300 kg pro nástup a výstup osob na invalidním 

vozíku nebo se sníženou schopností pohybu. Plošina musí dosáhnout až na úroveň 

vozovky i v místech, kde není zvýšená nástupní hrana. 

Nově pořizované autobusy jsou též vybaveny dalšími prvky výrazně usnadňujícími 

cestování osob se zdravotním postižením: 

o Prostor pro kočárek, nebo pro přepravu osob na invalidním vozíku. U druhých 

dveří instalovat vyklápěcí plošinu pro nástup a výstup osob na invalidním 

vozíku nebo osob se sníženou pohyblivostí. Ve vyhrazeném prostoru umístit do 

podlahové krytiny piktogram kočárku a invalidního vozíku. 

o Zadavatel požaduje, aby veškerá zobrazovací zařízení (vnitřní LCD a vnější 

LED panely) byla dobře čitelná na přímém i nepřímém slunečním osvětlení, při 

umělém osvětlení i ve tmě. Z toho důvodu je požadována automatická regulace 

jasu zobrazení v závislosti na intenzitě okolního osvětlení. 

o Zadavatel požaduje, aby Vozidlo bylo vybaveno systémy, které jsou schopny na 

vyžádání povelovým ovladačem slabozrakých a nevidomých informovat tyto 

osoby o poloze Vozidla či poskytnout nějaké další informace o místě, kde se 

nachází.  
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o Povelové přijímače musí fungovat na kmitočtu 86,790 MHz a musí být 

kompatibilní s vysílači (ovladači) dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS 

nebo APEX a případně dalšími vysílači hrazenými zdravotními pojišťovnami.  

o Kamerové sledování:  

 2 ks kamer (1x nad každými dveřmi), záběr kamer na celý prostor pro 

nástup cestujících, včetně nástupní hrany a přiměřené plochy nástupiště 

tak, aby řidič viděl tento prostor i při plně obsazeném Vozidle 

 2 ks kamer umístěných v interiéru přibližně v prostoru proti II. dveřím, 

umístěné křížem proti sobě 

 

Co se týká železniční dopravy, lze stav v roce 2020 charakterizovat jako totožný 

s rokem předchozím, tj. následovně: 

S ohledem na situaci na trhu s elektrickými vozidly  mohou někteří nově vybraní 

dopravci pro zajištění dopravních výkonů definovaných Smlouvou využívat po dobu 

platnosti jízdního řádu 2020/2021 tzv. „vozidla přechodné kvality“, která směrem 

k přepravě osob se zdravotním handicapem musí splnit následující: 

o příloha 2 Smlouvy, článek 2, odst. 2, písm.e) – „do vozidla musí být umožněn 

nástup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (zejména osob na 

vozíčku) přímo do nízkopodlažní části z úrovně nástupiště; ve smyslu tohoto 

odstavce se za nízkopodlažní vozidlo považuje také takové vozidlo, do něhož je 

umožněn nástup těchto osob prostřednictvím sklopné rampy, nebo plošiny, která 

bude součástí vozidla;“ 

Po skončení přechodného období (tj. první den platnosti jízdního řádu 2021/2022 

včetně)  do konce doby plnění Smlouvy (tj. poslední den platnosti jízdního řádu 

2028/2029 včetně) bude dopravce pro zajištění dopravních výkonů definovaných 

Smlouvou využívat základní vozidla, která směrem k přepravě výše zmíněných osob 

musí splnit následující: 

o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 1, písm. j) – „vozidlo musí disponovat 

minimálním počtem 90 plnohodnotných míst k sezení ve 2. vozové třídě a 

minimálním počtem 10 sklopných sedadel, přičemž alespoň 40 % celkové 

kapacity míst k sezení (součet počtu plnohodnotných a sklopných sedadel) musí 

být umístěno v nízkopodlažní části a zároveň v nízkopodlažní části musí být 

umístěna všechna sklopná sedadla;“ 

o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. a) – „pro přepravu imobilních osob 

na invalidním vozíku musí být v každém vozidle zajištěn alespoň počet míst 

odpovídající požadavkům článku 4.2.2.3 přílohy rozhodnutí Komise (ES) č. 

1300/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se přepravy osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „TSI PRM“) 

v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému; TSI 

PRM též stanoví vymezení těchto osob;“ 

o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. d) – „do každého vlaku musí být 

umožněn nástup osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a to ve 
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stanicích, jejichž infrastruktura umožňuje přístup takových osob na nástupištní 

hranu;“ 

o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. k) – „v každé vlakové jednotce musí 

být k dispozici alespoň jedno bezbariérově přístupné WC, které je využitelné 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; obsluha mechanizmu 

zamykání dveří prostoru WC musí být snadná a uzamčená poloha jednoznačně 

rozpoznatelná (např. stavové kontrolky „otevřeno“, „zavřeno“, „zamčeno“), 

vedle obvyklého označování zelenými a červenými barvami je dále také 

žádoucí, když bude toto označení přímo na dveřích WC provedeno způsobem, 

který bude jasně rozpoznatelný i osobami s potížemi rozpoznávat barvy;“ 

 

 

Opatření 1.2.2 

Zajišťovat označení nízkopodlažních vozidel a bezbariérových zastávek a stanic v jízdních 

řádech schvalovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje i IDOS. 

Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Cíl 1.2 je plněn dle plánu. Nové železniční i autobusové vozy jsou po dopravcích vyžadovány 

výhradně nízkopodlažní s bezbariérovým přístupem. Všechny linkové autobusy v kraji jsou 

nízkopodlažní a vybavené plošinou pro nástup osoby na vozíku, řidič je povinen asistovat 

nástupu v každé zastávce. Většina železničních vozidel v regionální dopravě je dnes také 

nízkopodlažní, a pokud se plánuje další obnova, tak také s nízkopodlažními vozidly. Provoz 

bezbariérových vozidel je označen jak v jízdních řádech, tak jsou příslušným symbolem 

označena samotná vozidla. 

 

Doporučení  NRZP ÚK pro rok 2016 

NRZP ÚK by uvítala, aby v programu mobility osob se zdravotním postižením, bylo umožněno 

držitelům ZTP a ZTP/P cestovat zdarma ve všech spojích placených krajem a všechna nová 

vozidla měla informační tabule s označením další zastávky – velice důležité pro osoby se 

sluchovým postižením. 

 

K doporučení NRZP ÚK - ZTP a ZTP/P zdarma v DÚK – držitelé ZTP a ZTP/P v zónách 

velkých měst s MHD již v rámci DÚK jezdí zadarmo, poněvadž v rámci přístupových jednání 

o vstupu jednotlivých MHD do DÚK byl v tomto případě akceptován tarif MHD (samospráva 

měst se rozhodla, že ztrátu z bezplatné přepravy této kategorie cestujících bude hradit v plné 

výši z rozpočtu města). Konkrétní města a podmínky cestování v příslušné zóně DÚK jsou 

uvedena v platném tarifu DÚK, který je pravidelně zveřejňován v příslušné sekci na webu 

Ústeckého kraje. Aktuální stav v DÚK mimo zóny velkých měst s MHD je takový, že s 

odkazem na aktuální Cenový věstník MF č. 01/2016 ze dne 25. 11. 2016, kterým se vydává 
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seznam zboží s regulovanými cenami, je držitelům ZTP a ZTP/P poskytována státem nařízená 

sleva (25% strana 2 / 2 obyčejného jízdného). Realizace požadavku NRZP ÚK závisí na 

rozhodnutí samosprávy Ústeckého kraje (které nelze předjímat), obdobně v tom smyslu, že 

ztráta bude plně hrazena z rozpočtu kraje. 

Vybavení vozidel - splněno bez výjimky. Všechna vozidla (mimo mimořádností, kdy jsou 

nasazována zálohová vozidla, jejichž standardy jsou mírnější) DÚK jsou již dnes, a budou po 

dobu trvání uzavřené dlouhodobé desetileté smlouvy, vybavena LCD monitory s informací o 

další nácestné zastávce. 

 

Plnění 2016 

V případě označení nízkopodlažních vozidel plněno průběžně ve spolupráci se smluvními 

dopravci Ústeckého kraje. V případě označování bezbariérových zastávek je aktuálně iniciativa 

na straně dopravců (např. ARRIVA TEPLICE s.r.o.), kteří takto označují většinou 

zastávky v centrech velkých měst (zastávky s tzv. Kasselským obrubníkem), odbor DS může v 

rámci komunikace apelovat v tomto směru na dopravce, aby takto vytipované zastávky 

označovali v co největší míře. V případě realizace pod gescí odboru DS by bylo potřeba obdržet 

od vlastníků zastávek (při správě zastávek Ústecký kraj spolupracuje s dotčenými obcemi, 

přičemž Ústecký kraj zajišťuje osazení označníku (tj. sloupku s dopravní značkou a plochou 

pro výlep jízdních řádů) a vše nad rámec označníku ponechává v kompetenci příslušné obce 

(není ve finančních, časových ani personálních možnostech Ústeckého kraje tímto způsobem 

obhospodařovat všechny zastávky na celém území kraje) informace o počtu bezbariérových 

zastávek (otázkou zůstává klasifikace podle příslušných norem a označení již v projektu), 

vytvořit databázi bezbariérových zastávek a průběžně ji udržovat aktuální. 

 

K doporučení NRZP ÚK (Na webových stránkách Ústeckého kraje je webová aplikace na 

výpočet jízdného se všemi slevami. Neuvažovalo se o tom, že by mohla být vytvořena aplikace 

pro mobilní telefony, která by byla k bezplatnému stažení?), tato mobilní aplikace je dlouhodobě 

součástí plánovaných doprovodných akcí či projektů v rámci zajišťování „Dopravy Ústeckého 

kraje (dále jen DÚK)“. Na věci intenzívně pracují pověření pracovníci oddělení dopravní 

obslužnosti a v současné době je tato problematika ve fázi IT úpravy, kde bude stávající webová 

podoba upravena do funkční podoby pro mobilní telefony (jednotlivé kolonky pro názvy zón, 

tabulky s ceníkem, případně mapky musí být jinak uspořádány). Stávající webové počítadlo je 

již schopno do mobilu a tabletu posílat odpovídající data. Mobilní aplikace je tedy samozřejmě 

na pořadu dne (časový horizont spuštění je letošní rok 2017) a vedle informací o jízdném by 

měla informovat o aktuálních jízdních řádech, příp. aktualitách z provozu apod. Zároveň se 

začíná pracovat na projektu „celokrajské aplikace“, kde by bylo jak pro „místní občany 

Ústeckého kraje“, tak pro návštěvníky a turisty vše, co by v kraji hledali (doprava, kulturní a 

turistické cíle, zdravotnická zařízení atd.). Aktuálním záměrem je začít ve velmi krátké době 

pracovat právě na dopravě a vytvořit vzor, dle kterého by se pak nabalovaly další sekce.“ 
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Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

Při objednávání vlakové dopravy na území Ústeckého kraje od vysoutěžených dopravců dát do 

smluv při objednávání dopravy pro vozíčkáře časový údaj, který stanoví, jak dlouho před 

plánovanou dopravou vozíčkáře se musí žádat, aby ve vlaku byl vagon s plošinou pro vozíčkáře 

– ne ve všech vlacích je plošina v některém z vagonů vlaku stále. U ČD je tato doba v řádu dnů 

až týdnů. 

 

Plnění 2017 

Provoz dotčených vozidel, de facto všechna vozidla v systému DÚK, je označen jak v jízdních 

řádech, tak jsou příslušným symbolem označena samotná vozidla. Na pasportizaci zastávek a 

stanic se průběžně pracuje, požadavek na označení bezbariérovosti bude projednáván při tvorbě 

dopravního plánu na další období. Ústecký kraj zpravidla žádné zastávky, resp. zastávkové 

vybavení nevlastní. Tyto jsou majetkem obcí a měst, v jejichž správním území se nacházejí a 

dle našeho názoru by právě vlastník měl řešit informovanost cestující veřejnosti o stavu a 

přístupnosti zastávky či stanice. Obdobně v železniční dopravě je vlastníkem zastávek i stanic 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.). 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018 

Při výstavbě či rekonstrukci infrastruktury veřejné dopravy je nezbytné dodržovat platnou 

legislativu v oblasti přístupnosti staveb a podporovat zavádění vhodných informačních a 

orientačních systémů (vizuální, audiovizuální signalizační tabule na zastávkách, nástupištích, 

apod., piktogramy, orientační a informační systémy pro občany se zdravotním postižením 

……). 

 

K doporučení NRZP ÚK 2018 

Ústecký kraj zpravidla žádnou infrastrukturu veřejné dopravy nebudoval. Pokud někde byl 

městy či někým jiným osloven a požádán o spolupráci, pak bylo budování moderních 

informačních systémů na zastávkách podpořeno a byla pro ně poskytnuta i potřebná data o 

odjezdech vlaků a autobusů. 

 

Plnění 2018 

Plněno průběžně, požadavek zapracováván do příloh nově uzavíraných smluv, po dohodě s 

dopravci standardně zapracováváno do procesu schvalování jízdních řádů. V roce 2018 došlo 

mimořádně k dočasnému zakolísání kvality nízkopodlažnosti autobusů v souvislosti s 

vynuceným náhlým převzetím veřejné dopravy nově založeným vnitřním dopravcem 

Ústeckého kraje (Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.). Důvodem bylo přerušení dopravy 

a odstoupení od uzavřených smluv ze strany smluvního dopravce. V rámci dlouhodobých 

projektů je nastavena spolupráce s městy při budování nových autobusových nádraží, 

přestupních terminálů či inteligentních zastávek, podmínkou zůstává včasná informovanost a 

možnost zapracování připomínek a požadavků odboru dopravy KÚ ÚK do plánovaných 

projektů. 
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Plnění 2019 

Kontinuálně navazuje na rok 2018 bez výkyvů a změn, tzn. plněno průběžně, požadavek 

zapracováván do příloh nově uzavíraných smluv, po dohodě s dopravci standardně 

zapracováváno do procesu schvalování jízdních řádů. V rámci dlouhodobých projektů je 

nastavena spolupráce s městy při budování nových autobusových nádraží, přestupních 

terminálů či inteligentních zastávek, podmínkou zůstává včasná informovanost a možnost 

zapracování připomínek a požadavků odboru dopravy KÚ ÚK do plánovaných projektů. 

 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit přínos a funkci CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU DÚK 

(CED DÚK) pro snadnější a lepší orientaci osob se zdravotním postižením v provozu DÚK: 

 

Hlavní úkoly CED DÚK: 

o a) zajištění dohledu nad dopravní obslužností v Ústeckém kraji, 

o b) monitorování aktuálního provozu, 

o c) kontrola dodržování JŘ a zajištění přestupních vazeb, 

o d) kontrola aktuálnosti a správnosti dat v SW SPRINTER, 

o e) metodické vedení činnosti dopravců a komunikace s nimi, 

o f) řešení mimořádných událostí (MU) ovlivňujících provoz DÚK, vydávání či 

odvolávání dopravních opatření (DO), 

o g) informování cestujících o mimořádnostech pomocí dostupných technologií, 

o h) vyhodnocování a zpracování dat z SW SPRINTER, 

o i) poskytování informací cestující veřejnosti o dopravní obslužnosti a jízdních 

řádech DÚK, 

o j) kontrola dodržování standardů vozidel DÚK dle možností vzdáleného 

dohledu, 

o k) koordinace přímé kontrolní činnosti v provozu dle dohody s vedoucím 

kontroly, 

o l) komunikace s dalšími pracovníky ODO. 

 

 

Plnění 2020 

 

 kontinuálně navazuje na rok 2019 beze změn, tzn. plněno průběžně, požadavek 

zapracováván do příloh nově uzavíraných smluv, po dohodě s dopravci standardně 

zapracováváno do procesu schvalování jízdních řádů. V rámci dlouhodobých projektů 

je nastavena spolupráce s městy při budování nových autobusových nádraží, 

přestupních terminálů či inteligentních zastávek, podmínkou zůstává včasná 

informovanost a možnost zapracování připomínek a požadavků odboru dopravy KÚ ÚK 

do plánovaných projektů. 
 

Veškeré mimořádnosti či odchylky od výše uvedených opatření řeší CENTRÁLNÍ 

DISPEČINK DÚK (CED DÚK) ve spolupráci s pověřenými pracovníky oddělení dopravní 
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obslužnosti (organizátor DÚK), kde je prioritním cílem neustále zlepšovat podmínky pro 

snadnější a lepší orientaci osob se zdravotním postižením v provozu DÚK. 

 

 

Cíl 1.3 

Rozšířit informovanost osob se zdravotním postižením 

Opatření 1.3.1 

Implementovat do webových stránek Ústeckého kraje informace pro osoby se zdravotním 

postižením ve všech s touto problematikou souvisejících rubrikách a jedenkrát ročně zajistit 

aktualizaci prezentovaných dat. 

Realizátor: Odbor kancelář hejtmana a odbor informatiky ve spolupráci s KRZP, 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Internetové stránky jsou připraveny na vytvoření samostatné sekce, nicméně v průběhu celého 

roku jsou zveřejňovány informace o problematice seniorů a zdravotně postižených. 

 

Doporučení   NRZP ÚK pro rok 2016 

NRZP ÚK nadále doporučuje rozšiřovat informovanost osob se zdravotním postižením i pro 

neslyšící, při důležitých jednáních např. zastupitelstva kraje zajistit tlumočníky do znakové řeči 

nebo simultánní přepis.  

 

Plnění 2016 

Beze změny.  

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje implementovat do webových stránek Ústeckého kraje informace pro 

osoby se zdravotním postižením. 

K doporučení NRZP ÚK - po vyjasnění požadavků se zástupci NRZP ÚK bude vytvořena pro 

rok 2017 na webu kraje sekce pro informovanost osob zdravotně postižených, včetně videí 

s titulky a později ve znakové řeči. 

 

Plnění 2017 

Na webu kraje a v krajských novinách bylo publikováno 14 tiskových zpráv a příspěvků 

týkajících se osob se zdravotním postižením (Podpora seniorům, Česko-saské pohraničí bez 

bariér, Anketa – pracovník sociálních služeb, Polohovací lůžka, Konference pro OZP, Výjezdní 

zasedání Výboru SV, Hry seniorů, Sociální a zdravotní komise, Den seniorů, Sportovní hry 

handicapovaných, Sociální pracovník, Jak na společné vzdělávání, Speciální škola 

s certifikátem kvality, Instruktážní videa). 

Pravidelně se konala zasedání Poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené 

občany. 
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Byla založena nová sekce na krajském webu „Senioři a handicapovaní“, kam byla mimo jiné 

umístěna instruktážní videa pro jednání s handicapovanými. 

Ústecký kraj uspořádal veletrh „Jak na společné vzdělávání“, ze kterého byla pořízena video 

reportáž s tlumočením do znakové řeči a byla publikována na krajském profilu YouTube. 

Uskutečnila se také konference pro osoby se zdravotním postižením na téma „Kompenzační 

pomůcky, zvláštní a komerční pomůcky a zásady bezbariérových úprav bytových prostorů“. 

Konference měla velmi pozitivní ohlas, v roce 2018 tedy budeme v tomto trendu pokračovat. 

 

Plnění (odbor informatiky a organizačních věcí) 2018 
 

Na internetových stránkách funguje pod dlaždicí „Senioři a handicapovaní“ podweb, kde lze 

nalézt aktuální tiskové zprávy a následující sekce, které jsou pravidelně aktualizovány: 

 Aktuální informace, reportáže, odkaz na usnesení zastupitelstva  

 Vzdělávací akce, semináře, konference  

 Bezbariérovost měst, zařízení  

 Strategické dokumenty  

 Poradní orgán hejtmana  

 Česko – Sasko bez barier  

 Euroklíč – přehled, využití  

 Informace pro neslyšící  

 Chytré odkazy pro OZP, seniory, osoby s duševním onemocněním  

 Publikace pro OZP, seniory, osoby s duševním onemocněním a o OZP, seniorech 

a osobách s duševním onemocněním  

 Formuláře 

Plnění (kancelář hejtmana) 2018 
Příprava reportáží s naznakováním v rámci U-TV, které jsou na našem YouTube a 

facebookových stránkách.    

 

Plnění 2019 

Opatření je průběžně plněno prostřednictvím zveřejňování aktuálních informací, 

naznakovaných reportáží a dalších užitečných informací pro cílovou skupinu osob se 

zdravotním postižením. 

 

Plnění 2020 

Opatření je průběžně plněno prostřednictvím zveřejňování aktuálních informací, 

naznakovaných reportáží a dalších užitečných informací pro cílovou skupinu osob se 

zdravotním postižením. 
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Opatření 1.3.2 

Zařazovat alespoň jedenkrát ročně do programu školení informatiků a zaměstnanců, kteří 

pracují s webem Ústeckého kraje, také blok týkající se specifických potřeb a omezení, která 

při práci s internetem vyplývají z povahy jednotlivých druhů zdravotního postižení. 

Realizátor: Odbor informatiky ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Každoročně probíhá školení zaměstnanců krajského úřadu na bezpečnou práci s výpočetní 

technikou, v rámci kterého jsou seznamováni s problematikou zdravotně postižených ve vztahu 

k internetu.  

Také je zde řešena problematika vystavování informací na internetových stránkách Ústeckého 

kraje (alternativní texty, možnost zvětšování textů, vyhledávání informací, atd.). 

 

Plnění 2016 

Beze změny. 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje každoročně organizovat školení zaměstnanců krajského úřadu na 

bezpečnou práci s výpočetní technikou, v rámci které budou seznamování s problematikou 

zdravotně postižených ve vztahu k internetu. 

 

Plnění 2017 

Beze změny. 

 

Plnění 2018 

Beze změny. 

 

Plnění 2019 

Beze změny. 

 

Plnění 2020 

Beze změny – řešeno v rámci vstupního vzdělávání. 
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Opatření 1.3.3 

Za účelem rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách zdravotně postižených lidí vytvořit na 

webových stránkách Ústeckého kraje prostor pro prezentování organizací osob se zdravotním 

postižením a nadále pak po technické stránce zajišťovat jedenkrát ročně jeho aktualizaci. 

Realizátor: Odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s KRZP 

Termín: r. 2015 a další 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2017 

Na webových stránkách byla založena nová sekce „Senioři a handicapovaní“, kam mohou 

organizace osob se zdravotním postižením, prostřednictvím pracovníka Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, vkládat své příspěvky. 

 

Plnění 2018 

Opatření je považováno za vyřešené. 

 

Opatření 1.3.4 

Umožnit přístup k aktuálním informacím zřízením veřejně přístupného internetu pro 

veřejnost s bezbariérovým vstupem v podatelně KÚÚK. 

Realizátor: Odbor informatiky a kancelář hejtmana  

Termín: r. 2015 a další 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje      

 

Plnění 2015 

V případě potřeby je možné na žádost vytvořit wi-fi připojení pro handicapovanou veřejnost 

nebo i poskytnout výpočetní techniku a přístup k internetu na podatelně. 

 

Plnění 2016 

Beze změny. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje průběžné plnění daného opatření.  

 

Plnění 2017 

Beze změny. 

 

Plnění 2018 

Nadále je možné na žádost vytvořit wi-fi připojení pro handicapovanou veřejnost nebo i 

poskytnout výpočetní techniku a přístup k internetu na podatelně. Zároveň je zpřístupněna u 

vstupu do budovy A elektronická úřední deska s možností vyhledávání zveřejněných informací. 

 

Plnění 2019 

Opatření je považováno za vyřešené.                                                                                                                                                                                                                                       
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Opatření 1.3.5 

Pro osoby se zdravotním postižením i seniory pořádat pravidelně akce typu: PC gramotnost 

– elektronická pošta, internetové bankovnictví atd. 

Realizátor: Odbor informatiky a kancelář hejtmana  

Termín: r. 2015 a další 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Proběhlo školení pro seniory v konferenčním sále, v rámci kterého bylo upozorňováno na rizika 

při užívání mobilní techniky a výpočetní techniky. Odbor informatiky a organizačních věcí je 

připraven (na základě žádosti) realizovat další školení. 

Ústecký kraj je také zapojen do projektu „Kraje pro bezpečný internet“, kde je řešena 

problematika výchovy mládeže ve vztahu k výpočetní technice, ale další oblastí je také 

problematika seniorů a zdravotně postižených. 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016 

NRZP ÚK doporučuje průběžně proškolovat osoby se zdravotním postižením i seniory. Chybí 

propagace této aktivity v cílové skupině, vhodné prostory, kde by se mohla školení konat a tisk 

materiálů, potřebných pro školení. Toto je důležité zejména u seniorů, kteří brzy zapomínají, 

co se na školení dozvěděli a tištěné materiály jim umožní, aby se mohli kdykoliv k tématu vrátit 

a osvěžit si paměť. 

  

Plnění 2016 

Beze změny. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje průběžně proškolovat osoby se zdravotním postižením i seniory. Chybí 

propagace této aktivity v cílové skupině, vhodné prostory, kde by se mohla školení konat a tisk 

materiálů, potřebných pro školení. Toto je důležité zejména u seniorů, kteří brzy zapomínají, 

co se na školení dozvěděli a tištěné materiály jim umožní, aby se mohli kdykoliv k tématu vrátit 

a osvěžit si paměť. 

 

Plnění 2017 

Beze změny. 

 

Plnění 2018 

Beze změny. 

 

Plnění 2019 

Beze změny. 

 

Plnění 2020 

Beze změny - nadále platí nabídka na školení pracovníkem odboru INF. 
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2. Oblast vzdělávání a školství 
Cíl 2.1 

Maximální možné vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání 

Opatření 2.1.1 

Zpracovat přehled bezbariérových středních škol dle jednotlivých míst poskytovaného 

vzdělávání na území Ústeckého kraje a následně ho zveřejnit na webových stránkách kraje. 

Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT) ve spolupráci s KRZP 

Termín: r. 2015 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Splněno v plném rozsahu, zveřejněny školy včetně míst poskytovaného vzdělání a oborů 

vzdělání, ve kterých je umožněn bezbariérový přístup. 

 

Plnění 2016 

Nadále je u veškerých realizovaných stavebních projektů v oblasti školství zohledňováno 

kritérium bezbariérovosti. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje i nadále do stavebních projektů v oblasti školství zohledňovat kritérium 

bezbariérovosti a průběžně aktualizovat přehled bezbariérových středních škol. 

 

Plnění 2017 

Kritérium bezbariérovosti se nadále zohledňuje. Seznam bezbariérových středních škol se 

průběžně aktualizuje. V současné době je těchto škol 22 a nabízejí vzdělávání v 66 oborech. 

 

Plnění 2018  

Počet bezbariérových škol a vzdělávacích oborů se sice nezvýšil, ale plně odpovídá potřebám 

škol. V případě požadavku školy na pořízení schodolezu, je nutnost podat žádost pro schválení 

investiční dotace, kterou pak následně obdrží od MŠMT. Rada Ústeckého kraje v roce 2018 

takto schválila dvě žádosti škol zřizovaných Ústeckým krajem. 

 

Plnění 2019 

Počet bezbariérových škol a oborů zůstává stejný a odpovídá potřebám. Při stavebních úpravách 

ve školách je bezbariérovost zohledňována. V případě požadavku školy na pořízení schodolezu 

nadále platí nutnost podání žádosti pro schválení investiční dotace od MŠMT. V roce 2019 jsme 

žádnou žádost nepřijali. 

 

Plnění 2020 

Počet bezbariérových škol a oborů se nezvýšil a odpovídá potřebám. Při stavebních úpravách 

ve školách je bezbariérovost zohledňována. Pokud školy požadují schodolez, nadále platí 
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nutnost podání žádosti pro schválení investiční dotace od MŠMT. Ani v roce 2020 jsme žádnou 

žádost nepřijali. 

 

 

Opatření 2.1.2 

Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním postižením včetně celoživotního 

vzdělávání občanů se zdravotním postižením  

Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT) ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2016 
Odbor SMT se aktivně podílí na zabezpečení dostupnosti podpůrných opatření, osobám se 

zdravotním postižení, v souladu s novelou zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), účinné od 1. 9. 2016 a související vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK k opatření 2.1.2 uvádí  -  asistentů pedagoga je dostatek, nyní je potřeba se soustředit 

na jejich kvalitu a stabilizaci 

 

Plnění 2017 

V rámci veletrhu zaměřeného na společné vzdělávání proběhla prezentace učebnic a 

kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. Uskutečnily se 3 semináře 

zaměřené na přístup k osobám se zdravotním postižením – mentálním, sluchovým a zrakovým 

ve všech typech škol a seminář zaměřený na problematiku asistentů pedagoga ve školách. 

Dochází k postupné stabilizaci asistentů pedagoga ve školách a tím se zvyšuje i jejich kvalita. 

V roce 2018 se bude prioritně řešit postavení asistentů pedagoga ve školách, jejich další 

vzdělávání především v oblasti práce s žákem se zdravotním postižením a spolupráce 

s ostatními pedagogy. 

 

Plnění 2018  

V listopadu 2018 se opět uskutečnil veletrh zaměřený na společné vzdělávání, kde proběhla 

prezentace učebnic a kompenzačních pomůcek i pro osoby se zdravotním postižením. V jeho 

rámci se uskutečnily 3 semináře zaměřené na vzdělávání osob se zrakovým postižením a 

poruchou autistického spektra. Pro asistenty pedagoga, učitele a ředitele škol se uskutečnily 4 

semináře k problematice asistentů pedagoga: Učitel a asistent pedagoga = TÝM, Asistent 

pedagoga a jeho postavení ve třídě, Asistent pedagoga a metodika práce s žáky na I. st. ZŠ a 

Asistent pedagoga a metodika práce s žáky na II. St. ZŠ. Dále se uskutečnil seminář 

Kybergrooming a sexting, který byl určen pro výchovné poradce, třídní učitele, metodiky 

prevence. Zaměřen byl na metodiku práce a ochranu především dětí a žáků se zdravotním 

postižením proti zneužití na sociálních sítích. Organizovala se „Letní škola“ pro pedagogy, kde 
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proběhl praktický seminář o zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Plnění 2019 

Uskutečnil se opět veletrh zaměřený na společné vzdělávání, kde proběhla prezentace učebnic 

a kompenzačních pomůcek pro i o osoby se zdravotním postižením. Proběhl workshop zajištěný 

Univerzitou Palackého Olomouc na téma inovace inkluzivního vzdělávacího systému v oblasti 

pohybového programu volnočasových aktivit. V rámci této aktivity byly prakticky představeny 

kompenzační, ale například i sportovní pomůcky pro tělesně postižené. Dále se uskutečnil 

seminář zaměřený na žáky s psychiatrickou diagnózou. Stabilizoval se počet asistentů ve 

školách, odbor SMT pro ně uspořádal celkem čtyři semináře zaměřené na práci se žákem se 

zdravotním postižením. Proběhla třídenní vzdělávací akce „Letní škola“ pro pedagogy, kde 

proběhl praktický seminář zaměřený na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Plnění 2020 

Z důvodu pandemie covid-19 jsme nemohli realizovat všechny aktivity, které jsme plánovali. 

Tradiční veletrh zaměřený na společné vzdělávání, kde probíhá prezentace učebnic a 

kompenzačních pomůcek i pro o osoby se zdravotním postižením se uskutečnil v online 

prostředí. Takto se uskutečnily semináře zaměřené na práci se žáky s poruchou autistického 

spektra a jak pracovat se žákem s naslouchadlem ve třídě. Účastníkům také byly zaslány odkazy 

na tradiční vystavovatele kompenzačních pomůcek. Odbor SMT pro asistenty pedagoga 

uspořádal opět čtyři semináře zaměřené na metodiku práce žákem se zdravotním postižením 

v jednotlivých předmětech. Uskutečnily se dvě třídenní vzdělávací akce „Letní škola“ pro 

pedagogy, kde proběhly praktické semináře zaměřené na hodnocení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

 

 

Opatření 2.1.3 

Pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu uspořádat pracovní 

seminář za účasti zástupců Odboru kultury a památkové péče, Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy, Odboru sociálních věcí, zástupců základních, středních a vysokých škol 

v Ústeckém kraji a zástupců NRZP na téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením 

zejm. ke středoškolskému vzdělání.  

 

Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s KRZP 

Termín: r. 2015 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Problematika na téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením zejm. ke 

středoškolskému vzdělání byla diskutována s náměstkyní hejtmana Ústeckého kraje, 
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předsedkyní VVVZ a zástupců škol na pracovním setkání dne 5. 10. 2015. Dále je problematika 

zmiňována na pravidelných poradách ředitelů škol. Při plánovaných investicích do majetku ÚK 

je zohledňována bezbariérovost přístupu.  

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016 

Bylo by dobré, aby se dalších setkání mohli zúčastnit zástupci zdravotně postižených, kteří by 

mohli osvětlit problematiku jednotlivých typů zdravotního postižení. O tomto problému není 

možné mluvit všeobecně, každé zdravotní postižení má svá specifika, která je nutno dodržovat. 

 

K doporučení NRZP ÚK - Ústecký kraj, vzhledem ke svým zřizovatelským povinnostem, 

disponuje řadou odborníků na vzdělávání zdravotně postižených osob a to zejména 

prostřednictví speciálních pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden. 

Pokud se však bude zdát NRZP kvalifikace pracovníků výše uvedených pracovišť nedostatečná 

jsme připraveni na příští jednání pozvat také zástupce NRZP. 

 

Plnění 2016 

Problematika na téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením ve vzdělání byla 

diskutována pracovníky odboru SMT s odborníky ze Speciálních pedagogických center na 

pracovním jednání 28. 11. 2016 v Teplicích. V souvislosti s novelou školského zákona, která 

je účinná od 1. 9. 2016 se zavádí systém podpůrných opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Odbor SMT  očekává zlepšení podmínek žáků se 

zdravotním/tělesným postižením ve vzdělávání, a to zejména v materiálním smyslu. Podpůrná 

opatření, která předepisují školská poradenská zařízení, jsou nároková a škola tak má jistotu, 

že na konkrétní kompenzační pomůcku obdrží od státu finanční prostředky, včetně investičních 

akcí, příkladem je schodolez apod.  

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK k opatření 2.1.3 konstatuje, že úkol byl splněn a nejsou tak stanovena další 

doporučení. 

 

Plnění 2017 

Beze změny. 
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3. Oblast zdravotní péče 
Cíl 3.1 

Vytvářet podmínky pro odstraňování bariér při ošetření a hospitalizaci imobilních osob 

Opatření 3.1.1 

Připravit a na webových stránkách kraje začít budovat databázi bezbariérových 

zdravotnických zařízení v kraji. 

Realizátor: Odbor zdravotnictví  

Termín: r. 2015 a další 

Finanční náklady: minimálně 50 000,- Kč 

 

Plnění 2015 

Opatření 3.1.1 (Připravit a na webových stránkách kraje začít budovat databázi bezbariérových 

zdravotnických zařízení v kraji.) nebylo mj. i s ohledem na otevřený termín v roce 2015 

plněno.  Finanční prostředky na plnění opatření nebyly v rozpočtu ÚK vyčleněny. V současné 

době je navíc zaváděn v rámci elektronizace veřejné správy veřejný registr poskytovatelů 

zdravotních služeb. Požadavek na informaci o „bezbariérovosti“ zdravotnických zařízení bude 

vznesen správci registru. Budování zvláštní databáze by v tomto ohledu bylo nyní neúčelné.  

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016 

NRZP ÚK doporučuje vytvářet podmínky pro odstraňování bariér ve zdravotnictví při ošetření 

a hospitalizaci OZP s důrazem na soukromé praxe. Dále doporučuje proškolit zdravotnický 

personál v komunikaci se sluchově postiženými. Aktivita Tichého světa o.p.s. v Krajské 

zdravotní ukázala, že on-line tlumočení není v praxi využíváno, a že zejména neslyšící vyžadují 

přítomnost tlumočníka při vyšetření. Pro začátek, než se toto vyřeší, by měl mít zdravotnický 

personál úvodní školení o problematice sluchového postižení a současně i základy komunikace 

s osobami se sluchovým postižením. 

 
K doporučení NRZP ÚK - druhým rokem bude letos vyhlášen dotační program „Podpora 

lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ ze kterého lze čerpat na akreditované 

vzdělávací programy pro zdravotnické pracovníky. 

 

Plnění 2016 

Opatření bylo částečně naplněno na národní úrovni. Národní registr poskytovatelů zdravotních 

služeb (NRPZS) byl zřízen podle § 74 a 75 zákona č. 72/2011 Sb., o zdravotních službách. 

Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních 

služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách 

(https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni). Problematika na 

téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením k jednotlivým poskytovatelům 

zdravotních služeb je pravidelně zmiňována na jednání s pracovníky Ministerstva zdravotnictví 

ČR a garanta národního registru Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Bylo přislíbeno, 

že se tímto problémem budou zabývat. Bude však nutné vyčkat na změnu platné legislativy, 
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aby bezbariérovost byla povinným údajem zapisovaným do registru. Při plánovaných 

investicích do majetku zřizovaných organizací v oblasti zdravotnictví je bezbariérový přístup 

zohledňován. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje/připomíná k opatření 3.1.1 - závazek zveřejnění databáze 

bezbariérových zdravotnických zařízení s důrazem na soukromé praxe. 

 

Plnění 2017 

Podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách byl zřízen Národní registr 

poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Registr obsahuje informace o poskytovatelích 

zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o 

hostujících osobách. U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr zákonem dané údaje o 

oprávněních k poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování a 

podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních. Metodickou podporu registrů 

a statistických zjišťování, aktuálně zejména Národního registru poskytovatelů zdravotních 

služeb a Centrálního úložiště výkazů zajišťuje ÚZIS ČR. Tento orgán byl upozorněn na absenci 

údaje o bezbariérové dostupnosti zdravotních služeb. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu 

Ústeckého kraje při své činnosti nevytváří a ani nemá oprávnění vytvářet další databázi 

poskytovatelů zdravotních služeb a z vlastní činnosti nemá požadované údaje k dispozici. Je 

zde však předpoklad, že v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, při vydávání kolaudačních 

rozhodnutí je otázka bezbariérovosti řešena, rovněž tuto problematiku při schvalování 

provozních řádů řeší orgán ochrany veřejného zdraví. 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018 

NRZP ÚK očekává zveřejnění přístupnosti zdravotních ambulančních zařízení v kraji. 

 

Plnění 2018 

Splněno. V rámci projektu odboru regionálního rozvoje „Česko-saské pohraničí bez bariér“ 

byly zmapovány bariérovosti veřejného prostoru v zájmovém území i pro oblast zdravotnictví 

(viz. KPVP bod 5. Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit, Cíl 5.1). Nová webová 

stránka je spuštěna a funkční. 

V připomínkovém řízení je také věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném 

sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním 

systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví) jehož součástí je návrh na zřízení Autoritativního 

registru poskytovatelů zdravotních služeb. Účelem je zákonem ustavit autoritativní zdroj dat 

o poskytovatelích zdravotních služeb. kritéria budou převzata 

 

Plnění 2019 

Splněno. V rámci projektu odboru regionálního rozvoje „Česko-saské pohraničí bez bariér“ 

byly zmapovány barierovosti veřejného prostoru v zájmovém území i pro oblast zdravotnictví 

(viz. KPVP bod 5. Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit, Cíl 5.1). Nová webová 
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stránka je spuštěna a funkční (https://ukbezbarier.eu/ ). Doba udržitelnosti je 5 let. V současné 

chvíli je k dispozici informace o bezbariérovosti u více než 500 objektu na české straně a přes 

3000 na německé. Kritéria bezbarierovosti jsou velmi podrobná, je jich přes 60 a mají tak zcela 

vypovídající schopnost o dostupnosti objektu. V rámci udržitelnosti průběžně probíhá sběr a 

aktualizace dat a kontrola dat na místě. Zřizované příspěvkové organizace v oblasti 

zdravotnictví jsou v databázi uvedeny a jsou bezbariérové. 

Opatření bylo částečně naplněno také na národní úrovni. Národní registr poskytovatelů 

zdravotních služeb (NRPZS) byl zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 72/2011 Sb., o zdravotních 

službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích 

sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách 

(https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni). V současné době je 

dále připravován elektronický dokument pro úpravy oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb, kde bude jedním z požadavků i informace o barierovosti ordinace poskytovatelů. 

Upozorňujeme, že tato informace je pro poskytovatele dobrovolná a legislativní opatření jsou 

v přípravě. 

 

Plnění 2020 

Splněno. V rámci přeshraničního projektu odboru regionálního rozvoje „Česko-saské pohraničí 

bez bariér“ došlo k zmapování bariérovosti veřejného prostoru v zájmovém území, a to i pro 

oblast zdravotnictví (viz KPVP bod 5. Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit, Cíl 5.1). 

Na webové stránce projektu (https://ukbezbarier.eu) jsou v rámci udržitelnosti projektu 

průběžně aktualizovány informace o bariérovosti subjektů z oblasti zdravotnictví nacházející 

se v zájmové oblasti. V současné době jsou v databázi v kategorii zdravotnictví uvedeny 

informace o 37 objektech, z toho 29 bezbariérových na české straně a informace o 1 742 

objektech, z toho 1 662 zcela bezbariérových na straně německé. V databázi jsou k dispozici 

i aktuální informace o bariérovosti příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 

zdravotnictví. Všechny tyto organizace jsou vedeny jako bezbariérové.  

V rámci žádostí o vydání oprávnění poskytování zdravotních služeb byl dokončen a na 

webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněn elektronický dokument pro podávání žádostí o 

udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ve kterém je zahrnuta i informace 

o bezbariérovém přístupu pro imobilní pacienty v zařízení poskytovatele zdravotních služeb 

v Ústeckém kraji. S ohledem na absenci platné legislativy, aby informace o (bez)bariérovosti 

byla povinným údajem zapisovaným do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 

(NRPZS), je tato informace pro poskytovatele zdravotních služeb pouze dobrovolná. 
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4. Oblast sociálních věcí 
Cíl 4.1 

Navzdory současné hospodářské situaci udržet dosaženou úroveň sociálních služeb 

s důrazem na terénní služby 

Opatření 4.1.1 

Průběžně aktualizovat on-line katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí  

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Opatření 4.1.1. je plněno. Katalog je průběžně aktualizován. 

 

Plnění 2016 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji je především dostupným zdrojem 

informací pro širokou veřejnost v oblasti působení sociálních služeb v daném území. Z důvodu 

aktualizace základní sítě kraje, která probíhá dvakrát ročně a ve které mohou poskytovatelé 

sociálních služeb měnit některé své údaje a samozřejmě z důvodu dalších je potřeba, aby byly 

údaje zanesené v Katalogu pravidelně aktualizovány a Katalog tak naplňoval účel, za kterým 

byl založen. Odemykání tzv. záznamů, tedy údajů konkrétních poskytovatelů sociálních služeb, 

probíhá buď na žádost jich samotných či v souvislosti s výzvou od pracovníka odpovědného za 

tuto agendu, v případě, že ze své úřední činnosti zjistí plánovanou nebo již nastalou změnu 

v poskytování sociálních služeb. V roce 2016 tomu nebylo jinak a správce Katalogu 

aktualizoval záznamy poskytovaných sociálních služeb celoročně. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK i nadále doporučuje udržovat dosaženou úroveň sociálních služeb s důrazem na 

terénní služby.  

 

Plnění 2017 

Opatření je plněno průběžně ve stejném rozsahu jako v roce 2016. V roce 2018 bude ukončeno 

období udržitelnosti projektu Katalog sociálních služeb, v této souvislosti tedy již v roce 2017 

proběhla diskuse k pokračování tohoto informačního systému tak, aby byl co nejužitečnější pro 

všechny strany a byl zajištěn jeho plynulý provoz i po skončení udržitelnosti projektu. 

 

Plnění 2018 

V roce 2018 byl novou veřejnou zakázkou vybrán dodavatel služeb pro další provoz 

elektronické aplikace Katalogu sociálních služeb. Plynulý provoz tedy byl zajištěn a Katalog 

sociálních služeb je průběžně aktualizován.  
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Plnění 2019 

Opatření je každoročně plněno v celém rozsahu, Katalog sociálních služeb je průběžně 

aktualizován, plynulý provoz zajištěn. 

 

Plnění 2020 

Opatření se dá považovat za splněné s ohledem na skutečnost, že je zajištěn stálý správce 

Katalogu, který komunikuje s poskytovateli sociálních služeb i dalších organizací, které jsou 

v Katalogu registrovány a napomáhají informovanosti obyvatel kraje. Je zajištěna i pravidelná 

technická podpora Katalogu. Katalog byl počínaje loňským rokem využíván intenzivněji, než 

kdy dříve, z důvodu včasné informovanosti poskytovatelů sociálních služeb v době nouzových 

stavů i mimo ně.  

 

Opatření 4.1.2 

Podporovat aktivity organizací osob se zdravotním postižením a poskytovatelů sociálních 

služeb formou vypisování grantů, resp. poskytování dotací na jejich činnost v rámci 

dotačních programů Ústeckého kraje. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: dle schváleného rozpočtu ÚK 

 

Plnění 2015 

Opatření 4.1.2. je plněno. Každoročně je vyhlašován dotační program na podporu sociálních 

služeb, poskytovaných rovněž osobám se zdravotním postižením. 

 

Plnění 2016 

V roce 2016 byly standardně vyhlašovány dva dotační programy. První dotační program 

s názvem „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 – malý dotační program“ se 

vyhlašuje již druhým rokem pouze na registrované sociální služby s územní působností 

v Ústeckém kraji. Alokovaná celková částka činí 10 500 000 Kč a je vyčleněna přímo 

z rozpočtu Ústeckého kraje. Terénní služby s cílovou skupinou zdravotně postižených byly 

v roce 2016 podpořeny částkou 2 141 516 Kč. 

Druhý dotační program, kterým jsou podporovány sociální služby, je „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2016“. O tyto prostředky žádá Ústecký kraj Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána pak dále přerozděluje poskytovatelům 

sociálních služeb. V roce 2016 byly sociální služby podpořeny částkou 863 910 500 Kč. Tato 

částka zahrnuje i další dvě kola dofinancování sociálních služeb. Terénní služby byly celkem 

podpořeny částkou 124 110 750 Kč.  

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK i nadále doporučuje podporovat sociální služby vypisováním grantů a dotačních 

řízení na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji.  
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Plnění 2017 

Opatření 4.1.2 je průběžně plněno vyhlašováním několika dotačních programů. Již v roce 2016 

byl opět vyhlášen program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační 

program“ a to s ohledem na požadavek poskytovatelů sociálních služeb, aby byly prostředky 

vyplaceny do konce roku 2016 a poskytovatelé tedy nezůstávali zcela bez finančních prostředků 

do doby, než bude vyplacen druhý dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji 2017“. V programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační 

program“ bylo v roce 2017 podpořeno částkou 10 447 000 Kč celkem 248 sociálních služeb. 

Terénní služby s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením byly v roce 2017 podpořeny 

částkou 2 127 000 Kč. 

Druhým dotačním programem, jak je zmíněno v plnění za rok 2016, kterým jsou podporovány 

sociální služby, je „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“. O tyto prostředky žádá 

Ústecký kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána pak 

dále přerozděluje poskytovatelům sociálních služeb. V roce 2017 byly sociální služby 

podpořeny částkou 1 055 758 105 Kč. Tato částka zahrnuje i další kola dofinancování sociálních 

služeb. Terénní služby byly celkem podpořeny částkou 161 330 534 Kč.  

V roce 2017 byl vyhlášen doplňkový dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb 

2017“, který byl zaměřen na pobytové služby s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním 

postižením. Celková alokace programu činila 13 266 988,23 Kč.  

Na konci roku 2017 byla započata realizace projektu „Podpora sociálních služeb Ústeckého 

kraje 4“. Tento projekt je zacílen na službu sociální rehabilitace a je podpořen z Operačního 

programu zaměstnanost. 
 

Plnění 2018 

Opatření 4.1.2 je průběžně plněno vyhlašováním několika dotačních programů. Na rok 2018 

byl opět vyhlášen program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační 

program“ a to s ohledem na požadavek poskytovatelů sociálních služeb, aby byly prostředky 

vyplaceny do konce roku 2017 a poskytovatelé tedy nezůstávali zcela bez finančních prostředků 

do doby, než bude vyplacen druhý dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji 2018“. V programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační 

program“ bylo v roce 2018 podpořeno částkou 10 449 999,63 Kč celkem 305 sociálních služeb. 

Terénní služby s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením byly v roce 2018 podpořeny 

částkou 2 212 523,65 Kč. 

Druhým dotačním programem, jak je zmíněno v plnění za rok 2016, kterým jsou podporovány 

sociální služby, je „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“. O tyto prostředky žádá 

Ústecký kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána pak 

dále přerozděluje poskytovatelům sociálních služeb. V roce 2018 byly sociální služby 

podpořeny částkou 1 390 919 797 Kč. Tato částka nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky 

z roku 2017 a vratky z roku 2018. Terénní služby byly celkem podpořeny částkou 180 784 700 

Kč.  
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V roce 2018 byl vyhlášen doplňkový dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb 

2018“, který byl zaměřen na pobytové služby s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním 

postižením. Celková alokace programu činila 11 318 900 Kč.  

V roce 2018 byl realizován projekt „Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje 4“. Tento 

projekt byl zacílen na službu sociální rehabilitace a podpořen z Operačního programu 

zaměstnanost. 

 

Plnění 2019 

Opatření 4.1.2 je průběžně plněno vyhlašováním několika dotačních programů. Na rok 2019 

byl opět vyhlášen program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační 

program“ a to s ohledem na požadavek poskytovatelů sociálních služeb, aby byly prostředky 

vyplaceny do konce roku 2018 a poskytovatelé tedy nezůstávali zcela bez finančních prostředků 

do doby, než bude vyplacen druhý dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji 2019“. V programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační 

program“ bylo v roce 2019 podpořeno částkou 10 498 460 Kč celkem 290 sociálních služeb. 

Terénní služby s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením byly v roce 2019 podpořeny 

částkou 2 096 519 Kč. 

Druhým dotačním programem, kterým jsou podporovány sociální služby, je „Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“. O tyto prostředky žádá Ústecký kraj Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána pak dále přerozděluje 

poskytovatelům sociálních služeb. V roce 2019 byly sociální služby podpořeny částkou 1 565 

699 500 Kč. Terénní služby byly celkem podpořeny částkou 220 393 282,32 Kč.  

 

Plnění 2020 

Opatření 4.1.2 je průběžně plněno vyhlašováním několika dotačních programů. Na rok 2020 

byl opět vyhlášen program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační 

program“, a to s ohledem na požadavek poskytovatelů sociálních služeb, aby byly prostředky 

vyplaceny do konce roku 2019 a poskytovatelé tedy nezůstávali zcela bez finančních prostředků 

do doby, než bude vyplacen druhý dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji 2020“. V programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační 

program“ bylo v roce 2020 podpořeno částkou 10 500 000 Kč celkem 318 sociálních služeb. 

Druhým dotačním programem, kterým jsou podporovány sociální služby, je „Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“. O tyto prostředky žádá Ústecký kraj Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána, pak dále přerozděluje 

poskytovatelům sociálních služeb. V roce 2020 byly sociální služby podpořeny částkou 1 708 

708 677 Kč.  
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Opatření 4.1.3 

Podpořit projekt Euroklíč. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí + Odbor kancelář hejtmana 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: 100 000,- Kč v r. 2015; 100 000,- Kč v r. 2016  

 

Plnění 2015 

V Ústeckém kraji jsou čtyři výdajová místa euroklíčů, bylo již vydáno 200 klíčů a 200 klíčů je 

v zásobě.  

 

Plnění 2016 

Beze změny. 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK i nadále doporučuje vydávání euroklíčů osobám zdravotně postiženým. 

 

Plnění 2017 

Beze změny. 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018 

NRZP ÚK doporučuje umístění 7 euro zámků na nádražích ČD v okresních městech. Další 3 

zámky také využít pro zařízení organizací Ústeckého kraje. 

 

Plnění 2018 

V roce 2018 byly nainstalovány a slavnostně předány další eurozámky, tentokrát v prostorách 

obchodního centra Fórum Ústí nad Labem. Celkem je tedy v Ústeckém kraji nainstalováno 52 

eurozámků. 

 

Plnění 2019 

V roce 2019 je v Ústeckém kraji nainstalováno celkem 80 eurozámků na 51 místech. 

 

Plnění 2020 

V roce 2020 byla s ohledem na epidemiologickou situaci distribuce eurozámků a euroklíčů 

pozastavena, opatření zůstává na stejných hodnotách jako v loňském roce. 

Opatření 4.1.4 

Podporovat integraci osob se zdravotním postižením do běžného života. Zejména podporovat 

přechod uživatelů z pobytových služeb do alternativních forem bydlení. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: dle finančních možností rozpočtu kraje a dle výše alokace finančních 

prostředků operačních programů 
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Plnění 2015 

Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018 jsou 

upřednostňovány ambulantní a terénní sociální služby. Rovněž je podporována humanizace a 

transformace pobytových sociálních služeb. 

 

Doporučení  NRZP ÚK pro rok 2016 

NRZP ÚK doporučuje udržet dosaženou úroveň sociálních služeb s důrazem na terénní služby. 

K doporučení NRZP ÚK - bylo celoročně plněno prostřednictvím mimořádného dotačního 

programu pro podporu základních činností sociálních služeb, ve kterém byla podpořena mimo 

jiné raná péče. Alokace tohoto dotačního programu činila 13 010 338,57 Kč, z toho služba raná 

péče byla podpořena 782 384 Kč. 

 

Plnění 2016 

Plněno průběžně prostřednictvím podpory transformace a humanizace nejen příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje za podpory fondů ESIF.  Ústecký kraj má také zpracovánu 

Metodiku zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, ve které došlo k omezení počtu lůžek 

v návaznosti na velkokapacitní pobytová zařízení, tedy nevznikají nová velkokapacitní 

zařízení.  

Byly také upraveny hladiny redukčních koeficientů při rozdělování dotací z programu „Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“ tak, aby byly terénní služby kráceny nejméně.  

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP i nadále doporučuje podporovat integraci osob se zdravotním postižením do běžného 

života. 

 

Plnění 2017 

Opatření je plněno průběžně, postupně jsou zpracovávány a realizovány plány transformace či 

humanizace příspěvkových organizací Ústeckého kraje za podpory fondů ESIF a samozřejmě 

Ústeckého kraje. 

Při posuzování žádostí o zařazení do základní sítě kraje je pečlivě posuzována forma 

poskytování sociální služby, ale díky omezení, které je dáno Metodikou zajištění sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje již od roku 2016, tedy omezení počtu lůžek při vstupu do základní sítě 

kraje, se do základní sítě kraje hlásí minimální množství žadatelů poskytujících sociální služby 

v pobytové formě. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018 

NRZP doporučuje Ústeckému kraji nerozšiřovat základní síť kraje bez řádného rozboru 

potřebnosti, využívat a podporovat stávající poskytovatele. 

 

Plnění 2018 

Ústecký kraj uzavřel vstup do základní sítě sociálních služeb na dobu neurčitou, z důvodu 

nastavení potřebných procesů, které umožní kontrolovat efektivitu fungování sociálních služeb 

a transformaci zejména terénních služeb sociální péče. 



 
 

34 

 

Plnění 2019 

Rada Ústeckého kraje dne 4. 5. 2016 usnesením č.14/110R/2016 vzala na vědomí informaci o 

národní Strategii reformy psychiatrické péče a o aktuálním stavu její realizace a souhlasila s 

Návrhem postupu implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji (dále také 

Implementace) a s přípravou pilotních projektů Center duševního zdraví.  

Nově vzniklá síť péče má zahrnovat služby zdravotní a sociální, včetně služeb v oblasti bydlení, 

práce nebo vzdělávání. Pro každý kraj je definována regionální síť služeb pro lidi s duševním 

onemocněním a její žádoucí cílová podoba. Na podobě sítě odbor sociálních věcí společně s 

odborem zdravotnictví intenzivně pracuje jednak s odbornou společností, Ministerstvem 

zdravotnictví ČR, obcemi a zdravotními pojišťovnami a zástupci uživatelů služeb. Ačkoliv se 

z pohledu financování sociálních služeb v kraji každoročně potýkáme s nedostatkem finančních 

prostředků, které vedly k uzavření Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, jednou z 

výjimek z opatření zamezujícímu změnám v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje je 

vznik nových služeb centra duševního zdraví v návaznosti na implementaci reformy 

psychiatrické péče v Ústeckém kraji. 

Pobytová zařízení sociální péče zřizovaná Ústeckým krajem v oblasti sociální  – domovy se 

zvláštním režimem měla zvážit možnosti rozšíření cílové skupiny v návaznosti na probíhající 

reformu psychiatrické péče. Příspěvkové organizace Ústeckého kraje od 1. 1. 2020 tak 

vyčlenily 10 lůžek  pro potřeby reformy psychiatrické péče – viz níže.  

 

DSS Šluknov – Krásná Lípa 

Domovy se zvláštním režimem  Krásná Lípa – ID 2197911 (účinnost od 1.1.2020) 

Služba je poskytována osobám od 60 let věku. 

Služba je poskytována osobám, které trpí bipolární poruchou a poruchami kognitivních funkcí, 

opouštějící psychiatrickou nemocnice/léčebny prostřednictvím CDZ a potřebující nepřetržitou 

pomoc druhé osoby (počet lůžek 2). 

 

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace 

Domovy se zvláštním režimem Mašťov – ID 7012291 (účinnost od 1.1.2020) 

Služba je poskytována osobám od 44 let věku. 

Služba je určena osobám s neurotickým onemocněním, s organickou poruchou osobnosti, s 

obsedantně kompulzivní poruchou nebo mánio – depresivní poruchou opouštějící 

psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé 

osoby (2 lůžka). 

 

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 

Domovy se zvláštním režimem Meziboří – ID 4100257 (účinnost od 1.1.2020) 

Služba je poskytována od 55 let věku. 

Služba je s účinností od 01. 01. 2020 poskytována osobám, které trpí poruchami kognitivních 

funkcí a opouštějí psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují 

nepřetržitou pomoc druhé osoby. (2 lůžka) 
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Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace    

Domovy se zvláštním režimem Dubí – ID 2269939 (účinnost od 1.1.2020) 

Služba je poskytována uživatelům od 45 let věku, bez omezení horní věkové hranice. 

Služba je poskytována osobám, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí 

psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé 

osoby. (počet lůžek 2) 

 

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace  

Domov důchodců Milešov  – ID 1353598 (účinnost od 1.1.2020)  

Služba je poskytována osobám od 50 let věku. 

Služba je poskytována osobám, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí 

psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé 

osoby (počet lůžek 2). 

 

Jinak pokud jde o Centra duševního zdraví  - v kraji působí 1 v Chomutově (sociální a zdravotní 

tým) a 1 v Ústí nad Labem (zdravotní a sociální tým). 1 CDZ by mělo vzniknout na 

Litoměřicku. Nejedná se však o CDZ v pravém slova smyslu s personálním obsazením tak jak 

to má být. Je to jen náš pracovní název. Nicméně nyní by mělo být CDZ Ústí nad Labem 

zapojeno do pilotu Ministerstva zdravotnictví (budou si žádat o podporu, neboť již mají zajištěn 

personální standard dle požadavku CDZ). Problémem je nutnost zajištění personálního 

standardu (chybí psychiatři  a další zdravotnické profese apod.). 

Vedoucí odboru SV je členem Řídícího výboru reformy psychiatrické péče v ÚK  a zaměstnanci 

odboru SV jsou členy jednotlivých regionálních pracovních skupin (regionální skupiny – Západ 

– Chomutov, Jih – Litoměřice a Sever – Ústí nad Labem). Pracovní skupiny – děti, senioři, 

závislosti, klienti a forenzní psychiatrie. 

 

Plnění 2020 

V rámci implementace Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, došlo k vyčlenění 1-2 

lůžek ve všech příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální, 

které mají registrovanou sociální službu – domovy se zvláštním režimem, vyjma jedné 

příspěvkové organizace, která tyto kroky bude realizovat souběžně s dokončením 

transformačního plánu v průběhu roku 2021. Tato vyčleněná lůžka od 1. 1. 2020 slouží pro 

klienty opouštějící psychiatrické léčebny. V srpnu roku 2020 se uskutečnilo společné jednání 

vedení jednotlivých příspěvkových organizací se zástupci Řídícího výboru reformy 

psychiatrické péče Ústeckého kraje. Předmětem jednání bylo dosavadní zhodnocení 

nastaveného pilotního projektu a případné nastavení i pro jinou cílovou skupinu s ohledem na 

potřebu řešení situace mentálně postižených osob v psychiatrických léčebnách. S ohledem na 

stavebně-technické uspořádání jsou aktuálně činěny kroky pro realizaci tohoto záměru v rámci 

několika služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením v příspěvkové organizaci 

Centrum sociální pomoci Litoměřice. 
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K aktivitám směřujícím k dalšímu rozvoji pobytových sociálních služeb, převážně k jejich 

humanizaci, byla ze strany Domova pod lesem, z. s. předložena žádost do výzvy č. 49_ 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II, z Integrovaného 

regionálního operačního programu, a to pro potřeby příspěvkové organizace – Domovy 

sociálních služeb Litvínov, p. o. Na základě posouzení žádosti bylo vydáno Rozhodnutí, ve 

kterém bylo uvedeno, že žádost o podporu nesplnila všechna kritéria platná pro hodnocení a 

výběr projektů v rámci specifického cíle SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 

k sociální inkluzi. Proti Rozhodnutí byl podán rozklad, kterému bylo vyhověno, a žádost 

o podporu byla opětovně posuzována. Právní akt o podpoře byl vydán a v průběhu roku 

probíhaly investiční práce. Vybudování prostor bylo dle plánu dokončeno do konce roku 2020 

tak, aby od ledna 2021 mohla být zprovozněna služba domovy pro osoby se zdravotním 

postižením.  

 

Domov Brtníky, p.o., pokračuje v procesu humanizace sociální služby domovy pro osoby se 

zdravotním postižením vytvářením běžných domácností a snižováním kapacity služby. 

Od 1. 1. 2020 došlo k rozšíření služby chráněné bydlení o 2 lůžka a snížení kapacity sociální 

služby domovy pro osoby se zdravotním postižením o 2 lůžka. Od ledna 2020 rovněž probíhá 

v rámci humanizace prostředí sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

rekonstrukce objektu č.p.122 Brtníky. V únoru proběhla demolice objektu a od dubna 2020 je 

realizována výstavba nového objektu za účelem vzniku bezbariérového ubytovacího prostoru o 

4 domácnostech pro klienty vyžadující vysokou míru podpory v souladu s plněním schváleného 

Plánu transformace a humanizace sociální služby.  

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., od 1. 1. 2020 je zřízeno 

středisko Chráněné bydlení Teplice pro 12 klientů. Po dokončení rekonstrukce objektu 

Mikoláše Alše převezme poskytování sociální služby pro 11 klientů Chráněného bydlení 

Severní Terasa a bude ukončen pronájem prostorů na adrese Jateční, Ústí nad Labem.  

Od 1. 5. 2020 byla otevřena domácnost u Domova Všebořice pro děti s poruchami chování. 

Doporučení organizaci zřídit sociální službu právě pro tuto cílovou skupinu vzešlo ze strany 

odboru sociálních věcí z důvodu kritického nedostatku kapacit pro tuto specifickou cílovou 

skupinu nejen v Ústeckém kraji, ale v celé republice.  

 

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., v průběhu roku 2020 rozšířil poskytování 

služby o další místo poskytování pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením s výraznými 

poruchami chování s kapacitou 12 osob – využití budovy v Krupce, poskytování služby 

kavárna. 

 

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - v roce 2020 zakoupen objekt  Lovosice, Barákova 

819/2 pro poskytování sociální služby chráněné bydlení (objekt s ohledem na výborný stav byl 

zprovozněn od 1. 6. 2020).  



 
 

37 

 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 42/30Z/2016 bylo rozhodnuto o schválení 

předloženého investičního záměru na akci „Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – 

Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se 

stařeckou a Alzheimerovou demencí)“. Financování výstavby tohoto objektu bude 

prostřednictvím „úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021“. Do této doby byla zpracována studie 

akce s názvem „CSP Litoměřice, Velemín – výstavba nového objektu pro seniory“ a vyčkávalo 

se schválení změny č. 2 územního plánu Velemín. 

Dne 4. 9. 2020 se uskutečnilo jednání hodnotící komise v rámci veřejné zakázky s názvem 

„Centrum sociální pomoci Litoměřice – Výstavba nového objektu pro pobytovou a sociální 

službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) – 

PD+IČ+AD. Po dodání vysvětlujících podkladů  a jejich posouzení hodnotící komisí byl vybrán 

dodavatel – SD Ateliér. O výběru dodavatele a uzavření smlouvy rozhodovala Rada Ústeckého 

kraje na svém jednání dne 16.9.2020 pod č. usnesení 048/109R/2020.  

 

Cíl 4.2 

Napomáhat zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Ústeckém kraji 

Opatření 4.2.1 

V rámci projektu „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin 

s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji“ zmapovat handicapy cílové skupiny  

a vytvořit sborník nových systémových opatření. 

Realizátor: odbor sociálních věcí  

Termín: r. 2015; 2016 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Odbor sociálních věcí v období od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2015 realizoval projekt v oblasti 

zaměstnanosti s názvem „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin 

 s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji“. 

Obecným cílem projektu bylo podpořit aktivní zapojení cílové skupiny na regionální trh práce, 

a tak zvýšit její zaměstnanost a zlepšit konkurenceschopnost regionu ÚK. 

Projekt byl zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček 

a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě zdravotního postižení, 

péče o děti do 15 let věku nebo péče o osobu blízkou a to prostřednictvím efektivního a cíleného 

využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 

Projekt byl realizovaný v partnerství s Úřadem práce ČR (krajskou pobočkou v Ústí nad 

Labem), zapsaným spolkem WomenNet  a vzdělávací společností EDOST s.r.o. Chomutov. 

Místo realizace: Chomutov, Most a Teplice 

Výstupy a výsledky projektu 

Vstup do projektu:         118 lidí s handicapy na trhu práce / zdravot. omezení, …).  

Motivační vzdělávání:   absolvovalo 97 účastníků 

Pracovní diagnostiku:    absolvovalo 73 účastníků 

Bilanční diagnostiku:     absolvovalo 29 účastníků 
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Rekvalifikační kurzy:     absolvovalo   40 účastníků 

Zprostředkovaná pracovní místa:  57 pracovních míst  

 

Nejčastěji vzniklá pracovní místa: 
 

Skladník  1  Služby  7  Provozní  1  

 Dělnické profese  13  Asistent pedagoga  4  Prodavačka  3  

Pracovní agentura  1   Uklízečka  3  Strážný  1  

Administrativa  19  Učitel  2  
Pracovník v soc. služ.  2  

Celkem  
57  

 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016 

NRZP ÚK doporučuje napomáhat zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v 

Ústeckém kraji a podpořit zaměstnávání neslyšících osob, které řada zaměstnavatelů odmítá 

zaměstnat především z důvodu neznalosti neslyšících a jejich způsobů komunikace. 

 

Plnění 2016 

V roce 2016 MPSV vyhlásilo v rámci OP Zaměstnanost výzvu pod č. 03_16_055 – Výzva pro 

Pakty zaměstnanosti ČR. V rámci této výzvy podal Ústecký kraj dvě žádosti o podporu, přičemž 

jedna žádost byla zaměřena na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání s definicí 

osob s nízkou úrovní kvalifikace a na osoby se zdravotním postižením. Projekt byl navržen 

k podpoře a od března 2017 začala ve spolupráci s UJEP vlastní realizace projektu. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje napomáhat zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v 

Ústeckém kraji.  

 

Plnění 2017 

Od 1. 3. 2017 je realizován projekt pod názvem „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“. 

Termín ukončení projektu – 28. 2. 2019. 

Cílovou skupinou projektu  jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou 

úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či 

nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením.   

Specifické cíle se zaměřují na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým 

skupinám v podobě  skupinového  a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované 

diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst  pro cílovou skupinu. 
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Celkové způsobilé náklady: 9,19 mil. Kč 

Partneři projektu: 

 UJEP 

 YMCA v Ústí nad Labem 

 Úřad práce ČR 
V rámci prvního cyklu projektu s místem realizace Ústí nad Labem vstoupilo do projektu 17 

osob. V rámci druhého cyklu projektu s místem realizace Děčín, vstoupilo do projektu 22 osob. 

V roce 2017 bylo v rámci projektu uzavřeno 6 dohod o poskytnutí příspěvku na mzdové 

náklady zaměstnavatele (zpravidla s poskytovateli sociálních služeb). 

 

 

Plnění 2018 

I v průběhu celého roku 2018 pokračovala realizace projektu „Aktivně a s motivací najdeme si 

novou práci“. K 31. 8. 2018 vstoupilo do projektu 104 osob, 97 z nich již překročilo tzv. 

bagatelní podporu (40 a více hodin přímé podpory). Projekt nabízí řadu klíčových aktivit.  

Jednou z nich jsou rekvalifikační kurzy, kterými v rámci projektu prošlo 21 klientů, přičemž 

nejčastějšími kurzy byly: 

Pracovník v sociálních službách 

Strážný 

Pokojská 

 

V rámci realizace projektu jsou jeho klientům rovněž zprostředkovávána zaměstnání a to buď 

dotovaná, či nedotovaná. K 31. 8. 2018 bylo zprostředkováno celkem 39 dotovaných a 

nedotovaných zaměstnání.  

Průběžně je cílové skupině nabízeno poradenství z oblasti psychologické, právní a dluhové, 

které je ze strany klientů využíváno. Ukončení projektu je plánováno do 28. 2.2019. 

 

Plnění 2019 

Do 28. 2. 2019 probíhala realizace projektu „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“ (do 

30. 4. 2019 pak probíhalo závěrečné vypořádání projektu). V rámci aktivit projektu byla 

zvyšována motivace účastníků projektu vedoucí k lepší znalosti trhu práce, podporována byla 

obnova pracovních návyků, rozvoj osobních a profesních dovedností. Dále pomocí podpůrných 

doprovodných a individuálních nástrojů byla zacílená podpora na účastníky projektu, dle jejich 

konkrétních potřeb. Poradenství se zúčastnilo 96 osob  - všichni účastníci prošli Motivační 

školení, kde byly vyčleněny dva dny pro odborné poradce, který měl za úkol probudit u 

účastníků  motivace ke změně životního stylu u dlouhodobě nezaměstnaných nízko 

kvalifikovaných osob. V rámci aktivity ověřování pracovních dovedností a schopností přímou 

praxí u vybraných účastníků projektu absolvovalo tuto aktivitu  18 účastníků. Celkový počet 

osob, které byly prostřednictvím IS ESF načteny do indikátoru 60000, dosáhl kumulativní 

hodnoty 102 osob. V rámci realizace projektu byla  účastníkům rovněž zprostředkovávána 

zaměstnání, a to buď dotovaná či nedotovaná. Bylo zprostředkováno celkem 39 dotovaných a 

nedotovaných zaměstnání.  
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Plnění 2020 

Opatření je považováno za splněné. 

 

Opatření 4.2.2 

Prostřednictvím měsíčníku Ústecký kraj a webových stránek Ústeckého kraje a na 

elektronickém magazínu Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené občany 

informovat o sociálních podnicích a organizacích zaměstnávajících osoby se zdravotním 

postižením, uvádět příklady dobrých a špatných zkušeností z praxe a popularizovat i tímto 

způsobem vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí a Odbor kancelář hejtmana 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

ÚK inicioval a podpořil vznik nového čtvrtletníku „Seniorské listy“, který vychází v Ústeckém 

kraji. 

Na webu kraje a v krajských novinách bylo publikováno 15 tiskových zpráv týkajících 

problematiky osob se zdravotním postižením (ZZS, Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, Otevření sociálně zdravotního zařízení SENMED, Pomoc sluchově postiženým, 

DSS Meziboří, Do Krušných hor bez bariér, Účast na světové speciální olympiádě, Sportovní 

hry seniorů, Senior-pasy, Dům pro seniory Blatno, Plán sociálních služeb, Defibrilátory, 

Konference neslyšících, Ceny pro Českou federaci Spastic Handicap, Regionální soutěž v první 

pomoci). 

Pravidelně se konala zasedání Poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené 

občany. 

Ústecký kraj finančně podpořil a udělil záštitu nad kulturními a společenskými akcemi, které 

pořádají Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy sociálních služeb. 

 

Plnění 2016 

Odbor kancelář hejtmana podpořil vydávání nového čtvrtletníku „Seniorské listy“, který 

vychází v Ústeckém kraji, a to formou inzerce a dojednáním dalších donátorů. Seniorské listy 

byly rovněž podpořeny finančně z Fondu Ústeckého kraje, stejně jako činnost Krajské rady 

seniorů a řada seniorských aktivit v kraji.  

Na webu kraje a v krajských novinách bylo publikováno 20 tiskových zpráv týkajících 

problematiky osob se zdravotním postižením (např. Hejtman ocenil vítěze soutěží Senior Art 

2016 a Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje; Odborná komise hodnotila další ročník 

soutěže Senior Art; Regionální soutěž první pomoci; Roudnice zmodernizovala nemocnici; Na 

Klíši kouleli senioři i handicapovaní; Centrum duševního zdraví zahájilo činnost v Chomutově; 

Na Cestě k nám se tančilo, zpívalo a nechyběla dobrá nálada; Tradiční setkání Domovů pro 

osoby se zdravotním postižením Ústeckého kraje; Miroslav Schneider vystavuje „Střípky z 

mého života“; Výstavu obrázků ze svého života představil v pátek v Rytířském sále 
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chomutovské radnice Miroslav Schneider, osmadvacetiletý klient domova pro osoby se 

zdravotním postižením v Chomutově; Zlatý kříž z rukou prezidenta převzali hasiči z Domova 

pro zdravotně a tělesně postižené ve Všebořicích; Výstava Vaše nejcennější foto k záchraně 

životů; V Krajské zdravotní se setkali nemocniční ombudsmani z celé České republiky; 

Celosvětový den srdce přilákal na Kardiologickou kliniku desítky lidí; České federace Spastic 

Handicap ocenila nejlepší sportovce, trenéry a osobnosti roku 2015; Handy cyklo maraton 

napříč Ústeckým krajem; Konference zdůraznila důležitost spolupráce jednotlivých sociálních 

služeb v rámci sdílené péče; Národní rada osob se zdravotním postižením Ústeckého kraje 

zhodnotila svou činnost; Oslava Dne seniorů v Lounech; Výjezdní zasedání Výboru pro sociální 

politiku v Ústeckém kraji). Webová televize ÚK se věnovala tématice osob se zdravotním 

postižením a seniorům. 

Pravidelně se konala zasedání Poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené 

občany. 

Ústecký kraj finančně podpořil a udělil záštitu nad kulturními a společenskými akcemi, které 

pořádají Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy sociálních služeb. Dále byla 

například udělena záštita nad těmito akcemi: Handy cyklo maraton 2016; Světový den srdce; 

čtyři Konference Krajské zdravotní; Sdílená péče o seniory v Ústeckém kraji; "Den otevřených 

dveří" v Domově sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou; Akce ke dni seniorů v Mostě; 

Festival zdravotně postižených Umíme se bavit Libochovice; 4. Děčínský den komplexní 

interní péče. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK i nadále doporučuje průběžné informování osob zdravotně postižených a seniorů o 

dění v Ústeckém kraji. 

 

Plnění 2017 

Ústecký kraj podpořil vydávání čtvrtletníku „Seniorské listy Ústeckého kraje“, které jsou 

v nákladu 70 000 výtisků distribuovány po Ústeckém kraji a jsou umístěny též na webových 

stránkách kraje. 

Na webu kraje a v krajských novinách bylo publikováno 14 tiskových zpráv a příspěvků 

týkajících se osob se zdravotním postižením (Podpora seniorům, Česko-saské pohraničí bez 

bariér, Anketa – pracovník sociálních služeb, Polohovací lůžka, Konference pro OZP, Výjezdní 

zasedání Výboru SV, Hry seniorů, Sociální a zdravotní komise, Den seniorů, Sportovní hry 

handicapovaných, Sociální pracovník, Jak na společné vzdělávání, Speciální škola 

s certifikátem kvality, Instruktážní videa). 

Pravidelně se konala zasedání Poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené 

občany. 

Ústecký kraj finančně podpořil a udělil záštitu nad kulturními a společenskými akcemi, které 

pořádají Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy sociálních služeb. 

Byla založena nová sekce na krajském webu „Senioři a handicapovaní“, kam byla mimo jiné 

umístěna instruktážní videa pro jednání s handicapovanými. 

Ústecký kraj uspořádal veletrh „Jak na společné vzdělávání“, ze kterého byla pořízena video 

reportáž s tlumočením do znakové řeči a byla publikována na krajském profilu YouTube. 
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Plnění 2018 

Ústecký kraj podpořil vydávání čtvrtletníku „Seniorské listy Ústeckého kraje“, které jsou 

v nákladu 70 000 výtisků distribuovány po Ústeckém kraji a jsou umístěny též na webových 

stránkách kraje. První pololetí roku 2018 hradil Ústecký kraj ze svých zdrojů z důvodu 

pozdního vyhlášení dotačního programu v oblasti stárnutí na podporu krajských samospráv. 

Zbytek roku byl pokryt z tohoto dotačního programu za 30% spoluúčasti kraje. Inovací roku 

2018 bylo natočení video spotů, ve kterých se představili dva dobrovolníci, kteří pomáhají 

mimo jiné osobám se zdravotním postižením, ať už se jedná o péči o děti či sportovní aktivity 

dospělých. 

Webové stránky Ústeckého kraje v sekci Senioři a handicapovaní byly pravidelně 

aktualizovány ve spolupráci s NRZP. 

 

Plnění 2019 

V roce 2019 byl také vydáván občasník Seniorské listy Ústeckého kraje v nákladu 70 000 

výtisků/ číslo. Vydána byla celkem tři čísla, z čehož dvě hradil Ústecký kraj a jedno číslo bylo 

hrazeno z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu krajských 

samospráv. Z tohoto dotačního programu byla také hrazena inovativní aktivita, kterou bylo pro 

rok 2019 uspořádání dvou seminářů v oblasti prevence kriminality ve spolupráci s Policií ČR, 

na kterých byli účastníci poučeni, jak se správně chovat v oblasti veřejné dopravy a pohybu po 

komunikacích a také jak si dát pozor na tzv. šmejdy. 

Webové stránky Ústeckého kraje v sekci Senioři a handicapovaní byly pravidelně 

aktualizovány ve spolupráci s NRZP. 

 

Plnění 2020 

I v roce 2020 byl vydáván občasník Seniorské listy Ústeckého kraje, vydána byla celkem 4 

čísla, která hradil Ústecký kraj a která pomohla seniorům a osobám se zdravotním postižením 

získat cenné informace v době epidemie covid-19. Informace se bylo možné také dočíst na 

internetových stránkách Ústeckého kraje. 

 

 

Opatření 4.2.3 

V rámci hodnotících kritérií pro udělování Ceny hejtmana Ústeckého kraje za společenskou 

odpovědnost prosazovat jako hodnotící hledisko také zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí a Odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu Ústeckého kraje 

 

Plnění 2018 

Průběžně naplňováno. V dotaznících, které jsou podkladem pro hodnocení účastníků Ceny 

hejtmana za společenskou odpovědnost, je tato problematika zahrnuta. 
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Plnění 2019 

Beze změny. 

 

Plnění 2020 

Beze změny. 

 

 

 

5. Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit 

Cíl 5.1 

V maximální míře umožňovat osobám se zdravotním postižením přístup ke kulturnímu, 

sportovnímu a společenskému vyžití 

Opatření 5.1.1 

Soustavně doplňovat propagační a informační materiály, publikace a databáze zveřejňované 

krajem ve sféře kultury, sportu a cestovního ruchu o údaje týkající se přístupnosti objektů 

pro osoby se zdravotním postižením. 

Realizátor: Odbor kultury a památkové péče (KP), odbor regionálního rozvoje (RR-cestovní 

ruch) a odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: 20 – 25 000,- Kč ročně na získávání a aktualizaci dat od organizací 

nezřizovaných krajem a dalších subjektů 

 

Plnění (kultura) 2015 

 Opatření č. 5.1.1 – rozpracované, v běhu  (prověření, kde je možný bezbariérový přístup na 

objektech p.o. v oblasti kultury a poskytnutí této informace na webu příslušné p.o., resp. 

 i webu kraje – rozpracováno). 

 

Plnění (kultura) 2016 

Opatření č. 5.1.1 – příspěvkové organizace kraje v oblasti kultury průběžně zveřejňují na svých 

webových stránkách možnosti bezbariérových vstupů pro veřejnost. 

 

Plnění (regionální) 2016 

Odbor regionálního rozvoje každoročně vydává propagační  a informační  brožury, které 

informují o aktuální  přístupnosti  objektů pro osoby se zdravotním postižením. 

Odbor regionálního rozvoje také podal žádost o dotaci z programu Cíl 2 (Česko-saská 

spolupráce) na realizaci projektu „Česko-saské pohraničí bez bariér“ (obsahová náplň žádosti 

v příloze). 

Zájmové území projektu: 

 Ústecký kraj 

 část Saska, která je dotačním územím pro OP Česko-Sasko 
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Partneři: 

 Ústecký kraj – vedoucí partner 

 Saský svaz tělesně postižených, město Drážďany – partner +  další případní projektoví 

partneři 

Cíle projektu: 

 Zmapovat bariérovost veřejného prostoru v zájmovém území 

 Navrhnout opatření k eliminaci bariérovosti 

 Realizovat vybraná navržená opatření k eliminaci bariérovosti 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje i nadále pokračovat ve vydávání propagačních a informačních brožur, 

které informují o aktuální  přístupnosti  objektů pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Plnění (regionální) 2017 

Uvedené údaje týkající se přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením jsou 

publikovány v magazínu Brána do Čech č. 6 pro rok 2017 a počítá se s nimi i pro další tiskoviny 

plánované pro rok 2018. 

 

Plnění (kultura) 2018 

Příspěvkové organizace kraje v oblasti kultury průběžně zveřejňují na svých webových 

stránkách možnosti bezbariérových vstupů pro veřejnost. Rovněž pomáhají zajistit přístup 

zdravotně postiženým osobám na akce, které se pořádají v hůře přístupných prostorách 

organizací. 

 

Plnění (regionální) 2019 

Opatření 5.1.1 je průběžně plněno 

 

Plnění (kultura) 2019 

Obdobně jako v předchozím roce. 
 

Plnění (kultura) 2020 

Obdobně jako v předchozím roce. 
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Opatření 5.1.2 

Zapojit se do projektů sociální turistiky Cíleně podporovat projekty na odstraňování bariér 

 v objektech, zařízeních a lokalitách vytipovaných a vyhodnocených za účasti zástupců 

organizací osob se zdravotním postižením. 

Realizátor: odbor KP a odbor SMT ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Opatření č. 5.1.2 – nerelevantní – nemáme informace o žádném takovém projektu, o jeho 

hodnocení či vytipování, kde bychom mohli přispět cílenou podporou. 

 

Plnění 2016 

Odbor regionálního rozvoje realizuje projekt „Česko-saské pohraničí bez barier“ z programu 

Cíl 2 (Česko-saská spolupráce). 

Cílem projektu je: 

 Zmapovat bariérovost veřejného prostoru v zájmovém území 

 Navrhnout opatření k eliminaci bariérovosti 

 Realizovat vybraná navržená opatření k eliminaci bariérovosti  

Cílem letošního roku je zpracovat studii „bezbariérovosti“ našeho kraje. 

Dále bude následovat tvorba speciálních webových stránek s detailními informacemi o 

bezbariérovosti hotelů, kulturních zařízení i restaurací, pořádání speciální jízdy na mosteckém 

polygonu pro hendikepované. V rámci projektu budou uspořádány i lékařské konference 

věnované problematice hendikepovaných. Celkový rozpočet projektu bude činit cca jeden 

milion eur. Z toho bude cca 900 tis € hrazeno z dotace.  Odbor regionálního rozvoje plánuje v 

rámci projektu také uspořádání handbikemaratonu na Labské stezce a Krušnohorské magistrále.  

Celkem je trvání projektu naplánováno na tři roky. Během něj budou pořádána i společná 

setkání lékařů nebo sociálních pracovníků hlavně pro společné sdílení a předání zkušeností s 

léčbou, rehabilitací a péčí o osoby po úrazech. Právě pro ty se počítá i s vytvořením publikace, 

která by jim měla předat alespoň základní informace o všech možnostech, na které instituce či 

specialisty se po úrazech obrátit. Zástupci NRZP budou pravidelně zváni na jednotlivé akce 

v rámci projektu.  

Kromě tohoto projektu odbor regionálního rozvoje každoročně zpracovává a vydává 

propagační a informační brožury, které informují o aktuální přístupnosti objektů pro osoby se 

zdravotním postižením. 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017 

NRZP ÚK doporučuje k  opatření 5.1.2  - velmi je vítána realizace projektu Česko-saské 

pohraničí bez barier. Zástupci NRZP ÚK by se rádi zapojili do jeho plnění, případně i do řídící 

struktury. 
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Plnění 2017 

Odbor regionálního rozvoje v rámci projektu „Česko-saské pohraničí bez barier“ 

financovaného z programu Cíl 2 (Česko-saská spolupráce) v roce 2017: 

 započal se zmapováním bariérovosti veřejného prostoru v zájmovém území 

 vytvořil studii s návrhem opatření k eliminaci bariérovosti 

 realizoval vybraná navržená opatření k eliminaci bariérovosti  

 zrealizoval akci zaměřenou na bezpečnost jízdy a instruktáž řízení automobilů na ruční 

řízení 

 zrealizoval odbornou lékařskou konferenci pod garancí Prof. MUDr. Jana Štulíka, CSc.  

 zrealizoval vícedenní sportovní akce pro handicapované občany 

 

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018 

Konference v projektu Česko- Sasko bez bariér zakončila celý cyklus akcí. Nová webová 

stránka je ve zkušebním provozu. Plný provoz je plánován na konec roku 2017. 

 

K doporučení NRZP ÚK 2018 

Doporučení je naplněno, webové stránky jsou spuštěny a funkční. 

 

Plnění (kultura) 2018 

Žádného projektu tohoto typu se příspěvkové organizace v oblasti kultury neúčastnily. 
 

Plnění (regionální) 2018 

- pokračování zmapování bariérovosti veřejného prostoru v zájmovém území - nízká 

návratnost vyplněných dotazníků od oslovených subjektů 
- vytvoření studie s návrhem opatření k eliminaci bariérovosti 

- realizace vybraných navržených opatření k eliminaci bariérovosti 

- realizace akce zaměřené na bezpečnost jízdy a instruktáž řízení automobilů na ruční 

řízení - akce s názvem „Řídíme to všichni“ na autodromu v Mostě 

- prezentace projektu na veletrhu Exposanitás v Bologni, který je  zaměřen na osoby se 

zdravotním handicapem 

- realizace vícedenní sportovní akce pro handicapované občany 

- vzniklý webový portál je dostupný na doméně www.ukbezbarier.eu  

Mimo tento projekt bude v dubnu letošního roku dokončena jediná značená turistická trasa pro 

vozíčkáře v Ústeckém kraji a to v Českém Švýcarsku. Ústecký kraj velmi významně finančně 

podpořil vznik a to částkou  229 980,- Kč záměr Klubu českých turistů. Vozíčkářský okruh a 
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propojky povedou okolím Krásné Lípy přes Horní Podluží do Jiřetína pod Jedlovou a bude 

osazen turistickým mobiliářem a mapovými tabulemi. Trasa bude vedena po lesních 

zpevněných i asfaltových cestách s minimálním nebo žádným provozem. Na několika místech 

trasy jsou parkovací místa a WC. Délka červeného značeného vozíčkářského okruhu je 8800 

m, spojka do Jiřetína je 4 700 m, převýšení na celé trase činí 186 m. Trasa je určena pro zdatné 

vozíčkáře s doprovodem. Klub českých turistů, který bude trasu označovat, počítá s otevřením 

trasy v dubnu 2019 a v terénu jí poznáte podle piktogramu pro hendikepované uprostřed 

klasické turistické značky. 

 

Plnění (kultura) 2019 

Byla zmapována aktuální bezbariérovost příspěvkových organizací v oblasti kultury a 

prezentována na semináři „Zpřístupňování památek pro osoby zdravotně postižené a seniory 

v Ústeckém kraji“ dne 23. 5. 2019. 

Vznikla architektonická studie pro rekonstrukci muzea ve Varnsdorfu zohledňující maximální 

bezbariérovost objektu. 

Byla dokončena obnova objektu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem v ul. Velká 

Hradební s bezbariérovým přístupem. 

 

Plnění (kultura) 2020 

V rámci plánování investičních akcí a projektů jsou zohledňována technická opatření pro 

potřeby osob se zdravotním postižením. 

 

 

 

Opatření 5.1.3 

V rámci dotačních programů kraje poskytnout podporu organizátorům, resp. pořadatelům 

kulturních, sportovních a turistických akcí a dalších aktivit, ve kterých jsou zapojeny osoby 

se zdravotním postižením. 

Realizátor: odbor KP a odbor SMT ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Plnění 2015 

Opatření č. 5.1.3 – podpora může být poskytnuta i v rámci dotačních programů v oblasti kultury 

a památkové péče (Podpora regionální kulturní činnosti, Záchrana a obnova kulturních památek 

Ústeckého kraje) pokud bude podána žádost s projektem do výzvy příslušného dotačního 

programu. 

 

Vyjma toho: 

Odbor KP samozřejmě prověřuje a aktivně se snaží zajistit podporu vyrovnání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením: 
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V r. 2015 proběhla rekonstrukce výtahu v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n. L., v budově 

s oddělením beletrie, hudebním a zvukovým oddělením, dětským odd.  

a přednáškovými prostory. Nyní je tak nově možné navštívit i dětské oddělení bezbariérově 

(prostřednictvím výtahu) stejně jako všechny ostatní prostory objektu v Churchillově ul. 3. 

V letošním roce se budeme snažit podpořit aktivitu knihovny na dokončení celého projektu 

realizací rampy překonávající tři schodištní stupně u hlavního vchodu do objektu. 

Druhý objekt knihovny ve Velké Hradební je také z velké části bezbariérově přístupný. 

Zajištěna je také projekce bezbariérového přístupu i v případě projektu třetího objektu knihovny 

– tzv. Evropské knihovny a depozitáře v objektu Na Schodech 20. 

 

Vyjma toho vlastní knihovna pracuje v projektu digitalizace knihovních fondů (zejména 

regionální literatury), kdy dochází k možnosti vzdáleného přístupu k vybranému souboru 

regionální literatury a tak ke zpřístupňování uchovávaných informací. 

 

V ostatních organizacích (muzea a galerie, zámek a hvězdárna s planetáriem) jsou možnosti 

bezbariérového přístupu prověřovány postupně a průběžně. Vzhledem k tomu, že se z valné 

většiny jedná o památkově chráněné objekty, není zařazení bezbariérového přístupu zcela 

automatické, ale hledají se schůdná řešení. 

 

Plnění 2016 

Beze změny. 

 

Plnění 2017 

V rámci dotačního programu Sport 2017 byly podpořeny regionální sportovní akce pro osoby 

se zdravotním postižením, kterých se postupně zúčastnilo 850 sportovců. 

 

Plnění (kultura) 2018 

V rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 bylo ze strany kraje 

podpořeno několik kulturních projektů určených pro zdravotně postižené osoby. 

Oblastní muzeum v Děčíně, jakožto pořadatel kulturních akcí, zainvestovalo s pomocí kraje 

vybudování bezbariérového WC pro návštěvníky.  

 

Plnění (kultura) 2019  

V rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 bylo ze strany kraje 

podpořeno několik kulturních projektů určených, mimo jiné, také pro zdravotně postižené 

osoby. 

 

Plnění (kultura) 2020 

S ohledem na pandemii COVID-19 nemohlo bát toto opatření zcela zajištěno. Program na 

podporu regionální kulturní činnosti byl pro rok 2020 zrušen. 
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6. Pokračovat v organizování pravidelných konferencí na aktuální téma pod   

       záštitou hejtmana kraje – 1–2 x do roka; 
 

Průběžně plněno. 

 

 

7.  Koordinace a monitorování plánu 
Garantem zpracování  KPVP  je Poradní orgán hejtmana Ústeckého kraje pro seniory 

 a zdravotně postižené, který zároveň monitoruje a kontroluje plnění plánu.  Zajištění 

komunikace mezi jednotlivými odbory, orgány kraje a Ústeckou krajskou radou osob se 

zdravotním postižením podílejících se na realizaci Ústeckého krajského plánu vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 bude v gesci a pravomoci 

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Monitoring a kontrola plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením budou prováděny  1x ročně vždy v únoru, popř. častěji dle aktuální potřeby. 

Všechny odbory odpovědné za realizaci Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením zpracují 1x ročně ve sjednaném termínu zprávu o 

naplňování cílů a opatření Krajského plánu. Zprávy o plnění plánu vyrovnávání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením budou předkládány Poradnímu orgánu hejtmana Ústeckého 

kraje pro seniory a zdravotně postižené. 

 

 

 

 



Příloha č. 2 
 

Stanovisko NRZP Ústeckého kraje k materiálu „Ústecký krajský plán vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020“ 

Od roku 2015 se krajské zastupitelstvo řídilo schváleným koncepčním materiálem, který 

vyjadřuje vztah mezi krajskými orgány a osobami se zdravotním postižením. Partnerem mu v tomto 

smyslu byla NRZP Ústeckého kraje.  

Je každoročně vyhodnocován. Zde jsme měli příležitost k poděkování partnerovi za přístup k jeho 

naplňování. Konkrétně chválíme: 

- práci poradního sboru hejtmana Ústeckého kraje, za jeho operativnost a koncepčnost při řešení 

problémů OZP 

- možnost přímého zapojení zástupců NRZP ÚK do výborů pléna a komisí rady, kde zástupci NRZP přímo 

reagují a prosazují potřeby OZP 

- prohloubení partnerství a spolupráce s vedoucími odborů a některých oddělení při plnění úkolů. 

Úkoly a opatření z plánu vyrovnání se staly běžnou pracovní náplní referentů jednotlivých odborů 

a oddělení. Plán byl každoročně vyhodnocován a v případě potřeby upřesňován. Hodnocení se 

provádělo na úrovni výborů a komisí, rady a zastupitelstva ÚK. 

KV nejméně jedenkrát za rok přímo jednal o aktuálních úkolech s vedoucími odvětvových odborů. 

Každoročně byly zorganizovány nejméně dva semináře. Na nich byly projednávány aktuální otázky. 

Vzpomeneme například semináře k zajištění: 

- informací pro OZP a reportáže pro nedoslýchavé a ohluchlé občany 

- dopravy pro OZP v podmínkách privatizace železniční dopravy 

- přístupnosti památek  

- přístupnosti staveb a využitím e- klíče a zámku 

- zdravotní a sociální péče pro OZP, kompenzační pomůcky 

- počítačové gramotnosti 

- ochrany proti tzv. šmejdům v oblasti energetiky 

- pomůcek pro nevidomé a neslyšící 

- ochrany před diskriminací OZP 

- finanční gramotnosti OZP 

K zajištění širokých informací o činnosti ÚK  a ÚKÚ byla zavedena a slouží samostatná dlaždice 

na webu kraje nazvaná senioři a handicapovaní. 

Pro přehlednost doporučujeme zachovat zvolenou formu hodnocení po jednotlivých letech. 

Při pročtení plnění plánu vyrovnání za 6 let je zřejmé, že bylo vykonáno velké dílo, že se 

podařilo plánovitě měnit kvalitu života OZP.  Získané zkušenosti z plnění, se zároveň staly podkladem 

pro zpracování nového plánu vyrovnání na léta 2021-5. 

Projednáno a schváleno KV NRZP Ústeckého kraje dne 15. 3. 2021  

Jaroslav Slavík, předseda NRZP ÚSTECKÉHO KRAJE 

bod 9.3  priloha 2.pdf k usnesení č. 024/12R/2021
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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
zastoupen PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 510000-60039011/0710 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem,  
adresa: Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem, 
tel.: +420 472 704 800, e-mail: sekretariat.usti@npu.cz  
 (dále jen „půjčitel“) 
 
a 
 
Ústecký kraj 
IČO: 70892156 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 Ústí nad Labem, 
zastoupen Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje, 
kontaktní osoba: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, 
tel.: +420 475 657 286, email: srejber.a@kr-ustecky.cz 
(dále jen „vypůjčitel“) 
 
                                 
 
 

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o výpůjčce movité věci: 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
1. Půjčitel je příslušný hospodařit s těmito movitými věcmi ve vlastnictví státu:  

Výstavní panely  Zaniklá krajina severozápadních Čech, roll-upy o rozměrech 1x2 metry v celkovém 
počtu 19 kusů, (dále jen „předmět výpůjčky“). 

2. Půjčitel konstatuje, že výpůjčkou bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při 
zachování hlavního účelu, ke kterému půjčiteli slouží. S ohledem na povahu předmětu výpůjčky, 
nebyl předmět výpůjčky nabízen organizačním složkám a ostatním státním organizacím. 

3. Smluvní strany se dohodly, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), na této smlouvě o výpůjčce. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele přenechat předmět výpůjčky vypůjčiteli 
k bezplatnému dočasnému užívání. 

2. Předmět výpůjčky se uživateli svěřuje k užívání bezplatně za podmínek stanovených v ust. § 27 ZMS. 
Vypůjčitel prohlašuje, že se nezabývá podnikáním ve smyslu ust. § 27 odst. 3 ZMS a že splňuje další 
podmínky zde uvedené. 
 
 
 
 
 

Bod 11.9 příloha č. 1

Bod 11.9 příloha č.1.pdf k usnesení č. 036/12R/2021



 
 

 

Článek III.  
Účel výpůjčky 

1. Vypůjčitel bude předmět výpůjčky používat pouze k tomuto účelu: prezentace výstavy Zaniklá 
krajina severozápadních Čech. Vypůjčitel se zavazuje, že půjčitelem určené věci z předmětu 
výpůjčky nebudou využívány jiným způsobem než jako exponáty. V žádném případě není povoleno 
takto určené věci užívat jako funkční nábytek. 

2. Vypůjčitel se zavazuje, že předmět výpůjčky bude po celou dobu trvání výpůjčky umístěn v budově 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 Ústí nad Labem. 

3. Vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu půjčitele předmět výpůjčky 
přemístit jinam, a to ani v rámci objektu, ve kterém je předmět výpůjčky umístěn.  

4. Za porušení povinností uvedených v tomto článku, je vypůjčitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý takovýto případ. 

5. Vypůjčitel prohlašuje, že je mu stav předmětu výpůjčky znám, a že je ve stavu vhodném pro účel 
výpůjčky dle ustanovení odst. 1 tohoto článku.  
 

Článek IV.  
Práva a povinnosti půjčitele 

1. Půjčitel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv vypůjčitel po celou dobu trvání smlouvy, aby 
bylo možno dosáhnout účelu užívání dle této smlouvy. 

2. Půjčitel je oprávněn alespoň jednou měsíčně provést kontrolu předmětu výpůjčky, zda je předmět 
výpůjčky užíván k účelu sjednanému podle této smlouvy. Vypůjčitel musí umožnit půjčiteli provádět 
tyto kontrolní činnosti, účinně s ním spolupracovat při výkonu kontroly a umožnit mu přístup ke 
všem věcem (předmětu výpůjčky) včetně pořizování jejich obrazové dokumentace po předchozím 
oznámení kontaktní osobě vypůjčitele a ve standardní pracovní době.   
 

Článek V.  
Povinnosti vypůjčitel 

1. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky k účelu uvedenému ve smlouvě, přiměřeně povaze 
a určení věci. 

2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky chránit a pečovat o něj s veškerou potřebnou péčí 
a opatrností. Za tímto účelem se bude řídit pokyny a doporučeními půjčitele a jeho pověřených 
zaměstnanců. 

3. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky nebo jeho část dále pronajímat ani jinak poskytovat 
třetí osobě.  

4. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za řádné užívání předmětu výpůjčky a není oprávněn na předmětu 
výpůjčky provádět změny a úpravy. 

5. Došlo-li k poškození předmětu výpůjčky (jeho části) nebo k jeho nadměrnému opotřebení, je 
vypůjčitel povinen toto bezodkladně oznámit půjčiteli a dále je vypůjčitel povinen v souladu 
s pokyny půjčitele věc uvést do původního stavu, není-li to možné uhradit půjčiteli náklady na 
restaurování či opravy předmětu výpůjčky a jinou vzniklou škodu. 
 

Článek VI.  
Doba výpůjčky a ukončení výpůjčky 

1. Doba výpůjčky se sjednává na dobu určitou od 20.4. 2021 do 30. 9. 2021. 
2. Při předání předmětu výpůjčky bude mezi smluvními stranami sepsán protokol s podpisem obou 

smluvních stran. Vzor protokolu je přílohou č. 1 této smlouvy. Dobu a místo předání předmětu 
výpůjčky si smluvní strany mezi sebou dohodnou. 

3. Každá ze smluvních stran může smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 
30 dní. Výpovědní doba běží od dne následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. 

4. Půjčitel je oprávněn písemně vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případech dle občanského 
zákoníku a v případech, kdy vypůjčitel porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem. Za zvlášť 
závažné porušení povinností vypůjčitelem se považuje zejména: 



 
 

 

a. jestliže vypůjčitel užívá předmět výpůjčky jiným způsobem nebo k jinému než sjednanému 
účelu, nebo nedodržuje závazné podmínky stanovené pro užívání předmětu výpůjčky (např. 
účel a umístění) 

b. jestliže vypůjčitel poškozuje předmět výpůjčky závažným nebo nenapravitelným způsobem 
nebo způsobí-li jinak závažnou škodu na předmětu výpůjčky. 

5. Při výpovědi bez výpovědní doby zaniká smlouva dnem následujícím po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

6. Půjčitel má rovněž možnost písemně odstoupit od smlouvy, pokud přestanou být plněny podmínky 
podle článku I. odst. 2. smlouvy. Smlouva zaniká dnem následujícím po doručení písemného 
odstoupení vypůjčiteli. 
 

Článek VII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Vypůjčitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 
2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného 
druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na 
úhradu smluvní pokuty ani škody není nikterak dotčen odstoupením od smlouvy. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, se neužijí a úprava délky promlčecích lhůt se bude řídit ustanovením § 629 a 
následující občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních 
předpisů. 

6. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

7. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.  
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 

nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě 
smluvní strany určitá a srozumitelná. 

9. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.  

10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou vypůjčitelem zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
vypůjčitelem použity. Vypůjčitel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace 
o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách vypůjčitele www.kr-ustecky.cz. 

11. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. ……….. dne ………… 
 
 

V Ústí nad Labem, dne       
 
 
 

………………………………………….. 
(podpis půjčitele) 

/razítko/ 

V Ústí nad Labem, dne       
 
 
 

………………………………………….. 
(podpis vypůjčitele) 

/razítko/ 



 
 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 
 
 
 
 
Předáno dne: 
 
 
Stav: 
 
Předal:                                                                                       Převzal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vráceno dne: 
 
Stav: 
 
 
Předal:                                                                                      Převzal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

strana 1 / 11 

Krajský úřad 

Číslo smlouvy u objednatele:../……./…../ZD č. j. : ……/2021/KUUK  
Číslo smlouvy u provozovatele:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE  
(vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 

služby 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
 
 

Smluvní strany 

Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 

(dále též „Kraj“ nebo „objednatel“) 
 
a 
 
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, předsedou představenstva a 
 MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředsedou představenstva 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl 
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111 
IČ: 25488627 
DIČ: CZ25488627 
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu pro dotaci: 280078178/0300 
 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatele tvoří přílohu č. 1 
k této smlouvě) 
 
(dále též „Nemocnice“ nebo „provozovatel“) 
 
 
 
 
 

bod 12.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 039/12R/2021
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Preambule 
 
1. Mezi Krajem a Nemocnicí byla dne 5. 11. 2018 uzavřena Smlouva o poskytování 

veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby (dále jen „Smlouva o SOHZ PZS“), a to v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018, kterým 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pověřilo společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu 
služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o SOHZ PZS, a to v 
souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 (dále též „Rozhodnutí 
EK“), ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018 a dodatku č. 2 účinném ode 
dne 6. 11. 2018. 

2. Vyrovnávací platba dle Smlouvy o SOHZ PZS je dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. 
b) zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tato vyrovnávací platba (dále též „Dotace“) je určená na provozní náklady služby 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen „PZS“), případně na 
odpovídající podíl nákladů společných službě PZS. 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy, účel a výše Dotace 

1. Účelem Dotace je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím 
PZS  jako veřejné služby v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, v souladu 
s ustanovením § 89a - §89e zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

2. Za zabezpečení provozu PZS v rozsahu stanoveném Zákonem a vyhláškou 
č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, náleží Nemocnici vyrovnávací 
Dotace za celé smluvní období od  1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Plán nákladů a výnosů 
provozu PZS na uvedené období je uveden v Žádosti o poskytnutí Dotace 
(vyrovnávací platby) která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Žádost o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) ze dne 26. 2. 2021 vedené pod č.j.: 
KUUK/030508/2021 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ PZS dle 
odst. 2 tohoto článku, obsahuje odůvodnění Žádosti. Provozovatel prohlašuje, že 
veškeré předpokládané náklady, včetně nákladů na pořízení neinvestičního majetku, 
uvedené v Žádosti jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon služby PZS dle této 
smlouvy a Smlouvy o SOHZ PZS. 

4. Předpokládaná roční Dotace ve výši 19 401 000 Kč je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Dotace je poskytnuta za podmínky, že ji provozovatel stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2021. 

5. Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných neinvestičních nákladů. 

6. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací 
platbou dle Smlouvy SOHZ.  
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7. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto 
podpor nevylučují. 

 

Článek II. 

Podmínky použití Dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí Dotace, stanovení vyrovnávací platby 
 

1. Dotace je Nemocnici poskytnuta za účelem financování neinvestičních nákladů 
spojených s provozováním služby PZS v roce 2021, toto je zároveň doba, v níž má 
být stanoveného účelu dosaženo.  

2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na uznatelné náklady přímo 
související s financováním nákladů dle odst. 1. tohoto článku do doby uvedené v čl. I. 
odst. 2 této smlouvy. Výjimku tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po 
stanoveném termínu použitelnosti Dotace, nejpozději však do 30. dne následujícího 
měsíce.  

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b. vznikl Nemocnici v přímé souvislosti s provozem služby PZS v období dle čl. I. 
odst. 1 této smlouvy,  

c. byl skutečně vynaložen, uhrazen nebo vnitropodnikově přeúčtován a zachycen 
v účetnictví Nemocnice, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, 
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady, 

d. zohledňuje skutečné výnosy, dosažené v souvislosti s poskytováním služby 
(zejména opravné položky k pohledávkám, tvořené dle platné legislativy a které 
jsou uznatelným nákladem v období jejich účtování). 

Neuznatelný náklad je jakýkoliv náklad, který nebyl vynaložen v přímé souvislosti 
s provozem PZS a dále to jsou: 

 

a. náklady na vymáhání pohledávek,  

b. odstupné ve smyslu zákoníku práce, 

c. reprezentativní náklady a náklady na pohoštění,  

d. náklady na propagaci a marketing,  

e. úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky, 

f. nájemné s následnou koupí (leasing), 

g. cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního 
předpisu, 

h. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, mimořádné odměny, prémie, 
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i. náklady, které nebyly uplatněny v rámci podané žádosti, na které nebyla dotace 
poskytnuta, které nebyly doplněny v rámci změny plánovaného rozpočtu písemně 
odsouhlaseným odborem ZD nebo schválené orgány Ústeckého kraje.  

 
3. Vyrovnávací platba na provozování služby PZS se vypočítává podle vzorce: VP = ZN 

– DV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady 
související s poskytovanou službou PZS a DV jsou veškeré dosažené výnosy 
související se službou PZS. PZ je přiměřený zisk, který však v souvislosti 
s poskytovanou službou nebude zahrnován a je sjednán na 0 % z vynaložených 
nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí 
všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním 
souvisejících výnosů.  

4. Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba je zdravotní službou a ve smyslu 
§ 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, se jedná o plnění osvobozené od daně.  

5. Neinvestiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování 
služby PZS musí být hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými činnostmi 
Nemocnice, než je poskytování služby PZS. Na tyto náklady se vyrovnávací platba 
neposkytuje.  

6. Přesun nákladů v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu uvedených 
v Žádosti, je možné provádět pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní 
maximální výši celkových plánovaných nákladů služby PZS dle čl. I. odst. 4). V těchto 
případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Písemný souhlas může být udělen 
také e-mailovou formou, pokud rozsah a závažnost změn v plánovaném rozpočtu toto 
dovolí.  

7. Vyrovnávací platba dle článku I. odst. 2 této smlouvy bude uhrazena vždy měsíčně na 
základě faktury vystavené a doručené Nemocnicí Kraji.  

8. Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 25. dne následujícího měsíce 
po měsíci, ve kterém došlo k realizaci PZS, s výjimkou faktury za měsíc listopad, která 
bude vystavena do 10. prosince.  

9. Přílohou faktury bude měsíční výkaz o neinvestičních nákladech na PZS, jehož vzor 
je přílohou č. 3 této smlouvy. 

10. Faktura bude splatná do 21 dnů od doručení Kraji a bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je Kraj oprávněn ji vrátit Nemocnici na doplnění nebo 
přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opravené či doplněné 
faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

12. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu 
k úhradě peněžnímu ústavu Kraje, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

13. Na uhrazenou platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití peněžních 
prostředků poskytnutých z rozpočtu Kraje v souvislosti s plněním závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 
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Článek III. 

Práva a povinnosti Nemocnice 
 

1. Na základě této smlouvy vykonávat veškerou činnost související se zajištěním PZS 
pro spádové území Ústeckého kraje v rámci provozu s nezbytnou péčí směřující 
k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací a plnit 
povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a z této smlouvy.  

2. Zajistit zejména následující činnosti v souladu s čl. III. odst. 1 této smlouvy:  

a) vyšetření, ošetření a pobyt na PZS po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní 
intoxikace u osob, pokud je odborným lékařským vyšetřením zjištěno, že 
ošetřené osoby nejsou ohroženy na životě selháním základních životních funkcí, 
ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování, a tím 
bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, 
nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení,  

b) vedení evidence ošetřených osob, které se podrobily ošetření a vedení příslušné 
zdravotnické dokumentace,  

c) výběr úhrady za poskytnutí služby PZS a vymáhání dlužných úhrad,  

d) oznamování ošetření osoby přijaté na PZS jejímu registrujícímu poskytovateli 
v oboru všeobecné praktické lékařství. Jde-li o osobu mladší 18 let, oznamování 
této skutečnosti také jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě 
odpovědné za její výchovu a též orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jde-Ii o 
osobu s omezenou svéprávností nebo zbavenou svéprávnosti, oznamování této 
skutečnost opatrovníkovi určenému soudem, 

e) v rámci odborného lékařského vyšetření vždy provést kromě cíleného klinického 
vyšetření lékařem také vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu u ošetřovaných 
osob, a to buď pomocí dechové zkoušky alkohol testerem umožňujícím 
provedené zkoušky zaznamenávat a archivovat, buď v počítači nebo přímo 
tiskem na papír, nebo odběrem vzorků biologického materiálu, přičemž 
naměřená hodnota, čas a způsob zjištění přítomnosti alkoholu musí být vždy 
řádně zaznamenány do zdravotnické dokumentace.  

3. Umožnit ošetřovaným osobám seznámit se s provozním řádem a jeho obsahem a 
s cenou za poskytnutí služby PZS.  

4. Stanovit minimální požadovanou úhradu za poskytnutí služby PZS osobě, která byla 
do PZS umístěna ve výši 3 000,-  Kč.  

5. Zajistit nutné technické a věcné vybavením PZS dle požadavků stanovených 
příslušnými právními předpisy.  

6. Doložit a po celou délku trvání smlouvy mít platné oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Spolupracovat s Krajem. V rámci umisťování osob v PZS dále spolupracovat se 
složkami IZS, zdravotnickou dopravní službou, Vojenskou policií, Vězeňskou službou, 
Obecní policií, obcemi, atd.  

8. Nemocnice prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
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a) použít Dotaci za účelem financování neinvestičních nákladů spojených 
provozováním služby PZS, pro který byla Dotace poskytnuta, a to v souladu 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě a Smlouvě o SOHZ PZS,  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt,  

c) nemocnice je plátcem DPH. DPH u přijatých plnění, která jsou současně 
způsobilými náklady při poskytování služby PZS, jsou taktéž způsobilým nákladem 
v případech, kdy není nárok na odpočet DPH na vstupu ve smyslu zákona č. 
253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že je přijaté plnění způsobilým nákladem pouze z alikvotní části, pak je DPH 
vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. Pokud má 
provozovatel u přijatého plnění nárok na odpočet v poměrné části nebo ve výši dle 
koeficientu, bude způsobilým nákladem část oprávněně neuplatněné DPH dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že v rámci vypořádání DPH k 31. 12. dojde ke změně nároku na 
odpočet DPH, bude tato změna promítnuta i do souhrnného vyúčtování Dotace 
tak, aby pouze oprávněně neuplatněná DPH na vstupu byla způsobilým nákladem, 

d) odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou 
Žádostí, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů a výnosů, tzn. 
provozovatel je povinen vést související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou 
k  službě PZS odděleně od ostatních nákladů a výnosů,  

e) vybírat úhrady za poskytnutou službu PZS a vymáhat dlužné úhrady,  

f) označovat originály účetních dokladů informací o tom, že služba PZS je 
financována Ústeckým krajem.  

9. Do 28. 2. 2022 předložit finanční vypořádání Dotace (dále též „souhrnné vyúčtování 
Dotace“), jehož součástí bude:  

a) údaje o skutečných nákladech spojených s provozem PZS, jejichž realizace měla 
být a skutečně byla financována z Dotace; 

b.) úplný výkaz zisku a ztrát za středisko/zakázku/aj./služby PZS,  

c.) výčet skutečných výnosů spojených s provozem PZS, v rozsahu výnosů od osob, 
kterým bylo ošetření v rámci PZS poskytnuto, a z hlediska případných výnosů od 
zdravotních pojišťoven,  

d.) rozpis úvazků a mzdových nákladů hrazených z Dotace po jednotlivých 
zaměstnancích (osobní čísla) a měsících,  

e.) specifikace ostatních neinvestičních nákladů spojených se službou PZS, které byly 
vynaloženy, a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti, 

f.) přehled pohledávek vzniklých v souvislosti s provozem PZS v členění: datum 
vzniku pohledávky, výše pohledávky, nacionále dlužníka, vývoj vymáhání 
pohledávky v čase, výše vytvořené opravné položky.  

10. Na dobu minimálně čtyř let od ukončení této smlouvy je Nemocnice povinna zachovat 
pořízený dlouhodobý majetek a veškeré originální dokumenty související se službou 
PZS (tj. účetní a mzdové písemnosti, prvotní doklady, aj.) v písemné nebo 
elektronické podobě.  

11. Objednatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 31. 1. následujícího roku, detailněji specifikovat výše uvedené 
náležitosti souhrnného vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být 
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efektivně provedena kontrola řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu 
s touto smlouvou a Smlouvou o SOHZ PZS. Splnění toho pokynu objednatele je pro 
provozovatele závazné. 

12. Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci služby PZS a v této souvislosti jim 
umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i 
po ukončení této smlouvy.  

13. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace provozovatele nebo účelu Dotace.  

14. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet objednatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované 
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením souhrnného vyúčtování Dotace.  

15. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu s příslušnými právními předpisy, 
přičemž platí, že: 

 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole zejména podle následujících 
právních předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 kontrola probíhá v těchto stupních: 

I. předběžná (před poskytnutím Dotace), 

II. průběžná (faktické nakládání s poskytnutou Dotací), 

III. následná včetně účetní, 

 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 78 odst. 4 a odst. 5 
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru provádět kontroly 
využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup výborů při provádění 
kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje,  

 zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada Ústeckého 
kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo příslušný orgán kraje zajistí realizaci 
nezbytných opatření v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

16. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se Nemocnice stala 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

17. Provozovatel je povinen s Krajem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

18. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
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Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se provozovatel dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude objednatel postupovat dle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude Nemocnici uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a v souvislosti 
s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících případech:  

a) provozovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz PZS 
v rozsahu stanoveném Smlouvou o SOHZ PZS,  

b) při výpočtu vyrovnávací platby provozovatel do výnosů nezahrnul jakékoliv 
ostatní finanční výnosy získané v souvislosti s provozem PZS,  

c) při výpočtu vyrovnávací platby provozovatel zahrnul do nákladů položky, 
které nesouvisí s provozem PZS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu 
se zněním této smlouvy.  

2. V případě, že provozovatel nezabezpečí provoz PZS v rozsahu stanoveném 
Smlouvou o SOHZ PZS a touto smlouvou, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze 
za skutečnou dobu provozu PZS. Kraj je dále oprávněn za každý den porušení 
povinností uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy a ve Smlouvě o SOHZ PZS 
požadovat na provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové výše měsíční 
vyrovnávací platby za každý den, ve kterém provozovatel nezabezpečil provoz PZS 
v celém rozsahu. Obdobně bude postupováno v případě, že provozovatel uvedl 
nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 3. 

3. V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že provozovatel 
nezabezpečil provoz PZS v celém rozsahu dle článku I. odst. 2 této smlouvy a přitom 
mu byla za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou 
vyrovnávací platbou, může objednatel snížit vyrovnávací platbu v jakémkoliv dalším 
období a to ve výši odpovídající neoprávněně vyplacené vyrovnávací platby.  

4. Pokud Nemocnice předloží souhrnné vyúčtování Dotace v termínu stanoveném ve 
smlouvě, které nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, 
popřípadě pokud údaje v něm budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a 
hospodárnosti nákladů financovaných na základě této smlouvy, dopustí se 
Nemocnice porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné souhrnné 
vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k nápravě. 

5. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, 
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté 
Dotace následovně: 

a) předložení souhrnného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě 
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %, 

b) předložení souhrnného vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě 
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %, 

c) předložení doplněného souhrnného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů 
od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 4 tohoto 
článku – výše odvodu činí 0,1 %, 

d) předložení doplněného souhrnného vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů 
od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 4 tohoto 
článku – výše odvodu činí 0,2 %, 
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e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví dle čl. III. odst. 8 písm. 
d) – výše odvodu činí 3 %, 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
služba je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %, 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 0,1 %, 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %, 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ 
na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 
0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku. 

6. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže Dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy za porušení méně závažné povinnosti uloží 
odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za 
porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit 
pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové 
kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit 
poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud 
krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z 
uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým 
odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení 
rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne 
pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Kraj je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že provozovatel porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení Dotace. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména 
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Pokud strana smlouvy, které byl 
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek VI. 

Publicita 
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1. Provozovatel je povinen v případě informování sdělovacími prostředky o realizaci 

PZS uvést fakt, že tato služba je podpořena Ústeckým krajem (objednatelem). 

2. Na výstupech o realizaci PZS typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 
uvede provozovatel skutečnost, že tuto službu podpořil Kraj (dále jen „Sponzorský 
vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Kraje. Nemocnice podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámila. 

3. Poskytovatel je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění Sponzorského 
vzkazu ke schválení objednateli, případně upravit návrh podle námitek objednatele 
a předložit ho objednateli ke konečnému schválení. Za objednatele schvaluje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.  

4. Nemocnice je povinna prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 10 let:  

a) logo objednatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací služby PZS, 

b) verbální prezentace objednatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti PZS, 

c) umístění reklamních panelů objednatele v místě konání prezentační akce u 
příležitosti realizace PZS prezentace objednatele moderátorem takové akce, 

d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu objednatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si provozovatel po domluvě vyzvedne u objednatele), 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s realizací služby PZS. 

5. Logo Ústeckého kraje (objednatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob 
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň 
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Nemocnici do datové 
schránky ID 5gueuef. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, případně 
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příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Krajem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje Krajem použity. Kraj při zpracovávání osobních údajů postupuje 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních 
údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
webových stránkách Kraje www.kr-ustecky.cz. 

7. O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č.:…/xxZ/2021 ze dne 26. 04. 2021. 

 

V Ústí nad Labem dne ………….. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………….. 

 

……………………………………………. ……………………………………………… 

objednatel: 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje 
 

provozovatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, 
předseda představenstva 
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, 
místopředseda představenstva 

 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatelce  
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) bez příloh 2-9 
Příloha č. 3 – Vzor měsíčního výkazu o neinvestičních nákladech na PZS 
 

 



 
Ústecký kraj 

číslo smlouvy: 

 

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých 
uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

1. 

Převádějící 

Ústecký kraj 

zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje  

sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02 

IČ: 70892156 

(dále také jen „Kraj“) 

a 

2. 

Příjemce 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
zastoupená: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem 

sídlo: Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 00829013 

(dále také jen „Příspěvková organizace“) 

 

uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých 

 

Čl. 1 

1. Podle ust. § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle článku XII odst. 4 písm. a) 

zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt 

do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.  

2. Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek, a to:  

 
Výr. číslo Název Datum 

zařazení 

Pořizovací 

cena 

WV1ZZZ7HZFH147524 AUTO SAN 8U7 4831 VW 

2,0 BiTDi 

10.11.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH140582 AUTO SAN 8U7 4832 VW 

2,0 BiTDi 

10.11.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH147964 AUTO SAN 8U7 4833 VW 

2,0 BiTDi-nyní 1UE 1630 

10.11.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH145508 AUTO SAN 8U7 4834 VW 

2,0 BiTDi 

10.11.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH138058 AUTO SAN 8U7 4835 VW 

2,0 BiTDi 

10.11.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH147655 AUTO SAN 8U7 4836 VW 

2,0 BiTDi 

10.11.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH147726 AUTO SAN 8U7 4837 VW 

2,0 BiTDi 

10.11.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH140718 AUTO SAN 8U7 4838 VW 

2,0 BiTDi 

10.11.2015 2 108 550,43 

ASHJ-0018 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0019 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0020 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0021 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

bod 12.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 041/12R/2021



ASHJ-0022 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0023 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0027 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0028 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0029 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0030 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0031 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0032 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0033 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0034 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0035 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0036 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0037 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0038 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0039 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0041 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0042 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0043 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0044 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

ASHJ-0045 OXYLOG 2000 PLUS 01.12.2015 296 450,00 

3015C245 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D218 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D386 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C334 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C335 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C344 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C345 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C348 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C486 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C978 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C979 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C980 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C981 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C983 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C984 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015C987 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D176 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D213 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D214 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D215 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D216 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D217 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D219 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

3015D220 LUCAS 2 01.12.2015 338 800,00 

43726773,modem 

18206550 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43727593,modem 

18112340 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 



43727664,modem 

18112337 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43727698,modem 

18112313 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43727823,modem 

18112364 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43727828,modem 

18112317 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43727887,modem 

18112333 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43728010,modem 

18112390 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43728011,modem 

18112263 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43728152,modem 

18112269 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43728156,modem 

18206530 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43728205,modem 

18112362 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43728405,modem 

18206559 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43728502,modem 

18112372 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729265,modem 

18112338 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729282,modem 

18206560 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729345,modem 

18206552 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729347,modem 

18112287 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730139,modem 

18206562 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729169,modem 

18112343 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43726830,modem 

18112270 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729407,modem 

18112332 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729433,modem 

18112342 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729443,modem 

18112288 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729479,modem 

18112295 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729508,modem 

18112264 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729562,modem 

18206553 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730013,modem 

18112291 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730053,modem 

18206597 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730141,modem 

18112290 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730195,modem 

18206554 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730222,modem 

18112319 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730513,modem 

18112265 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730572.modem 

18112379 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43730988,modem 

18112294 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43731047,modem 

18112320 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 



43731060,modem 

18112358 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43731089,modem 

18206555 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

43729385,modem 

18112378 

DEFIBRILÁTOR 

LIFEPAK 15 

01.12.2015 367 840,00 

WV1ZZZ7HZFH146989 AUTO SAN 8U7 4839 VW 

2,0 BiTDi 

01.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH139591 AUTO SAN 8U7 4840 VW 

2,0 BiTDi 

01.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH147420 AUTO SAN 8U7 4841 VW 

2,0 BiTDi 

01.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH140280 AUTO SAN 8U7 4842 VW 

2,0 BiTDi 

01.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH166948 AUTO SAN 8U7 4843 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH149643 AUTO SAN 8U7 4844 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH140441 AUTO SAN 8U7 4845 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH149934 AUTO SAN 8U7 4846 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,59 

WV1ZZZ7HZFH139621 AUTO SAN 8U7 4847 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH146654 AUTO SAN 8U7 4848 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH166350 AUTO SAN 8U7 4849 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH166887 AUTO SAN 8U7 4850 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH166973 AUTO SAN 8U7 4851 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH147766 AUTO SAN 8U7 4852 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH147612 AUTO SAN 8U7 4853 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

WV1ZZZ7HZFH166741 AUTO SAN 8U7 4854 VW 

2,0 BiTDi 

03.12.2015 2 108 550,43 

 
SW - eHealth - IOP23 11.01.2016 3 218 377,36 

 
HW- eHealth - IOP23 11.01.2016 416 151,67 

 
SW - IOP11 - všechny 

položky-projekt IOP 

01.07.2016 11 224 659,00 

 
SW - IOP11 - "NIS 

STŘECHA" (IOP) 

01.07.2016 968 000,00 

 
HW- IOP11- HW všechny 

položky-projekt IOP 

01.07.2016 24 456 862,52 

 
KLIMATIZACE SÁLU 

ZOS 

01.07.2016 1 278 384,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

 
STŮL DISPEČERSKÝ 01.07.2016 78 045,00 

  IOP - DATACENTRUM 

ZOS 

01.07.2016 3 194 400,00 



 Pamětní deska 28.01.2016 9 377,5 

 Pamětní deska 28.01.2016 7 199 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

 Ruční radiostanice 11.01.2016 36 378,65 

  

 

V celkové pořizovací hodnotě ve výši 126 780 009,13 Kč. Příspěvková organizace 

podpisem této smlouvy potvrzuje, že movitý majetek je v její dispozici.  

 

Čl. 2 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Příspěvková organizace je povinna využívat movitý majetek s péčí řádného hospodáře 

k účelu, pro který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se 

vrácení movitého majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková 

organizace je povinna vrátit movitý majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část 

určenou Krajem neprodleně po doručení písemné výzvy Kraje k vrácení movitého majetku 

nebo jeho neoprávněně využívané části. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

a číslovaných dodatků. 

2. Kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č.       

xxx/xxR/2021  ze dne 07. 04.2021. 



3. Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž 

Kraj obdrží dvě vyhotovení a Příspěvková organizace jedno vyhotovení. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Příspěvková organizace prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 

popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 

osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Příspěvkové organizaci do datové 

schránky e-mail: info@zzsuk.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Čl. 4 

Podpisy smluvních stran 

 

Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto 

smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové 

slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

 

 V Ústí nad Labem dne ……………. V ……………... dne ……………… 

 

 

 

 .................................................... .................................................... 

           Ústecký kraj Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,  

  příspěvková organizace 



Celkové součty            200 000                180 000                360 000                324 000             180 000             180 000    

Ulice, číslo PSČ, obec

Domácí hospic sv. 

Terezie, z. ú. 
09414665 Braňany 174

435 22 

Braňany
24.03.2021 1

Poskytování hospicové 

péče

domácí hospicová péče 

pro pacienty v 

trminálním stádiu života

do 150 klientů 0 0 160 000 144 000 0 0

Žádost o poskytnutí dotace nesplňovala všechny podmínky vyhlášeného 

dotačního programu - způsobilý žadatel o dotaci může být právnická nebo 

fyzická osoba, s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou 

nebo Ústeckým kraje, s oprávněním poskytovat zdravotní služby v souladu se 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách). Žadatel nedoložil tuto povinnou 

přílohu žádosti, k žádosti o poskytnutí dotace byla doložena pouze žádost o toto 

oprávnění.                                                   Žádost není doporučena k 

podpoře, žadatel ke dni hodnocení nedoložil oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb.

1
S rehabilitací za legrací - 

fyzioterapie

komplexní rehabilitace - 

fyzioterapie  - zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí a 

dětí s rizik. vývojem

 40-50 dětí ve věku 

0-19 let 
100 000          90 000            100 000          90 000 90 000          

Projekt je zaměřen na rehabilitaci dětí s mentálním, tělesným nebo 

kombinovaným postižením a smyslovými vadami od věku 0-19 let. Cílem 

rehabilitace je zlepšit motorický a psychický vývoj u nejmenších klientů a u 

straších klientů navíc ovlivnit i soustředění a spolupráci v týmu. Z důvodu 

významnosti této služby a nutnosti rehabilitace handicapovaných dětí v kraji 

udržet a rozvíjet je tento projekt doporučen k podpoře. Dotace bude poskytnuta 

v plné výši.

2
S rehabilitací za legrací - 

ergoterapie

komplexní rehabilitace -  

ergoterapie - zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí a 

dětí s rizik. vývojem

 80 dětí ve věku 0-

19 let 
100 000          90 000            100 000          90 000 90 000          

Program komplexní rehabilitace handicapovaných dětí  využívá metod 

rehabilitace na neurofyziologickém podkladě, prvků LTV, cvičení s nářadím, 

senzomotorické stimulace, senzorické integrace, arteterapie a muzikoterapie 

spolu s metodami ergoterapie, dlahování s PANAT dlahami s cílem zlepšit 

motorický a psychický vývoj u dětských pacientů a poskytnout tak kvalitní 

dětskou fyzioterapii a ergoterapii i klientům z regionu, kde není dostupná dětská 

rehabilitace. Služba má ze strany dětí rodičů velmi pozitivní odezvu. Léčebná 

rehabilitace handicapovaných dětí je v kraji důležitá a potřebná, z tohoto důvodu 

je projekt doporučen k podpoře. Dotace bude poskytnuta v plné výši.

REHABILITACE 

KLUBÍČKO s.r.o.
05202779

V Lukách 

3522/18

400 11 Ústí 

nad Labem

21.03.2021 

25.03.2021

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 

2021" - rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v kompetenci RÚK

Název služby
Adresa 

Žadatel

č
ís

lo
 s

lu
ž
b

y

Název  IČ
Účel a důvod poskytnutí/neposkytnutí dotace

Datum podání 

žádosti

Požadavek na 

dotaci na službu v 

roce 2021 (Kč)

Druh služby

Předpokládaná 

kapacita služby v 

roce 2021 s ohledem 

na kapacitu služby v 

roce 2020

180 000

Celkové 

předpokládané 

náklady na službu 

v roce 2021 (Kč)

Celkové skutečné 

náklady v roce 

2020  (Kč)

 Dotace ÚK v roce 

2020 (Kč)

Celkový návrh 

dotace ÚK            

v roce 2021 (Kč)

Návrh na dotaci 

ÚK na službu v 

roce 2021 (Kč)

Stránka 1

bod 12.7 priloha 3.pdf k usnesení č. 043/12R/2021



Celkové součty       40 303 954            3 820 000          40 495 710            7 039 178          4 770 000           4 770 000    

Ulice, číslo PSČ, obec

Bc.  Monika 

Heráňová 
01825569

Červenohráde

cká 1559
431 11 Jirkov 25.03.2021 1 Ergoterapie 

rehabilitace jemné a 

hrubé motoriky 

kognitivních funkcí u 

handicapovaných dětí

79 klientů/výhledově 

100 klientů v roce 2021
386 130         0 596 245          416 600          0 0

Dle tabulky se zdroji financování budou náklady na službu v roce 2021 plně 

hrazeny z příspěvků uživatelů a dotace by tak nesloužila k dofinancování 

poskytované služby. Z tohoto důvodu služba není doporučena k podpoře. 

DRUG - OUT Klub, 

z.s.
44554559

Velká 

Hradební 13

400 01 Ústí 

nad Labem
24.03.2021 1

Krajská adiktologická 

ambulance a poradna 

pro děti a dorost- 

zdravotní část

adiktologická zdravotní 

péče pro děti a mladistvé 

ohrožené závislostí a 

rodinné příslušníky z 

Ústeckého kraje

v roce 2020 využilo 

službu 71 mladistvých 

klientů a 106 rodinných 

příslušníků, výhled na 

rok 2021 je 200 klientů

2 268 276      220 000          500 000          400 000          220 000        220 000        

Služba zajišťuje komplexní zdravotnickou péči pro děti a mladistvé bojující se 

závislostním chováním. Mezi základní metody péče patří diagnostika, 

adiktologická terapie a poradenství, psychoterapie, psychiatrická péče, rodinná 

terapie, laboratorní diagnostická vyšetření. Služba je zdravotnickým zařízením 

a také registrovanou sociální službou. Zajišťována je multidisciplinárním týmem 

na jednom pracovišti (dětským psychiatrem, klinickým psychologem a 

adiktologem). V minulém roce byly v nákladech zahrnuty i náklady za sociální 

část realizace služby vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotně-sociální službu 

(sociální část služby byla financována z prostředků velkého a malého 

dotačního programu odboru sociálních věcí). V roce 2021 jsou náklady za 

provoz ambulance vyčísleny pouze v rámci poskytování zdravotních služeb. 

Výše dotace je přidělena s ohledem na stanovisko odboru sociálních věcí. 

Dotace bude poskytnuta pouze na úhradu osobních nákladů pro zdravotnický 

personál. 

happy reha s.r.o. 08600716
Oblouková 

308

403 40 Ústí 

nad Labem - 

Skorotice

25.03.2021 1

Akrální Koaktivační 

Terapie (ACT) pro děti - 

prevence nesprávného 

motorického vývoje 

dítěte

akrální koaktivační 

terapie pro děti 

v roce 2020 byla 

terapie poskytnuta 36 

klientům, pro rok 2021 

je cíl navýšit počet 

klientů o 100%

479 759         0 870 718          535 628          100 000        100 000        

Akrální Koaktivační terapie je metoda vhodná pro děti s různou formou nebo 

kombinací handicapu – asymetrický motorický vývoj, predilekce, již vzniklá 

plagiocephalia, rozestup břišních svalů, pupeční kýla. Metoda ACT funguje jako 

prevence možného hendikepu nebo vhodné řešení již existujících problémů. 

Dítěti umožní získat správné pohybové stereotypy tak, aby se hendikep již více 

nerozvíjel, dítě se centralizovalo a svalově stabilizovalo. Metoda ACT je 

terapeutem prováděna společně s rodiči, kteří o dítě pečují. V pravidelných 

cyklech dochází ke kontrolám v ordinaci a v mezidobí je aktuální stav 

monitorován terapeutem pomocí videa, které rodiče natáčí. 

Projekt ACT terapie je v současné době jediné certifikované pracoviště, které 

může zajistit kvalifikovanou zdravotní péči dětem v raném stádiu vývoje a 

předejít tak zhoršení motorického vývoje u dětí. Dotace bude použita pouze na 

úhradu mzdových nákladů zdravotnického personálu. 

HOSPIC v MOSTĚ, 

o.p.s.
25419561 Svážná 1528 434 01 Most 23.03.2021 1

Hospicová paliativní 

péče

péče o nevyléčitelně 

nemocné klienty v 

terminální fázi 

onemocnění

 15 lůžek (předpoklad je 

196 klientů) 
8 100 000      525 000          8 100 000       950 000          675 000        675 000        

Cílovou skupinou této služby jsou nevyléčitelně nemocní pacienti. Hospicová 

služba nabízí klientům individuální péči v diskrétním prostředí. O klienty se 

stará kolektiv lékařů, sester, ošetřovatelů a provozních pracovníků. Služba je 

pro nevyléčitelné pacienty nenahraditelná a specifická v ohledu péče o bolest, 

rány  a psychiku. Služba je doporučena k podpoře. Výpočet dotace byl 

proveden na základě kapacity lůžkového fondu zařízení, tj. 45 000 Kč na lůžko. 

Výše dotace reaguje na navýšení mzdových nákladů pro zdravotnický personál, 

z důvodu rostoucí míry inflace a na zvýšení nákladů na hospicovou péči v době 

covidové. 

1
Lůžková paliativní 

hospicová péče 

lůžková paliativní péče a 

hospicová péče 

nemocných v terminálím 

stádiu onemocnění

 26 lůžek (221 klientů v 

roce 2020, po dobu 6 

363 ošetřovatelských 

dní) 

17 286 758    900 000          17 692 000     1 170 000       1 170 000     

V hospici je poskytována hospicová a paliativní péče klientům v terminálním 

stádiu onemocnění s důrazem na léčbu symptomů a kvalitu života. Službu 

zajišťuje multidisciplinární tým, složený z vedoucího lékaře, zdravotních sester, 

zdravotnických asistentů, ošetřovatelů, sociální pracovnice, psychologa, 

duchovního a dobrovolníků. Ve východní části Ústeckého kraje je tato služba 

jediná. Z důvodu pandemie COVID 19 se žadatel potýká se zvýšenými náklady 

za ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky a současně se zvýšením 

mzdových nákladů. Z tohoto důvodu žadatel žádá pro tento rok o navýšení 

finanční podpory. Služba je doporučena k podpoře z důvodu své 

nenahraditelnosti a potřebnosti v Ústeckém kraji. Výše dotace je přidělena s 

ohledem na kapacitu lůžkového fondu zařízení, tj. 45 000 Kč na lůžko. Výše 

dotace reaguje na navýšení mzdových nákladů pro zdravotnický personál, z 

důvodu rostoucí míry inflace a na zvýšení nákladů na hospicovou péči v době 

covidové. 

2
Domácí paliativní 

hospicová péče

paliativní a hospicová 

péče terminálně 

nemocným v jejich 

sociálním prostředí

 v roce 2020 využilo 

službu 74 klientů po 

dobu 2 320 

ošetřovatelských dní 

4 242 581      325 000          4 580 000       525 000          525 000        

Služba poskytuje komplexní zdravotně sociální péči terminálně nemocným 

lidem s možností dožít zbytek života v domácím prostředí, v kruhu rodiny a pod 

odborným dohledem lékaře a zdravotní sestry. Každý týden probíhá u 

nemocného lékařská vizita, návštěva sester dle potřeby, nepřetržitá pohotovost 

sester i lékaře na telefonu. Cílem služby je nejen zajistit kvalitní péči o pacienta, 

ale současně podpořit rodinu v náročné péči o nemocného a připravit ji na 

úmrtí blízkého člověka. Služba je poskytována multidisciplinárním týmema a ve 

východní části Ústeckého kraje je typ této služby jediný. Služba je v regionu 

potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je doporučena k podpoře. Objem 

dotace je navrhován s ohledem na navýšení mzdových nákladů pro 

zdravotnický personál a z důvodu rostoucí míry inflace.  

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 

2021" - rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v kompetenci ZÚK

Název služby
Adresa 

Hospic sv. Štěpána, 

z.s.

412 01 

Litoměřice

Žadatel

č
ís

lo
 s

lu
ž
b

y

Název  IČ
Účel a Důvod poskytnutí/neposkytnutí dotace

Datum podání 

žádosti

Požadavek na 

dotaci na službu v 

roce 2021 (Kč)

Druh služby

Předpokládaná 

kapacita služby v 

roce 2021 s ohledem 

na kapacitu služby v 

roce 2020

24.03.202165081374

Rybářské 

náměstí 

662/4

Celkové 

předpokládané 

náklady na službu 

v roce 2021 (Kč)

1 695 000     

Celkové skutečné 

náklady v roce 

2020  (Kč)

 Dotace ÚK v roce 

2020 (Kč)

Celkový návrh 

dotace ÚK            

v roce 2021 (Kč)

Návrh na dotaci 

ÚK na službu v 

roce 2021 (Kč)
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1

Program zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí 

realizované ve 

zdravotnickém zařízení

program zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí

v denním stacionáři 

bylo v roce 2020 28 

dětí/ambulantně 

rehabilitační péči 

využilo 408 dětských 

klientů

1 147 170      750 000          4 000 000       1 200 000       750 000        

Stacionář je ojedinělé zařízení, které dává možnost léčebného a výchovného 

působení na děti při zachování vlivu rodiny. Léčebná rehabilitace je 

poskytována dle ordinací lékařů odpovídajícími metodami odborně vyškoleným 

personálem. Stacionář zajišťuje komplexní, dlouhodobou péči handicapovaným 

dětem, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti. V provozu 

jsou dvě oddělení stacionáře a ambulantní část. Služba je v Ústeckém kraji 

ojedinělá a plně využívaná, z tohoto důvou je doporučena k podpoře. Výše 

dotace je poskytnuta s ohledem na skutečné celkové náklady v předchozích  

letech. 

2
Program substituční 

léčby závislých na 

opioidech 

substituční léčba (léčba 

metadonem a 

buprenorfinem)

v roce 2020 102 klientů 

v metadonovém 

programu/ 201 klientů v 

programu substituce 

buprenorfinem 

3 711 289      300 000          1 428 000       600 000          300 000        

Metadonová jednotka a substituce buprenorfinem jsou součástí programů 

protidrogové prevence a nabídky služeb ÚK. Cílem služby je stabilizace 

zdravotního a psychického stavu klienta, udržení abstinence, zlepšení sociální 

situace klienta a reintegrace. Vzhledem k narůstajícímu počtu osob závislých 

na opioidech v Ústeckém kraji je program substituční léčby v našem regionu 

potřebný. Služba je doporučena k podpoře. Výše dotace bude poskytnuta ve 

stejné výši jako v roce předchozím.  

3

Rozvoj MSPP Mobilním 

hospicem Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad 

Labem

mobilní hospicová péče
v roce 2020 bylo 

pečováno o 217 

pacientů

459 225         350 000          650 000          450 000          430 000        

Služba je zaměřena na pacienty v pokročilém a konečném stádiu onemocnění, 

kteří si přejí, aby péče probíhala v domácím prostředí za přítomnosti alespoň 

jedné blízké osoby, která je schopna zajistit nepřetržitou péči. Poskytnutá 

dotace by měla pokrýt finanční náklady na zajištění 24 hodinové pohotovostní 

výjezdové služby lékařů. Služba je v regionu potřebná a nezastupitelná. Výše 

dotace je navržena s ohledem na navýšení mzdových nákladů pro zdravotnický 

personál a z důvodu rostoucí míry inflace.  

PÉXIS - centrum 

psychosomatické 

péče, s.r.o. 

22795758
Šrámkova 

3062/38

400 11 Ústí 

nad Labem
24.03.2021 1

 Rehabilitace dětí  se 

zdravotním postižení 

ambulantní odborná 

fyzioterapie dětí s různým 

zdravotním postižením 

 předpoklad je 350 

realizovaných 

rehabilitačních výkonů 

203 870         150 000          370 620          291 950 200 000        200 000

Ambulatní odborná fyzioterapie je určena pro děti s postižením pohybového 

aparátu, nejčastěji se jedná o děti s neurologickými a vývojovými vadami, např. 

dětská mozková obrna, vývojové vady u předčasně narozených dětí, pohybová 

postižení různé etiologie včetně úrazů.  Povaha těchto postižení vyžaduje 

dlouhodobou pravidelnou rehabilitaci. V zařízení je uplatňován komplexní 

psychosomatický přístup vedený odborně vzdělaným zdravotním personálem. 

Součástí rehabilitace je i edukace rodiny a pečujících osob. Vzhledem k 

potřebnosti a nenahraditelnosti této služby v kraji je projekt doporučen k 

podpoře. Výše dotace je navržena s ohledem na navýšení osobních nákladů 

pro zdravotnický personál.  

Zdravotní sestry a 

pečovatelky s.r.o. 
28716736

Kochova 

1185

430 01 

Chomutov
24.01.2020 1

Doma bez bolesti - péče 

o pacienty v pre-

terminálním a 

terminálním stavu

domácí specializovaná 

paliativní péče  

 v roce 2020 39 

nevyléčitelně 

nemocných pacientů 

2 018 896      300 000 1 708 127       500 000          400 000        400 000

Služba poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům, jejichž odhadovaná 

délka dožití se pohybuje v týdnech až měsících. Vzhledem k terénní formě 

služby je zdravotní péče poskytována v sociálním nebo přirozeném prostředí 

pacienta, kde hlavními pečovateli o klienta jsou rodina a přátelé nemocného. 

Zdravotní péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry, a to na základě 

pravidelných konzultací s ošetřujícím lékařem klienta. Četnost návštěv se odvíjí 

od zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb. Onkologické oddělení Nemocnice 

Chomutov dlouhodobě řeší nedostatek lůžek pro onkologicky nemocné 

pacienty, tuto situaci tak řeší domácí péče, které je zajišťována právě touto 

organizací. Služba je v kraji potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je 

doporučena k podpoře.  Dotace bude použita pouze na úhradu osobních 

nákladů pro zdravotnický personál poskytující hospicovou péči.

401 13 Ústí 

nad Labem
25488627

Krajská zdravotní, 

a.s. 
24.03.2021

Sociální péče 

3316/12A, 

Severní 

Terasa

1 480 000     
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Dotační program 
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“  

 
1. Název dotačního programu: 

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“  

Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. xxxxx ze dne 26. 4. 2021 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a 
Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem (dále jen „Zásady“). 

2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, 
sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje 
se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje v období 
od 1. 1. do 31. 12. 2021. 

3. Okruh způsobilých žadatelů  

Právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou příspěvkových organizací 
zřizovaných Ústeckým krajem, která je registrovaným subjektem v ČR 
(s vlastním identifikačním číslem), s oprávněním realizovat profesní, vědecké a 
technické činnosti, a která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci 
Projektu/Akce a nepůsobí jako prostředník.  

4. Důvody podpory stanoveného účelu 

Dotační program reaguje na potřebu zlepšení nejzávažnějších identifikovaných 

problémů zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje jako jednu z priorit 

„Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 

na období 2015 – 2020“. V roce 2021 zpracovává Ústecký kraj „Strategii 

podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2021 

– 2025“ na základě evaluace strategie z období 2015 – 2020 v návaznosti na 

Strategické dokumenty ČR v oblasti zdraví. 

5. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků 

Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo 
souvisejících s organizováním a realizací lékařských a zdravotnických 
vzdělávacích akcí vzniklých v období od 1. 1. do 31. 12. 2021. 

6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných 
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu 
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu 

1 225 000 Kč na rok 2021.  

Na poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu není právní nárok. Peněžní 
podpora bude poskytována do doby vyčerpání celkového objemu tohoto 
dotačního programu.  

bod 12.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 044/12R/2021
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7. Informace o povaze dotace 

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení 
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Výše podpory 
činí maximálně dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – 100 000 EUR 
za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v odvětví provozu silniční 
nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo 200 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé 
fiskální roky (účetní období) v ostatních odvětvích. 

8. Výše spoluúčasti příjemce dotace 

Maximální podíl dotace kraje může v souladu se Zásadami dosáhnout 
až 70% z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti. Dotace je 
stanovena jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových 
uznatelných nákladů projektu/akce. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí 
vždy na celé desetikoruny směrem dolů.  

Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci 
tohoto dotačního programu je 10 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci dotačního programu je 150 000 Kč. 
Výše dotace bude ovlivněna kapacitou akce v závislosti na splnění kritérií 
dle bodu 14. tohoto programu.  

Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů 
příjemce dotace. Projekt/akce, na který je požadována dotace, nesmí být 
podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje. 

9. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu 

xx. května 2021 

10. Termín uzávěrky pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání žádostí 

Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh musí být zpracována 
na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto programu 
a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné 
podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné 
přílohy žádosti jsou uvedeny v čl. VI. bodu 2) Zásad a v bodu 17. tohoto 
programu a jsou uvedeny rovněž ve formuláři žádosti. 

Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených 
v čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí: 

I. od 5. 6. – 25. 6. 2021 pro projekty/akce, které budou realizované 
v období od 1. 1. – 31. 12. 2021, 

II. od 1. 9. – 21. 9. 2021 pro projekty/akce, které budou realizované 
v období od 1. 7. – 31. 12. 2021, za předpokladu, že nebude vyčerpán 
objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I. 

Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na 
adresy: 

ePodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz  

nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva. 
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Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom 
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. bodu 2) Zásad 
a v bodu 17. tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem: 

Žádost o dotaci v rámci programu: 

Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích aktivit  

NEOTVÍRAT  

na adresu: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor zdravotnictví 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

11. Podmínky podání žádosti  

Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly doručeny 
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny 
povinné přílohy, a které odpovídají účelu stanovenému okruhu podpory 
dotačního programu (viz bod 2. tohoto programu). 

Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. bodech 
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného 
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu 
uzávěrky, nebudou posuzovány podle čl. IX. Zásad.  

12. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
příslušný orgán Ústeckého kraje na nejbližším jednání po skončení lhůty 
pro podání žádostí, nejpozději však do 31. 12. 2021. Po vydání ověřeného 
usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje budou zveřejněny výsledky 
dotačního programu.  

13. Konzultačního místo:  

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor zdravotnictví 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

Kontaktní osoby: 

Adam Souček, tel.: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz  

Bc. Jana Krpešová, tel.: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz 

14. Hodnotící kritéria 

Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:  

- oborově významná, ověřená a případně také opakující se projekt/akce,  

- projekt/akce akreditovaný dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
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povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- soulad projektu/akce s účelem stanovené podpory, 

- přínos realizace projektu/akce pro cílovou skupinu (vymezení cílové 
skupiny, vazba na potřeby cílové skupiny),  

- kapacita projektu/akce:  

 do 50 osob, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci 
tohoto dotačního programu dosáhne max. 40 000 Kč,  

 do 100 osob, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci 
tohoto dotačního programu dosáhne max. 80 000 Kč,  

 od 101 osoby, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci 
tohoto dotačního programu dosáhne max. 150 000 Kč,  

- kvalita projektu (originalita, věcná a časová proveditelnost, personální 
zabezpečení), 

- ekonomická přiměřenost (uznatelné a neuznatelné náklady dle čl. VIII. 
bodu 10) a 11) Zásad, konkrétnost rozpočtu, adekvátnost položek 
rozpočtu, zajištění vícezdrojového financování). 

15. Formulář žádosti 

Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 dotačního 
programu. Rozpočet projektu je přílohou č. 2. 

Jeden subjekt (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu 
žádost členěnou na více projektů/akcí v rámci každé ze stanových lhůt. Každý 
projekt/akce, na který je žádána dotace, musí mít zpracovaný vlastní rozpočet. 

16. Náležitosti projektu (popisu akce v žádosti) 

Popis projektu/akce v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo 
usnadněno jeho vyhodnocení. Popis projektu/akce, na který je požadována 
podpora, musí splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad. 

Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti. 

17. Povinné přílohy žádosti  

a) dle čl. VI. bodu 2) Zásad: 

- u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele 
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru 
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, 
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii; 

- doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce 
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění 
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), 
a to v kopii; 

- doklady o přidělení IČ a oprávnění k profesní, vědecké a technické 
činnosti a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;  

- čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady 
projektu (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou variantu 
formuláře); 



 5 

- doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), 
a to v kopii; 

- čestné prohlášení o skutečnosti, že  

 vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech 
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující,  

 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů,  

 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,  

 vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků 
(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je 
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní 
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který 
dosud nebyl splacen, 

a to v originále (viz vzorový formulář žádosti); 

- čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen 
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále (viz vzorový 
formulář žádosti); 

- čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního 
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti); 

- čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky 
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním 
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, 
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále (viz vzorový 
formulář žádosti); 

- čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti 
vůči rozpočtu Ústeckého kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu 
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční 
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz 
vzorový formulář žádosti); 

- čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci 
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále, 

- soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu 
předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s uvedením názvu 
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projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše 
poskytnuté dotace, a to v originále, 

- projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále. 

b) další povinné přílohy:  

- doklad opravňující realizovat profesní, vědecké a technické činnosti 
(s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou nebo 
krajem), a to v kopii;  

- čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) 
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU 
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti). 

- kopie dokladu o akreditaci projektu/akce dle zákona č. 95/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších Doklad o akreditaci 
lze doložit dodatečně, zpravidla však nejpozději do 15 dnů před 
termínem konání projektu/akce. Bez doložení dokladu o akreditaci 
projektu/akce nebude dotace poskytnuta. 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace 

Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy 
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Vypořádání dotace předloží 
příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované v souladu s čl. 
XII. Zásad.  

 
 

Přílohy: 

1. Formulář žádosti o dotaci (včetně vzorů čestného prohlášení)  
2. Rozpočet projektu/akce  
3. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  
4. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace  



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE

Zařazení žádosti do programu

Program:

PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Žadatel - identifikační údaje

Název právnické osoby:

         

Právní forma:

         

IČO:

         

DIČ:

 Ano  Ne

Registrace:

Dopňte ve tvaru: Číslo a datum registrace, vložka a název příslušného krajského soudu nebo jiného evidenčního 
rejstříku, ve kterém jste zapsáni.

Osoba zastupující právnickou osobu (statutární orgán):

Jméno a příjmení (povinné): Právní důvod zastoupení:

                  

Jméno a příjmení (nepovinné): Právní důvod zastoupení:

                  

Jméno a příjmení (nepovinné): Právní důvod zastoupení:

                  

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele a výše tohoto podílu:

Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše podílu 
(%)

Identifikace právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu:

Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše podílu 
(%)

Kontaktní údaje

Telefon: E-mail:
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         @

Datová schránka: Webová stránka:

                  

Sídlo:

Kraj: Okres:

                  

Obec: PSČ:

         

Ulice: č.p.: č.o.:

                       

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:  Ano  Ne

Bankovní a daňové údaje

Peněžní ústav (banka): Číslo účtu:

                  /

Plátce DPH: Odpočet DPH:

 Ano  Ne  Ano  Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2020

Název akce
Celkové náklady 
akce v roce 2020  

(v Kč)

Požadovaná dotace 
Ústeckého kraje 

na rok 2020 (v Kč)

Dotace 
(v %)

1.                         

CELKEM: 0,00 0,00

Popis akce č. 1

Název akce:

Zaměření projektu:

Uveďte obecné zaměření projektu/akce.

Popis cílové skupiny:

Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/akce určen/a.
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Počet účastníků akce v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná o opakující se akci):

rok 2017:      rok 2018:      rok 2019:      

Místo realizace projektu/akce:

Popište zejména místo a prostory, ve kterých bude projekt/akce realizován/a. Z místa realizace by mělo být patrné, 
že je vhodné (svými podmínkami a zázemím) pro realizaci projektu/akce.

Popis realizace projektu/akce:

Stručně popište způsob realizace projektu/akce.

Personální zajištění projektu/akce:

Uveďte kdo nebo které organizace, se budou podílet na realizaci projektu/akce.

Doba, v níž má být dosaženo účelu:

Termín zahájení:          Termín ukončení:          

V případě potřeby doplňte poznámku k termínu projektu/akce.

Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti projektu/akce):

Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující potřebnost projektu/akce 
(např. tématický rozvojový/strategický dokument kraje apod.)

Další údaje o projektu/akci:

Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

Přílohy žádosti

1. Doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např.  výpis z  obchodního rejstříku, výpis 
z  registru ekonomických subjektů) a  další doklady (např.  společenská smlouva, stanovy, statut, 
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;

2. Doklady ustanovení (např.  volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně 
s  dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování 
smluv), a to v kopii;

3. Doklady o přidělení IČ a oprávnění k profesní, věděcké a technické činnosti a přidělení DIČ (pokud 
má registrační povinnost), a to v kopii;

4. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu, a to v originále 
(viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou variantu formuláře);

5. Doklad opravňující realizovat profesní, vědecké a technické činnosti (s  výjimkou právnických osob 
zřizovaných Českou republikou nebo krajem), a to v kopii;

6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;

7. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:
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– vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo  v  posledních 3  letech neproběhlo, insolvenční řízení, 
v  němž bylo vydáno rozhodnutí o  úpadku, nebo  insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující;

– nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

– na jeho majetek nebyla nařízena exekuce;

– vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny 
podniků, se  kterými  je  propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz 
pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;

– žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání žadatele, nebo  pro  trestný čin hospodářský, nebo  trestný čin proti  majetku, 
jde-li  o  právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby;

– u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

– žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu 
a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;

– žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že  bylo  například 
ve  stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v  případě, že  byly žadateli finanční 
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář);

8. Čestné prohlášení, že  žadatel je přímo odpovědný za  přípravu a  realizaci projektu a  nepůsobí 
jako prostředník, a to v originále;

9. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let ze přispěním kraje 
s  uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o  poskytnutí dotace a  uvedení finanční výše poskytnuté 
dotace, a to v originále;

10. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de  minimis“) a  o  přijatých podporách 
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formuláře)

11. Nepovinná příloha – kopie dokladu o  akreditaci projektu/akce dle  zákona  č.  95/2004  Sb., 
o  podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k  výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č.  96/2004  Sb., o  podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 
předpisů.  Doklad o  akreditaci lze  doložit dodatečně, zpravidla nejpozději však  do  15  dnů 
před  termínem konání projektu/akce. Bez doložení dokladu o  akreditaci projektu/akce nebude 
dotace poskytnuta.

12. Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.

Prohlášení a podpis

Žadatel potvrzuje, že  tuto žádost o  dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora 
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí 
se zařazením do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté dotace na webových 
stránkách Ústeckého kraje. Současně žadatel prohlašuje, že  údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou 
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pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého 
kraje.

Jméno a příjmení níže podepsané osoby:

         V ............................... dne ...............................             

(razítko a podpis)

E-mail: @ Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný 
formulář ve formátu PDF k tisku.
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Příloha k žádosti o dotaci z programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 

  

Čestné prohlášení 
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018) 
 

 

Žadatel (právnická osoba) 

Obchodní firma/název/jméno a 
příjmení 

 

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární orgán:  

 
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 

 
čestně prohlašuje, že  

 
 

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu 

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 

nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy nejsou použity k uskutečňování 

ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH. 

Tyto pořízené vstupy v rámci realizace projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude 

nárok na odpočet DPH u těchto vstupů uplatněn v daňovém přiznání k DPH.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V ……………………….dne ………………   
 
 
 
 …………………..……………………… 
 Jméno, příjmení a podpis  
 osoby zastupující žadatele (razítko) 

 



 

Příloha k žádosti o dotaci z programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 

  

Čestné prohlášení 
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018) 
 

 

Žadatel (právnická osoba) 

Obchodní firma/název/jméno a 
příjmení 

 

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární orgán:  

 
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 
 

 
čestně prohlašuje, že  

 

 
je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu 

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 

neuplatní nárok na odpočet DPH, přestože tyto vstupy jsou použity k uskutečňování 

ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH. 

Tyto pořízené vstupy v rámci realizace projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude 

nárok na odpočet DPH u těchto vstupů uplatněn v daňovém přiznání k DPH.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
V ……………………….dne ………………   
 
 
 
 
 
 …………………..……………………… 
 Jméno, příjmení a podpis  
 osoby zastupující žadatele (razítko) 

 



 

Příloha k žádosti o dotaci z programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 

  

Čestné prohlášení 
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018) 
 

 

Žadatel (právnická osoba) 

Obchodní firma/název/jméno a 
příjmení 

 

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární orgán:  

 
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 

 
čestně prohlašuje, že  

 
 

 
není plátcem DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
V ……………………….dne ………………   
 
 
 
 
 
 
 
 …………………..……………………… 
 Jméno, příjmení a podpis  
 osoby zastupující žadatele (razítko) 

  



 

Příloha k žádosti o dotaci z programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 

  

Čestné prohlášení 
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016) 
 

Žadatel  
Obchodní firma/název/jméno a 
příjmení 

 

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární orgán:  

 
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora 
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 

 
čestně prohlašuje, že  

 
 

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,  

 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

 vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel 
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků 
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní 
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin 
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či 
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení 
a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za 
závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního 
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 
posečkání úhrady dlužných závazků, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo 
například ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly 
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále. 

  
V ……………………….. dne ………………   
 
 
 
 …………………..……………………… 

Jméno, příjmení a podpis 
     osoby zastupující žadatele (razítko) 

 
  



 

Příloha k žádosti o dotaci z programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 

  

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Žadatel - příjemce podpory 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení  

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární zástupce:  

 
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendářní rok. 
  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi 
sebou mají některý z následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo 
společníkům, v jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto 
subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % 
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) 
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s 
žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Žadatel prohlašuje, že  
 

  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní firma 
podniku/název/jméno a příjmení 

Sídlo/adresa IČ/RČ  

   

   

   

   

   

 
 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
  vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 

                                                 
1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ 

z pohledu pravidel podpory de minimis  na stránkách ÚOHS  www.compet.cz . 
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“). 



 

Příloha k žádosti o dotaci z programu  

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ 
 

  

  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
 
 

Obchodní firma 
podniku/název/jméno a příjmení 

Sídlo/adresa IČ/RČ  

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

 

Obchodní firma 
podniku/název/jméno a příjmení 

Sídlo/adresa IČ/RČ 

   

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.  
 
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 

5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
5.1 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle Nařízení Komise (ES) č. 
1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis 
v produkčním odvětví zemědělských produktů: 

Žadatel – příjemce podpory  

 neobdržel 
 obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato 

výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €. 

 Poskytovatel podpory Datum 
poskytnutí 
podpory7 

Výše podpory 

obchodní firma /  
název / jméno 

IČ: v Kč v €8 

     

     

Celkem     

                                                 
4 Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev . 
5 Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev   
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 

podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku 
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007). 

7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti 
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.  

8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy 
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie. 

 



 

  

5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č. 
875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis 
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004. 

Žadatel – příjemce podpory  

 neobdržel 
 obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato 

výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… 
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €. 

 Poskytovatel podpory Datum 
poskytnutí 
podpory7 

Výše podpory 

obchodní firma /  
název / jméno 

IČ: v Kč v €8 

     

     

Celkem     

 
5.3  

a)  jsem 
b)  nejsem subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu ustanovení Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis. 

a) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č. 
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v 
odvětví silniční dopravy. 

Žadatel – příjemce podpory 

 neobdržel 
 obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše 

nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100 000 €. 

 Poskytovatel podpory 
Den poskytnutí 

podpory7 

Výše podpory 

obchodní firma /  
název / jméno 

IČ: v Kč v €8 

     

     

Celkem     

  

b) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č. 
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 
v ostatních odvětvích. 

Žadatel – příjemce podpory  

 neobdržel 
 obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše 

nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.  

Poskytovatel podpory Datum 
poskytnutí 
podpory7 

Výše podpory 

obchodní firma / 
název / jméno 

IČ: v Kč v €8 

     

     

Celkem     

 

6. Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu.  

Žadatel – příjemce podpory  



 

  

 neobdržel 
 obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše 

nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.  

Poskytovatel podpory Datum 
poskytnutí 
podpory7 

Výše podpory 

obchodní firma / 
název / jméno 

IČ: v Kč v €8 

     

     

Celkem     

 

7. Subjekt činný ve více oblastech  

Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na podporu 
de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který o podpoře 
rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení, maximálně do limitu 
200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a pro rybolov se do 
tohoto limitu načítají.  

Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout 
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období. 
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě nařízení 
č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají. 

8. Žadatel níže svým podpisem 
 

- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního 

procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané 
podpory o změnách, které u něj nastaly;  

- souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas 
uděluji správci a zpracovateli, kterým je Ústecký kraj,  
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení 
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů. 

 
 

Datum a místo podpisu 
  

  
 

Jméno, příjmení a 
podpis osoby oprávněné 
zastupovat žadatele 

  
Razítko (pokud je 

součástí podpisu 
žadatele) 

  

 



Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu 

"Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"
Příloha č.2a

Název a číslo služby:

2019 2020 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 0 0

Ministerstvo zdravotnictví

jiný resort státní správy (uveďte jaký)

příspěvek Úřadu práce

úhrady účastníků

dotace obcí

dotace od Ústecké kraje

příspěvek zřizovatele

fondy zdravotních pojišťoven

Strukturální fondy

jiné zdroje (uveďte jaké)

vlastní zdroje

Zdroje financování projektu/akce (neinvestiční náklady)                                                           

                                                          (Vyplňuje se za každou službu zvlášť)                                                                       v Kč

vyplňte

Poznámka Finanční zdroj

Celkové náklady na realizaci 

služby
0 0 0

Skutečnost v roce Skutečnost v roce Plán na rok 

Ústecký kraj



Příloha č.2b

2021

2020 2020 2021 2021

0 0 0 0

Materiálové náklady celkem 0 0 0 0

- potraviny

- spotřeba zdravotnického 

materiálu (léky aj.)

- kancelářské potřeby

- vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

- pohonné hmoty

- ostatní materiálové náklady

0 0 0 0

Energie (max.1 % z poskytnuté 

dotace) 0 0 0 0

- teplo

- elektřina

- plyn

- jiné

5
0

3

- vodné

Cestovné 0 0 0 0

- cestovné zaměstnanců

Ostatní služby 0 0 0 0

- telefony

- poštovné

- internet

- občerstvení v rámci akce (max. 

50% z poskytnuté výše dotace)

- nájemné /pronájem

- stočné

-  právní a ekonomické služby  

(vedení účetnictví/závěrky, 

daňové poradenství atd.)

- jiné ostatní služby

- školení a vzdělávání

Osobní náklady celkem 0 0 0 0

Mzdové náklady 0 0 0 0

- hrubé mzdy

- OON 

Vypracoval:

Kontakt (telefon/e-mail):

5
1

2
5

0
1

5
2

1

Odvody sociální a zdravotní 

pojištění 

vyplňte

5
1

8
5

0
2

Provozní náklady celkem

Nemateriálové náklady celkem

Skutečné náklady za 

rok 

Přidělená dotace od 

Ústeckého kraje na 

rok 

Předpokládané 

náklady na rok 

Požadavek od 

Ústeckého kraje na 

rok 

                                                                                                   (Vyplňuje se za každou službu zvlášť)                                             v Kč

Název a číslo služby:

Poznámka - slovní komentář 

(u položek, na které je 

žádána dotace kraje, nutno 

vyplnit)

Nákladová položka

Rozpočet projektu/akce (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje podle nákladových položek na rok                                                            

Ústecký kraj

dotační program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"
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Krajský úřad 

ČJ:   
Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):   
Sídlo/bydliště:  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ (datum narození):  
DIČ:  
Bank. spojení:  
číslo účtu: 
 
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn.  ........../ v.............. rejstříku 
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v……………….. 
 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
 

(dále jen „smlouva“) 
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Preambule 
 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací 
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se 
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto 
smlouvou neupravených. 
 
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxxx ze dne 26. 4. 2021 byl schválen 
Program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ (dále jen „Program“). 
Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh. 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxxx 
ze dne xxxxx poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých) (dále též „dotace“), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním 
symbolem) 00403, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije 
nejpozději do 31. 12. 2021. 

Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce: 

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… 
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně 
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod VS 
(variabilním symbolem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2021. 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu 
Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne…….., vedené pod ČJ: ….. Dotace je 
sledována v účetnictví Ústeckého kraje pod přiděleným UZ (účelovým znakem) 
00403. 

3. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu/akce: …………… (dále jen „projekt/akce“).  

4. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení 
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním 
věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu 
na základě následujícího prohlášení příjemce.  

Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající 
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti 
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis 
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.  

5. Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla 
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
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Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 

předloženého projektu/akce: ...................................., dle poskytovatelem 
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný 
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě 
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného 
rozpočtu. Plánovaný rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených 
příjemcem v projektu/akci je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace uvedené 
v čl. I. odst. 2 smlouvy. 

2. Změny v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu je možné provádět pouze 
za předpokladu předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského 
úřadu Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové uznatelné plánované 
náklady projektu/akce a nebude mít žádný vliv na účel projektu/akce, na který je 
dotace poskytnuta. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. 

3. Termínem ukončení realizace projektu/akce je 31. 12. 2021. Pro příjemce je tento 
termín stanoven jako závazný ukazatel.  

4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na financování 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu/akce a vzniklých v době 
od 1. 1. do 31. 12. 2021 (účinnost uznatelných nákladů), což je zároveň doba, v níž 
má být stanoveného účelu dosaženo. Výjimku tvoří mzdové náklady včetně 
zákonných odvodů, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti 
dotace, nejpozději však do 31 dne následujícího měsíce.   

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu/akce v období dle čl. II. 

odst. 4 smlouvy,  
- byl skutečně vynaložen, uhrazen, nebo vnitropodnikově přeúčtován do termínu 

ukončení realizace projektu/akce (viz čl. II. odst. 3 smlouvy) a zachycen v účetnictví 
příjemce dotace, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný 
a podložený prvotními podpůrnými doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na: 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- reprezentativní náklady, 
- nájemné s následnou koupí (leasing), 
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního 
předpisu, 

- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, mimořádné odměny, prémie,  

- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek) 
- službu, pořízení, mzdy, atd., který nebyl uplatněn v rámci podané žádosti, na který 

nebyla dotace poskytnuta, který nebyl doplněn v rámci změny plánovaného 
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rozpočtu písemně odsouhlaseným odborem ZD nebo schválený orgány 
Ústeckého kraje. 

Příjmy projektu tvoří výnosy vzniklé v přímé souvislosti s projektem/akcí, především: 

- dotace od orgánů státní správy či subjektů samosprávy (ministerstva, obce, kraje), 
- příjmy od úřadů práce, zdravotních pojišťoven, strukturálních fondů, 
- zápisné, konferenční poplatky, členské úhrady, peněžní dary, příjmy z reklamy,  
- výnosy z prodeje v rámci projektu (např. prodej publikací),  
- výnosy z pronájmu aj. 

Vlastní příspěvek (podíl) na financování projektu/akce není považován za příjmem 
projektu, ale je jedním z možných zdrojů financování projektu.  

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy a doložení kopie dokladu 
o akreditaci projektu/akce.  

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu/akce v maximální výši 70%. Závazný ukazatel musí 
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení 
druhového členění plánovaného rozpočtu. 

 
Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu/akce, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku tvoří 
mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti 
dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným rozpočtem projektu/akce, který je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí 
dotace, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v  souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
z hlediska nákladů hrazených z dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů celého 
projektu/akce, tzn. příjemce dotace je povinen vést související výnosy a náklady 
s jednoznačnou vazbou k projektu/akci odděleně od ostatních nákladů a výnosů.  

5. Originály účetních dokladů týkající se projektu/akce označovat účelovým znakem 
kraje 00403 a informací o tom, že „Projekt/akce je spolufinancován/a Ústeckým 
krajem ve výši „doplní se konkrétní částka“, v souladu se smlouvou č. …..“.  

6. Na dobu minimálně dvou let ode dne ukončení realizace projektu/akce dle čl. II odst. 
3 smlouvy zajistit udržitelnost projektu/akce. Po tuto dobu je příjemce povinen 
zachovat výsledky projektu/akce (informační letáky, edukační materiály, pořízený 
dlouhodobý majetek, atd.) včetně veškerých originálních dokumentů souvisejících 
s projektem/akcí (tj. účetní písemnosti a prvotní doklady, aj.) v písemné nebo 
elektronické podobě.  

7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to 
do 30 dnů od ukončení realizace projektu/akce, včetně provedení vratky 
nevyčerpaných prostředků dotace dle čl. III. odst. 12 smlouvy. Spolu se závěrečnou 
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zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných 
důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce prodloužen, 
maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci dotace rozhodnutí o prodloužení 
termínu předložení závěrečné zprávy doručeno. Pokud byl/a projekt/akce 
realizován/a před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli 
finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu/akce včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce, 

- přínos projektu/akce pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu/akce, 

- finanční vypořádání dotace. 

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) 
musí obsahovat: 

- sestava z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů 
celého projektu/akce,  

- sestavu z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace,  

- vnitropodnikový číselník, příp. účetní osnovu (zkrácený rozsah – použité 
středisko, zakázka, org., UZ, číslo akce, analytické účty, aj.) pro oddělené 
sledování celkových uznatelných nákladů projektu/akce a nákladů hrazených 
z dotace, 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- rozpis mzdových nákladů po jednotlivých zaměstnancích a měsících 
s uvedením vyplacené výše mzdy, která byla financována z prostředků dotace, 
včetně kopií uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce 
nebo pracovních smluv,  

- rozpis účetních dokladů, faktur aj. hrazených v rámci projektu/akce (v rozsahu: 
druh nákladu, druh dokumentu, číslo účetního dokladu, číslo faktury, název 
dodavatele, IČ, konkrétní popis položky, celková částka vč. DPH, částka 
hrazená z dotace, splatnost-resp. skutečné datum úhrady),  

- vnitropodnikovou kalkulaci, prezenční listiny, výstupy (např. kopie edukačních 
materiálů, aj.) 

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu/akce a v této souvislosti jim 
umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak 
i po ukončení realizace projektu/akce. 

9. Neprodleně písemně informovat, odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech 
změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo 
podpořeného projektu/akce nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku. 

10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným 
nákladům realizovaného projektu/akce, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel 
(viz čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, 
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly 
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.  
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11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

12. Vrátit poměrnou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta 
v případě, že výše celkových příjmů včetně poskytnuté dotace převyšuje celkové 
skutečné náklady (výdaje) na projekt/akci (zisk z projektu), současně s předložení 
závěrečné zprávy. Poměrná část dotace odpovídá 70% vykázaného zisku, 
maximálně však výši poskytnuté dotace. Tato povinnost neplatí v případě, 
že vykázaný zisk je ve výši max. 3000 Kč.  

13. Vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta v případě, 
že před zahájením realizace projektu/akce příjemce získal finanční prostředky 
ze soukromých zdrojů určené na úhradu nákladů projektu, minimálně ve výši 
poskytnuté dotace. Příjemce je povinen vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele, 
z něhož mu byla poskytnuta, do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel finanční 
prostředky z jiných zdrojů. 

14. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci 
projektu/akce poskytnuta, v případě, že se projekt/akce neuskuteční, nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

15. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků 
z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.  

16. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

17. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným 
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

18. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato 
až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli 
poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle 
názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 

19. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

 
Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 

prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení 
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
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výzvy poskytovatele k nápravě. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může být zaslána 
i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, 
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté 
dotace následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví ve znění čl. III. odst. 4 
smlouvy – výše odvodu činí 10 %. 

f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu/akce v odděleném 
účetnictví – výše odvodu činí 20%.   

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, 
že projekt/akce je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se 
projektu/akce účelový znak (00403) – výše odvodu činí 5%. 

i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek 
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. 
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo 
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné 
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se 
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně 
lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení 
rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel 
pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného 
odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí 
uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi 
uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na 
porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne 
pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 
Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 
 
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
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účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména 
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl 
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek VI. 

Publicita 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu/akci 

uvést fakt, že projekt/akce byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 

2. Na výstupech projektu/akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 
uvede příjemce skutečnost, že projekt/akci podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský 
vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem 
smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. 
Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu realizace projektu/akce a 30 dní po jeho skončení:  

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech 
souvisejících s realizací projektu/akce (např. na pozvánkách, plakátech, 
programech, vstupenkách aj.), 

b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených propagací a realizací 
projektu/akce (např. v médiích, na tiskových konferencích aj.), 

c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele na realizaci projektu/akce, volný vstup 
do VIP prostor pro zástupce poskytovatele,  

d) viditelné a prominentní umístění loga či reklamních panelů poskytovatele 
v místech realizace projektu/akce v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce 
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit 
od poskytovatele),  

e) distribuce tiskových materiálů poskytovatele v rámci realizace projektu/akce 
v případě, že je dodá poskytovatel příjemci,  

f) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s realizací projektu/akce.  

Varianta v případě dotace poskytované ex-post 

4. Za předpokladu, že dotace je poskytována na již realizovaný projekt/akci, bude 
přihlédnuto k omezeným možnostem příjemce prezentovat poskytovatele. 
V takovém případě poskytovatel zajistí prezentaci poskytovatele následujícím 
způsobem: …  
(pozn. budou vyjmenovány jednotlivé způsoby prezentace)  
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5. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 
 
1. Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. 

na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, 
a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jejího uzavření.  

(Pozn.: U smlouvy nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, 
která je zveřejňována pouze na úřední desce) 

Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv) 

Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  
(Pozn.: U smluv do 50 000,- Kč) 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., nebo správního řádu, 
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. xxxxx ze dne xxxxx. 

 
V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel  Příjemce 

 



0,70

Název projektu/akce
Výše plánovaných nákladů 

projektu/akce (Kč)

Výše skutečných nákladů 

projektu/akce (Kč)

Výše přidelené dotace 

(Kč)

Nevyčerpaná část 

dotace dle Čl. III 

bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl 

dotace na celkových 

nákladech v %

0,00 ##############

Popis postupu realizace projektu/akce vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce: 

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Označení příjemce dotace:        dle OR

Účelový znak:                             00403

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Číslo smlouvy poskytovatele:      21/SML

Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):   

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

 "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" 



0,70

Název projektu/akce
Výše plánovaných nákladů 

projektu/akce (Kč)

Výše skutečných nákladů 

projektu/akce (Kč)

Výše přidelené dotace 

(Kč)

Nevyčerpaná část 

dotace dle Čl. III 

bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl 

dotace na celkových 

nákladech v %

0,00 ##############

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce: 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

 "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" 

Označení příjemce dotace:        dle OR

Číslo smlouvy poskytovatele:      21/SML

Účelový znak:                             00403

Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):   

Popis postupu realizace projektu/akce vč. harmonogramu:



0,70

Název projektu/akce
Výše plánovaných nákladů 

projektu/akce (Kč)

Výše skutečných nákladů 

projektu/akce (Kč)

Výše přidelené dotace 

(Kč)

Nevyčerpaná část 

dotace dle Čl. III 

bodu 11) smlouvy

Skutečný podíl 

dotace na celkových 

nákladech v %

0,00 ##############

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce: 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

 "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" 

Označení příjemce dotace:        dle OR

Číslo smlouvy poskytovatele:      21/SML

Účelový znak:                             00403

Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):   

Popis postupu realizace projektu/akce vč. harmonogramu:



Zdroje výnosů (poskytovatel) Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost

Ústecký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

vlastní zdroje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Nákladová položka

Požadavek od 

Ústeckého kraje (v 

Kč)

Skutečnost čerpání 

dotace

Požadavek od 

Ústeckého kraje (v 

Kč)

Skutečnost čerpání 

dotace

Požadavek od 

Ústeckého kraje (v 

Kč)

Skutečnost čerpání 

dotace

Provozní náklady celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

potraviny 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

spotřeba zdravotnického materiálu 

(léky, aj.)
0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

kancelářské potřeby 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

pohonné hmoty 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

ostatní materiálové náklady (uveďte  

jaké…..)
0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:** 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

(ú 512) Cestovné ** 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

(ú 518) Ostatní služby, z toho: 0,00 Kč 0,00 Kč R 0,00 Kč 0,00 Kč R 0,00 Kč 0,00 Kč R

telefony, poštovné, internet 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

občerstvení v rámci akce** 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

nájemné /pronájem 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

stočné 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

právní a ekonomické služby (vedení 

účetnictví/závěrky, daňové 

poradenství atd.)

0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..) 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

školení a vzdělávání 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

Osobní náklady celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč R 0,00 Kč 0,00 Kč R 0,00 Kč 0,00 Kč R

Hrubé mzdy 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

OON (DPP, DPČ) 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

Odvody sociální a zdravotní pojištění 0,00 Kč R 0,00 Kč R 0,00 Kč R

Plánovaný rozpočet výnosů projektu/akce (ze schválené žádosti; ze schválené změny)

---------

--- ------

Plánovaný rozpočet nákladů projektu/akce (ze schválené žádosti; ze schválené změny)



Zdroje výnosů (poskytovatel)

Ústecký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

vlastní zdroje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Nákladová položka Částka celkem v Kč        Z toho dotace Částka celkem v Kč        Z toho dotace Částka celkem v Kč        Z toho dotace

Provozní náklady celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

potraviny

spotřeba zdravotnického materiálu 

(léky, aj.)

kancelářské potřeby

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

pohonné hmoty

ostatní materiálové náklady (uveďte  

jaké…..)

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

(ú 512) Cestovné **

(ú 518) Ostatní služby, z toho: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

telefony, poštovné, internet

občerstvení v rámci akce**

nájemné /pronájem

stočné

právní a ekonomické služby (vedení 

účetnictví/závěrky, daňové 

poradenství atd.)

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)

školení a vzdělávání

Osobní náklady celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Hrubé mzdy

OON (DPP, DPČ)

Odvody sociální a zdravotní pojištění

Celkový přehled výnosů projektu/akce

Částka Částka Částka

--- --- ---

Skutečně uhrazeno Skutečně uhrazeno Skutečně uhrazeno

Celkový přehled nákladů projektu/akce

--- --- ---



--- --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Vratka celkem

Datum : Podpis a razítko příjemce dotace:

Zpracoval: jméno a příjmení

telefon:

1) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů celého projektu/akce;

2) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace;

3) vnitropodnikový číselník, příp. účetní osnova (zkrácený rozsah - použité středisko, zakázka, org. UZ, číslo akce, analytické účty, aj.);

4) rozpis mzdových nákladů - viz následující list;

5) rozpis účetních dokladů, faktur, aj. - viz následující list;

Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů od ukončení realizace projektu/akce na podatelnu Ústeckého kraje. 

0,00 Kč

Povinné přílohy:

6) vnitropodniková kalkulace, prezenční listiny, výstupy (např. kopie edukačních materiálů, aj.)

Vratka prostředků dotace (nesplnění podmínky max.% čerpání 

vybraných položek rozpočtu)
Vratka nevyčerpaných prostředků v rámci rozpočtu 

projektu/aktivity
Vratka prostředků dotace (nevyčerpaná část dotace dle Čl. III 

bodu 13) smlouvy)

Vratka prostředků dotace (zisk nad 3 tis. Kč)

0,00

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele*:

*Vratku proveďte na účet poskytovatele dotace uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace pod VS 00403.

Celkový přehled financování

Vratka nevyčerpané části dotace

Celkové náklady:

Náklady  hrazené z dotace: 0,00 Kč

Skutečný podíl  dotace na celkových nákladech: #DĚLENÍ_NULOU!

0,00 Kč

Dotace Ústeckého kraje:



00403

PRACOVNÍ VÝKAZ *uveďte název projektu/aktivity

             

-

-

2021

Den v 

měsíci

Počet odprac. 

hodin
Popis vykonaných aktivit

Den v 

měsíci

Počet odprac. 

hodin

1. 16.

2. 17.

3. 18.

4. 19.

5. 20.

6. 21.

7. 22.

8. 23.

9. 24.

10. 25.

11. 26.

12. 27.

13. 28.

14. 29.

15. 30.

31.

Celkem

1)  Vyplňujte pouze bílé buňky 

2) dovolená a pracovní neschopnost = neuznatelný náklad projektu

Role v projektu Výše úvazku

UZ

Název projektu

Název příjemce dotace

Jméno a příjmení Druh pracovního poměru

Vykazovaný měsíc Fond pracovní doby
Vykazovaný rok

Přehled odpracovaných hodin 

Popis vykonaných aktivit

0

Počet hodin dovolené Počet hodin neschopnosti 

Součet hodin souvisejících s projektem 0

Datum Datum

Podpis pracovníka Podpis nadřízeného pracovníka

Dovolená Placená pracovní neschopnost

Termíny dovolené Termíny neschopnosti

Počet dní celkem Počet dní celkem









0 - -

0 - -

0 - -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00 0,00 Kč

Zpracoval:

Poznámky:

Rozpis účetních dokladů a faktur hrazených v rámci dotačního programu "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" na realizaci projektu:

Druh nákladu   

Druh 

dokumentu    

číslo dokladu/    

číslo FA   - z 

účetnictví Dodavatel Konkrétní popis ∑ dokladu Hrazeno z dotace

Skutečné 

datum úhrady 

závazkuProjekt/aktivita IČ:



0 - -

0 - -

0 - -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00 0,00 Kč

Zpracoval:

Poznámky:

Rozpis účetních dokladů a faktur hrazených v rámci dotačního programu "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" na realizaci projektu:

Projekt/aktivita Druh nákladu   

Druh 

dokumentu    

číslo dokladu/    

číslo FA   - z 

účetnictví Dodavatel IČ: Konkrétní popis ∑ dokladu Hrazeno z dotace

Skutečné 

datum úhrady 

závazku
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Krajský úřad 

ČJ:  
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3844/01-SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE  

z Fondu Ústeckého kraje 
uzavřené dne 9. 12. 2019 

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů  

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Příjemce:  
Město Litoměřice 

Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice 
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou Města Litoměřice 
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu 

Litoměřice 
E-mail/telefon: iveta.zalabakova@litomerice.cz/+420 416 916 149 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bank. spojení: Česká národní banka 
 číslo účtu: 94-11618471/0710 

(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

k realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ 
uzavřené dne 9. 12. 2019 (dále jen „dodatek“) 

bod 12.9 priloha 4.pdf k usnesení č. 045/12R/2021
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1. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Plnění 

základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (Modernizace porodního sálu Nemocnice 
Litoměřice) (dále jen „Projekt“) dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace uzavřené dne 9. 12. 2019 (dále jen „smlouva“): 

V článku I. se znění odst. 1. nahrazuje a nově zní: 

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje ze dne 9. 12. 2019 poskytuje příjemci investiční dotaci ve výši 9 000 000 Kč (slovy: 
devětmilionůkorun českých), z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti 
uvedené v předložené žádosti „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (Modernizace 
porodního sálu Nemocnice Litoměřice)“ (dále jen „Projekt“), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním 
symbolem) 00265 za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději 
do 31. 12. 2021.  

V článku II. se jeho znění nahrazuje a nově zní: 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2021 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 

3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky 
ID: tpebfnu. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. …………… ze dne 26. 4. 2021. 

6. Příjemce potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Litoměřice č. ……………….. ze dne …………… 

 
V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………. 

……………………………………………. ………………………………………………..... 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman 

Příjemce 
Město Litoměřice  
Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

 



 

strana 1 / 2 

Krajský úřad 

ČJ:  
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3842/01-SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE  

z Fondu Ústeckého kraje 
uzavřené dne 30. 12. 2019 

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů  

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Příjemce:  
Město Žatec 

Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec 
Zastoupený: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou Města Žatec 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu 

Žatec 
E-mail/telefon: mazankova@mesto-zatec.cz/415736260 
IČ: 00265781 
DIČ: CZ00265781 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 9005-422481/0100 

(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

k realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ 
uzavřené dne 30. 12. 2019 (dále jen „dodatek“) 

bod 12.9 priloha 9.pdf k usnesení č. 045/12R/2021
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1. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Plnění 

základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (Investice Nemocnice Žatec, o.p.s.) (dále jen 
„Projekt“) dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
uzavřené dne 30. 12. 2019 (dále jen „smlouva“): 

V článku I. se znění odst. 1. nahrazuje a nově zní: 

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje ze dne 9. 12. 2019 poskytuje příjemci investiční dotaci ve výši 6 000 000 Kč (slovy: 
šestmilionůkorun českých), z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti 
uvedené v předložené žádosti „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (Investice 
Nemocnice Žatec, o.p.s.) (dále jen „Projekt“), která bude převedena bezhotovostně na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00265 
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022. 

V článku II. se jeho znění nahrazuje a nově zní: 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2022 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 

3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky 
ID: q7ebuu4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. …………… ze dne 26. 4. 2021. 

6. Příjemce potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Žatce č. ……………….. ze dne …………… 

 
V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………. 

……………………………………………. ………………………………………………..... 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman 

Příjemce 
Město Žatec  
Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka  
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Krajský úřad 

ČJ:  
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML3523/01-SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 

DOTACE  
z Fondu Ústeckého kraje 
z uzavřené dne 7. 9. 2020 

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů  

 
 
Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Příjemce:  
Město Žatec 

Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec 
Zastoupený: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou Města Žatec 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu 

Žatec 
E-mail/telefon: mazankova@mesto-zatec.cz/415736260 
IČ: 00265781 
DIČ: CZ00265781 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 9005-422481/0100 

(dále jen „příjemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 

DOTACE 

bod 12.9 priloha 10.pdf k usnesení č. 045/12R/2021
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k realizaci projektu 

„Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti 
rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“  

uzavřené dne 7. 9. 2020 (dále jen „dodatek“) 
 
 
1. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Podpora 

vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění 
základních úkolů obce – rozvoj zdraví (dále jen „Projekt“) dohodly na následujících 
změnách Smlouvy o poskytnutí investiční dotace uzavřené dne 7. 9. 2020 (dále jen 
„smlouva“): 

V článku I. se znění odst. 1. nahrazuje a nově zní: 

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje ze dne 22. 6. 2020 poskytuje příjemci dotaci ve výši 10 000 000 Kč (slovy: 
desetmilionůkorun českých), z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti 
uvedené v předložené žádosti „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb 
občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (dále jen 
„Projekt“), z toho podíl investiční dotace je ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pětmilionůkorun 
českých) a podíl neinvestiční dotace je ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pětmilionůkorun 
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00265 za podmínky, že ji příjemce stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022. 

V článku II. se jeho znění nahrazuje a nově zní: 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2022 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky 
ID: q7ebuu4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

4. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. …………… ze dne 26. 4. 2021. 

5. Příjemce potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Žatce č. ……………….. ze dne …………… 
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6. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 
V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………. 

……………………………………………. ………………………………………………..... 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman 

Příjemce 
Město Žatec  
Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka  

 



 

POVĚŘENÍ 

Ústecký kraj 
zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
se sídlem:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ:  708 92 156 

uděluje 

na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.      /    R/2021 ze dne 7. 4. 2021 

pověření 
 

Ing. Radimu Laiblovi 

členovi Rady Ústeckého kraje 

nar. ………. 

 

s účinností od 15. 4. 2021 

 
k podpisu následujících dokumentů za Ústecký kraj: 

a) Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního 
programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území 
Ústeckého kraje, včetně dodatků; 

b) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora 
vybraných služeb zdravotní péče, včetně dodatků; 

c) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora 
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje, včetně dodatků; 

d) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora 
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí, včetně dodatků; 

e) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy 
uzavíraných v rámci stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
v Ústeckém kraji, včetně dodatků; 

f) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy 
uzavíraných v rámci stipendijního programu Stabilizace nelékařských zdravotnických 
pracovníků v Ústeckém kraji, včetně dodatků; 
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g) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby, včetně dodatků; 

vše po předchozím rozhodnutí příslušného orgánu kraje. 

 
 
V Ústí nad Labem dne  
 
 
 

…………………………… 
hejtman Ústeckého kraje 

 

pověření přijímám 

 

 

…………………………… 
podpis
 



č. j. ŠR 82/2005         

 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
(dále jen zřizovatel) 

 
 

 

DODATEK Č. 1 
KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ č. j. ŠR 82/2005 

 

ŠKOLSKÉ RADY 
 Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Kadaň, 

Komenského 562 
(dále jen školská rada) 

 

 

 

ze dne 15. 6. 2005, usnesení č. 63/13R/2005 Rady Ústeckého kraje 

 

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. /R/2021 ze dne 7. dubna 2021 se výše uvedená 

zřizovací listina mění takto: 

 

1. Článek III. „Počet členů školské rady“ po změně zní: 

 

1.  Školská rada má 3 členy 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 13. června 2021       

 

 

V Ústí nad Labem dne 7. dubna 2021 

 

 

 

 

 

                          Ing. Jan Schiller 

  hejtman Ústeckého kraje 

 
 
 

bod 13.4  příloha 1

bod 13.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 050/12R/2021



č. j. ŠR 136/2008         

 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
(dále jen zřizovatel) 

 
 

 

DODATEK Č. 2 
KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ č. j. ŠR 136/2008 

 

ŠKOLSKÉ RADY 
 Střední školy obchodu a služeb, Teplice  

(dále jen školská rada) 

 

 

 

ze dne 6. 8. 2008, usnesení č. 44/122R/2008 Rady Ústeckého kraje 

dodatek č. 1 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 

 

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. /R/2021 ze dne 7. dubna 2021 se výše uvedená 

zřizovací listina mění takto: 

 

1. Článek III. „Počet členů školské rady“ po změně zní: 

 

1.  Školská rada má 3 členy 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. srpna 2021       

 

 

V Ústí nad Labem dne 7. dubna 2021 

 

 

 

 

 

                          Ing. Jan Schiller 

  hejtman Ústeckého kraje 
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Příloha č. 1 - Školy a školská zařízení – nově příchozí osoby v lednu 2021 
 

Organizace: Sídlo: IČO: Prvotní odhad 
počtu osob ve 
sml. o partnerství 

Skutečný počet 
osob potvrzen ÚP v 
dodatku: 

Počet vydaných jídel ve 
sml. o partnerství 

Počet vydaných jídel 
v dodatku: 

Základní škola a 
mateřská škola Hoštka, 
okres Litoměřice, p. o. 

Litoměřická 267, 
411 72 Hoštka 

72742496 5 7 1 018 1 333 

Základní škola, Most, 
Zlatnická 186, p. o. 

Zlatnická 186, 434 
01 Most 

49872265 150 130 29 250 25 172 

Základní škola Děčín 
XXXII, Míru 152, p. o. 

Míru 152, 407 11 
Děčín 32 

72744448 50 82 9 750 14 5 

Základní škola Ústí nad 
Labem, Rabasova 
3282/3, p. o. 

Rabasova 3282/3, 
400 11 Ústí nad 
Labem 

44553145 40 12 7 760 1 976 
 

Základní škola a Mateřská 
škola Litvínov – Janov, 
Přátelství 160, okres Most 

Přátelství 160, 435 
42 Litvínov - Janov 

00832502 351 219 68 796 40 900 

Mateřská škola, 
Klášterec nad Ohří, 
Lípová 570, p. o. 

Lípová 570, 431 51 
Klášterec nad Ohří 

72745029 48 27 10 032 5 025 

Základní škola a Mateřská 
škola Litvínov, 
Podkrušnohorská 1589, 
okres Most 

Podkrušnohorská 
1589, 436 01 
Litvínov 

00832537 31 8 6 185 1 569 

Základní škola Obrnice, 
okres Most, p. o. 

Mírová 167, 435 21 
Obrnice 

70982236 90 107 17 820 20 598 

Mateřská škola 
Obrnice, okres Most,  
p. o. 

Nová výstavba 168, 
435 21 Obrnice 

70982210 62 29 12 958 5 958 
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Příloha č. 1 - Školy a školská zařízení – nově příchozí osoby v lednu 2021 
 

Základní škola a Základní 
umělecká škola Ústí nad 
Labem. Husova 349/19,  
p. o. 

Husova 349/19, 
400 07 Ústí nad 
Labem 

44553331 150 97 27 750 17 629 

Základní škola a Střední 
škola Krupka, Karla 
Čapka 270 

Karla Čapka 270, 
417 42 Krupka 

60232722 170 78 33 150 14 765 

Základní škola Trmice, 
Tyršova 482 

Tyršova 482, 400 04 
Trmice 

44226250 85 42 16 150 7 896 

Mateřská škola Děčín 
XXXII, Májová 372,  
p. o. 

Májová 372, 407 11 
Děčín XXXII 

49888544 20 18 3 600 3 018 

Základní škola a Mateřská 
škola Litvínov, Ruská 
2059, okres Most 

Ruská 2059, 436 01 
Litvínov 

47326531 100 55 20 900 11 083 

Střední škola obchodu, 
řemesel, služeb a 
Základní škola, Ústí nad 
Labem, p. o. 

Keplerova 315/7, 
400 07 Ústí nad 
Labem 

00082627 110 66 19 800 10 696 

Základní škola Ústí nad 
Labem, Hlavní 193,  
p. o. 

Hlavní 193, 403 31 
Ústí nad Labem 

44555211 430 191 82 990 35 732 

Základní škola a 
Mateřská škola Lom, 
okres Most 

Vrchlického 372, 
435 11 Lom 

70880298 31 7 6 300 1 442 

Mateřská škola 
Pastelka, Ústí nad 
Labem, Horní 195, p. o. 

Horní 195, 403 31 
Ústí nad Labem 

70201013 34 21 7 106 4 080 

Mateřská škola, Ústí 
nad Labem, Vojanova 
594/35, p. o. 

Vojanova 594/34, 
400 07 Ústí nad 
Labem 

70225966 5 7 1 010 1 282 
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Mateřská škola 
Šluknov, p. o. 

Svojsíkova 352, 407 
77 Šluknov 

70983836 185 33 38 665 6 485 

Základní škola Litvínov 
– Hamr, Mládežnická 
220, okres Most 

Mládežnická 220, 
435 42 Litvínov 

47324287 79 17 16 511 3 038 

Mateřská škola 
Sluníčko Roudnice n. L., 
Školní 1805 

Školní 1805, 413 01 
Roudnice nad 
Labem 

46773541 20 15 4 080 2 766 

Základní škola 
Proboštov, okres 
Teplice 

Kpt. Jaroše 130, 
417 12 Proboštov 

65607759 12 1 2 340 106 

Základní škola a Mateřská 
škola Děčín XXVII, 
Kosmonautů 177, p. o. 

Kosmonautů 177, 
405 02 Děčín XXVII 

72744367 15 4 3 135 733 
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Dodatek č. X Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem  
v rámci výzvy č. 30_20_010 

 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
Ústecký kraj 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem   
zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČ:  70892156  
bankovní spojení: Česká národní banka, a.s. 
číslo účtu:  94-8423411/0710 
(dále jen „Příjemce“) 
 
a 
 
.…. 
se sídlem:  
zastoupená:  
IČ:    
bankovní spojení:  
(dále jen „Partner“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. X Smlouvy o partnerství  
s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 č. 20/SMLXXXX ze dne XX. 6. 2020 (dále 
jen „Smlouva“): 
 

Článek II 
Předmět a účel Dodatku 

 
1. Na základě využití možnosti stanovené v článku 4.3 Výzvy č. 30 20 010 OP PMP pro 

zařazení dalších dětí do stravování pouze ve druhém pololetí na základě rozhodného 
období 1. 1. 2021 - 29. 1. 2021 je nutné doplnit ustanovení definice cílové skupiny, které je 
určena potravinová pomoc.  V návaznosti na tuto skutečnost dochází ke změně celkového 
počtu osob, které mají nárok na poskytnutí potravinové pomoci, a ke změně počtu 
vydaných jídel.  

 
2. Tímto dodatkem se na konci odstavce 3 v čl. III Smlouvy za text odrážky doplňuje další 

odrážka ve znění:    
 

• děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, jejichž způsobilost k podpoře je dána 
nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi, který ověří místně příslušné kontaktní 
pracoviště Úřadu práce v rozhodném období 1. 1. 2021 – 29. 1. 2021, jedná-li se  o případ 
zařazení dítěte do stravování pouze ve druhém pololetí. Úřad práce rovněž informuje 
zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte do projektu. 

 
3. Tímto dodatkem se ruší znění odstavce 2 v čl. III Smlouvy a nahrazuje se následujícím 

zněním: 
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Přehled indikátorů, které mají být naplněny Partnerem: 

 Celkový počet osob, které dostávají potravinovou pomoc 

xx 

– jde o závazek v počtu podpořených osob (odhad); každá osoba se započítává pouze 
jednou, bez ohledu na to kolikrát podporu obdržela (počet unikátně podpořených 
osob).  

- odchýlení od závazku je popisováno a zdůvodňováno ve zprávě o realizaci 
projektu.  
 

 Počet vydaných jídel 
xx 
 
Hodnoty se určí na základě pravidelného sledování odběru stravného v zapojených 
školách. 
 

 Fakultativně lze sledovat další indikátory 
 

 
 

Článek III 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Příjemce a jeden 

obdrží Partner. 
3. Partner bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
Příjemce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Partner výslovně 
souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv Příjemcem 
zveřejněn. Partner prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za 
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn Příjemcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 
i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 
dnem. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  Tento dodatek byl 
schválen Radou/Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. XXX/XXR/2021 ze dne XX. XX. XXXX. 
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V                                          dne  V                           dne 
   

   

za Partnera 
 

 za Příjemce 
 

 



bod 13.9 příloha 1

č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, 

Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, IČO: 

47796006, sídlo: Chomutov, Školní 2060/50, PSČ: 430 01

37 500,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, 

příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová u 

Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

9 990,00

9 700,00

20 000,00

nabytí majetku formou daru

1. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, 

příspěvková organizace, IČO: 46773495, sídlo: Litoměřice, 

Komenského 754/3, PSČ: 412 01

 

17 587,35

2. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, 

příspěvková organizace, IČO: 00082201, sídlo: Ústí nad 

Labem, Resslova 210/5, PSČ: 400 01

61 086,00

3. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká 

Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, 

IČO: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491, 

PSČ: 407 21

12 346,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, 

příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová u 

Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

48 000,00

5. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 

8, příspěvková organizace, IČO: 62769651, Litoměřice, 

Čelakovského 1007/8a, PSČ: 412 01

2 998,14

6. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, 

příspěvková organizace, IČO: 44555245, sídlo: Ústí nad 

Labem, Severní Terasa, Špálova 2712/2, PSČ: 400 11

12 665,60

4 000,00

3

4 000,00

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací

účel přijetí daru

29 700,00

 na modernizaci vybavení v dílně kovoobrábění v rámci výuky sváření kovů

 dezinfekce proti onemocnění COVID - 19

 na pořízení rotopedu

3. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková 

organizace, IČO: 61515876, sídlo: Tuchlov 47, Ohníč, 

PSČ: 417 65  na školní pomůcky a tonery do tiskáren

 na kroužky dětí 

 2x televizor Philips, 2x držák na zeď pro TV, 2x Raspberry včetně 

napáječe, krabičky a chladiče, 2x instalační kabel

 vybavení pro podporu odborného výcviku

4 x PC EliteDesk 800 G3 - na zajištění digitální výuky dětí - online pro děti z 

DD 

PC HP (6ks), monitor LG 22" (6ks) - na zajištění digitální výuky dětí - online 

pro děti z DD 

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, 

Truhlářova 16, příspěvková organizace, IČO: 44555440, 

sídlo: Ústí nad Labem, Truhlářova 526/16, PSČ: 400 03

7.

4x monitory LG Flatron 2211 PU - na zajištění digitální výuky dětí - online 

pro děti z DD 

 spreje, dezinfekce, gely 

 19 ks dětských knih
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 Ústecký kraj  

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 

DODATEK Č. 72 

KE   
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 130/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837 

 

(dále jen organizace) 

ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje ve znění usnesení Rady 

Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001, usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č. 7), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  
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č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 018/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 64), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 033/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 65), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č.  017/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 (dodatek č. 66), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č.  022/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 (dodatek č. 67), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č.  031/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 68), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č.  039/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 69) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č.  040/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 70), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č.  020/4Z/2021 ze dne 15. 2 2021 (dodatek č. 71)                                                                                                                                       

                

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 26. 4. 2021 

se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 

 

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny  

se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.       k.ú.___ 

1734/62           Hoštka                               1734/63          Hoštka 

570/2               Hoštka                               122/3              Křešice u Litoměřic 

2609/12           Litoměřice                          630/2             Lovečkovice 
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540/5               Lovosice                             544/3             Lovosice 

2482/2             Lovosice                             2482/7           Lovosice 

1724                Malešov u Hoštky              1308              Střížovice u Snědovic 

359/2               Svařenice                            457/33           Vrutice 

457/45             Vrutice                                623/2             Vrutice 

1366/10           Žalhostice                           64/15              Žalhostice 

64/16               Žalhostice                           64/17              Žalhostice 

1365/12           Žalhostice                           1365/13          Žalhostice 

1365/14           Žalhostice                           1365/15          Žalhostice 

1365/16           Žalhostice                           1365/17          Žalhostice 

1365/18           Žalhostice                           1366/9            Žalhostice 

1366/11           Žalhostice                           1366/12          Žalhostice 

1374/8             Žalhostice                           1374/9            Žalhostice  

145/3               Libochovany                       146/8             Libochovany 

153/3               Libochovany                       1445/2           Libochovany 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.       k.ú.___ 

389/5               Fojtovice u Krupky 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice 

  

p.č./st.p.č.       k.ú.          p.č./st.p.č.       k.ú.___ 

835/58     Černice u Horního Jiřetína        2/25             Mikulovice v Krušných horách 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 

   

p.č./st.p.č.       k.ú.      ______ 

591/19         Vrskmaň                            

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.       k.ú.___ 

1069/14        Horní Habartice                   1606             Markvartice u Děčína 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.       k.ú.___ 

2748/59           Krásná Lípa                      3192/3            Krásná Lípa 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 

 

 

  

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26. 4. 2021 

 

     V Ústí nad Labem dne 26. 4. 2021 

 

 

 

                   JUDr. Marek Hrabáč 
                           člen Rady Ústeckého kraje na základě usnesení   

                       Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 

         16. 12. 2020 



Číslo Ústeckého kraje: 16/SML2694 

Číslo města Bílina: …………….. 

 

 

 

 

DODATEK Č. 3 

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ 

DOPRAVOU 

 

 

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

1. Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zastoupený: JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast 

dopravy a silničního hospodářství 

Kontaktní osoba:  Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

E-mail/tel.:  franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526 

IČ:   70892156 

DIČ:  CZ70892156 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800  

 

(dále jen „Kraj“) 

 

a 

 

2. Město Bílina 

Sídlo:   Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

Zastoupené:  Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánovou, starostkou města 

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Jedlička, DiS., vedoucí odboru dopravy 

E-mail/tel.:  jedlickao@bilina.cz / 417 810 890 

IČ:    00266230 

DIČ:   CZ00266230 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1060440379/0800 

 

(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Smluvní strany mezi sebou dne 3.6.2016 uzavřely Smlouvu o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č. 

16/SML2694  (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace 

Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů 

vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní 

obslužnost územního obvodu Města (dále jen „dopravce MHD“) na straně druhé a 

opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové 

dopravy poskytovaných těmito dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených 

tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za zajišťování provozu 

městské hromadné dopravy v rámci zajišťování dopravní obslužnosti územního obvodu 

Města) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů dle Smlouvy;  
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B. Smluvní strany mezi sebou dne 28. 8. 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě;  

C. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 1. 2020 uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě; 

D. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 10. 2020 smlouvu o kumulativní novaci 

smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a 

veřejnou drážní osobní dopravou, ve které se Město zavázalo vůči Kraji spolupodílet se na 

vyrovnání tržeb MHD, resp. na vzniklém propadu tržeb za období od 1.  3. 2020 do 30. 6. 

2020; 

E. Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o kumulativní novaci smlouvy 

o   spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou 

drážní osobní dopravou, ve které se Město zaváže vůči Kraji spolupodílet se na vyrovnání 

tržeb MHD, resp. na vzniklém propadu tržeb za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020;  

F. dle čl. III odst. 8 Smlouvy došlo ke změně rozsahu ročního dopravního výkonu 

objednaného u dopravce MHD o více než 10 %, a to ve vztahu k plánovanému ročnímu 

dopravnímu výkonu pro rok 2016 v rozsahu 116 325,6 km;  

G. v souladu s čl. III odst. 18 Smlouvy, dle kterého, jestliže Město nezajistí navýšení 

kteréhokoliv z tarifů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, budou referenční tržby na 1 km 

po dobu, po kterou nebude příslušný tarif navýšen, sníženy v odpovídajícím rozsahu; 

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“): 

 

I. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Stávající znění článku III odst. 8 Smlouvy se doplňuje tímto zněním: 

„Jelikož došlo v roce 2020 k překročení max. ročního dopravního výkonu o 4 720,54 km, 

dohodly se smluvní strany, že částka 59 289,98 Kč (počet km, o které byl překročen max. roční 

dopravní výkon * referenční tržba platná pro rok 2020), bude vyúčtována v rámci vyúčtování 

mezi Krajem a Městem do třiceti dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku (výše uvedenou částku 

hradí Město Kraji). V případě, že by k překročení max. ročního dopravního výkonu došlo i 

v roce 2021 či v letech následujících, budou odjeté km nad stanovený rámec max. ročního 

dopravního výkonu (tj. nad 127 958,16 km) považovány za dopravní výkon s nulovými tržbami 

a nebude k nim přiřazována žádná referenční tržba.   

 

II. 

Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městem 

 

1. Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 1. 2021 v celém rozsahu 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

„Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční 

tržby na 1 km, s tím, že: 
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• referenční tržby na 1 km pro období kalendářních let 2016 až leden 2019 se rovnají 

12,01 Kč bez DPH; referenční tržby na 1 km pro období únor 2019 a kalendářní rok 

2020 (včetně) se rovnají 12,56 Kč bez DPH, pro období kalendářního roku 2021 se 

referenční tržby na 1km rovnají 12,07 Kč bez DPH; v případě změny zákonné sazby 

DPH pro jízdné ve veřejné dopravě Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 

1 km bez DPH tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po 

změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 

desetinná místa (např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné 

dopravě z 15 % na 17 % by referenční tržby na 1 km činily 11,80 (po zaokrouhlení z 

11,8047) Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po 

změně zákonné sazby DPH činila 13,8115 Kč); 

• referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2022 a každého následujícího 

kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:  

𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1 + 𝑃𝑃𝑇

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2
 

i   je i-tý kalendářní rok,  

Refi-1 jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející 

kalendářní rok,  

PPT  výše podílu Města na propadu tržeb v příslušném období, který Město uhradí 

Kraji a se kterým bude počítáno jako by to byla tržba, 

Skuti-1 jsou skutečné tržby dosažené v bezprostředně předcházejícím kalendářním 

roce ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna 

Bílina (dokud Město nebude souhlasit se změnou tarifu na území města, tak 

bez příslušné části DÚK) a  

Skuti-2 jsou skutečné tržby dosažené v kalendářním roce bezprostředně 

předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze všech jízdních 

dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna Bílina (dokud Město 

nebude souhlasit se změnou tarifu na území města, tak bez příslušné části 

DÚK), 

 [například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2022 (Ref2022) se 

vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro kalendářní rok 2021 

(Ref2021) a podílu skutečných tržeb na 1 km dosažených v kalendářním roce 2021 ze 

všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna Bílina (Skut2021) + 

výše podílu Města na propadu tržeb v příslušném období, který Město uhradí Kraji, 

a  skutečných tržeb na 1 km dosažených v kalendářním roce 2020 (Skut2020) ze všech 

jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna Bílina, tj. dle vzorce: 

𝑅𝑒𝑓2022 = 𝑅𝑒𝑓2021 ∙
𝑆𝑘𝑢𝑡2021+𝑃𝑃𝑇

𝑆𝑘𝑢𝑡2020
.” 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne [bude doplněno] a 

Zastupitelstvem města Bílina dne [bude doplněno]. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
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dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Město prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených 

v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje 

souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů 

v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, 

že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o 

uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Městu do datové schránky ID qdtb7vx nebo na              

e-mail: jedlickao@bilina.cz.  

3. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami principů vyrovnávání 

tržeb dohodnutými tímto dodatkem řídí již od 1. 1. 2021. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 

vyhotovení. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v 

platnosti.  

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Výpočet referenční tržby pro rok 

2021 

7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a 

v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své 

podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne………….… V Bílině dne…………… 

 

………………………………………. ………………………………………. 

JUDr. Marek Hrabáč Mgr. Zuzana Schwarz Bartipánová 

člen Rady Ústeckého kraje pro oblast   starostka města 

dopravy a silničního hospodářství                            

na základě pověření dle usnesení Rady 

Ústeckého kraje č. 008/4R/2020  

ze dne 16. 12. 2020 



2019 2020

ze zóny 461 do zóny 461 ze zóny 461 do zóny 461 

leden 89 596,28                                                      82 808,18                                                   

únor 83 054,29                                                      77 487,09                                                   

březen 91 018,73                                                      32 656,55                                                   

duben 82 658,10                                                      13 761,27                                                   

květen 84 596,85                                                      42 331,45                                                   

červen 78 489,33                                                      49 681,64                                                   

červenec 73 895,10                                                      50 706,36                                                   

srpen 79 044,06                                                      53 621,64                                                   

září 84 019,82                                                      56 818,73                                                   

říjen 88 124,91                                                      49 154,91                                                   

listopad 88 648,18                                                      43 901,09                                                   

prosinec 73 408,36                                                      53 834,91                                                   

996 554,01                                                    606 763,82                                                 

0,9610                                    

12,07                                      

Skut2020 skutečně dosažené tržby za rok 2020 ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna byla zóna Bílina (nikoli v příslušné části DÚK)

PPT částka, kterou se Město spolupodílí na propadu tržeb v I. vlně koronavirové krize za období od března do června 2020, tj. 209 056,85 Kč  

a ve II. vlně koronavirové krize za období od října do prosince 2020, tj. 141 911,82 Kč

Skut2019 skutečně dosažené tržby za rok 2019 ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna byla zóna Bílina (nikoli v příslušné části DÚK)

RT2020 výše referenční tržby na 1 km platná pro rok 2020, tj. 12,56 Kč

Příloha č. 1 dodatku č. 3 ke Smlouvě - výpočet referenční tržby pro rok 2021

Výpočet referenční tržby pro rok 2021

skutečně dosažené tržby

Výpočet referenční tržby na 1 km pro rok 2021 

𝑅𝑒𝑓2021 = 𝑅𝑒𝑓2020 ∗
𝑆𝑘𝑢𝑡2020 + 𝑃𝑃𝑇

𝑆𝑘𝑢𝑡2019
= 12,56 ∗

606 763,82 + 209 056,85 + 141 911,82

996 554,01
= 12,56 ∗ 0,9610 = 𝟏𝟐, 𝟎𝟕



 

strana 1 / 3 

Krajský úřad 

Číslo smlouvy kraje: 
Číslo smlouvy města: 
 
 

SMLOUVA O KUMULATIVNÍ NOVACI 
 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ 

OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU 
DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 160, § 163 a 
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 
1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 
 
 

 
1. Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800  
(dále jen „Kraj“)  
 

a  
 
2.  Město Bílina 

 Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 
Zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bartipánovou, starostkou města 
IČ: 00266230   
DIČ: CZ00266230 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1060440379/0800 
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“) 

 
 
 

I. 

 

1. Kraj má povinnost z titulu smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou ze dne 3. 6. 2016 
č.  16/SML2694 (dále jen „původní smlouva“) vyrovnávat Městu tržby na 1 km a s tím 
spojené zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci MHD (dále jen „Závazek“). 

bod 14.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 064/12R/2021
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2. V důsledku usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl 
na území České republiky poprvé vyhlášen nouzový stav v souvislosti s koronavirovou 
nákazkou, následujících vyhlášení nouzového stavu a dalších souvisejících opatření, 
vznikly na straně Kraje okolnosti, které způsobily podstatnou změnu okolností Závazku, 
spočívající ve změně ekonomické rovnováhy, kdy došlo k významnému rozšíření 
rozsahu plnění Krajem. 

3. Dne 21. 10. 2020 uzavřel Kraj s Městem Smlouvu o kumulativní novaci smlouvy o 
spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou 
drážní osobní dopravou č. 20/SML5888/OS/DS. 

4. Dne 11. 3. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců Kraje a Města, na kterém se 
smluvní strany dohodly na spolupodílení se Města na propadu tržeb ve II. vlně 
koronavirové krize za období od října do prosince 2020 na základě prokázaných důvodů 
zakládajících změnu okolností.  

5. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany smlouvu následujícího znění. 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že Závazek, ujednaný v původní smlouvě v čl. 
IV se pro období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 doplňuje tak, že Město se nově 
zavazuje vůči Kraji spolupodílet na vyrovnávání tržeb MHD, resp. na vzniklém propadu 
tržeb, a to v rozsahu podle přílohy č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Částku odpovídající podílu na vyrovnání tržeb MHD, na kterou vznikne nárok podle této 
smlouvy, bude Město povinno zaslat Kraji, a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží 
od Kraje výzvu k úhradě obsahující informace o propadu tržeb a zároveň bude mít 
k dispozici informace ze zúčtovacího centra o normalizovaných skutečných tržbách 
dopravce MHD, bezhotovostně na bankovní účet Kraje uvedeném v záhlaví této 
smlouvy. 

3. Ostatní ujednání původní smlouvy nadále trvají v nezměněné podobě. 

4. Smluvní strany dále sjednávají pro případ, že pokud Kraj obdrží od třetí osoby účelové 
finanční prostředky na vyrovnání vzniklé nepříznivé ekonomické situace při zajišťování 
dopravní obslužnosti území Kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou 
drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou, tak vrátí Městu částku 
odpovídající podílu na vyrovnání služeb v poměru poskytnutých finančních prostředků. 

 

 

III. 

 

1. Kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 
(bude doplněno). 

2. Město potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Statutárního města dne (bude doplněno). 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 paré s platností originálu, přičemž Kraj obdrží 1 
vyhotovení a Město 1 vyhotovení. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Město prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Městu 
do datové schránky ID qdtb7vx nebo na e-mail: jedlickao@bilina.cz. 

 

 

IV. 

Podpisy smluvních stran 

 

Kraj i Město shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

V …………….... dne .......................                      V .......................... dne ............................. 

 

 

……………………………….             ………………………………………. 

Kraj Město 

 

 

Přílohy: 

1. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 
a  veřejnou drážní osobní dopravou č.  16/SML2694  

2. Výpočet podílu na ztrátách tržeb za období říjen – prosinec 2020 



 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ 
DOPRAVOU 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 160, § 163 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

 
1. Ústecký kraj  

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a pozemních komunikací 

E-mail/telefon: franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526 

IČ:    70892156 

DIČ:   CZ70892156  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 

 

(dále jen „Kraj“)  

 

a  

 
2. Město Bílina 

Sídlo:  Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

Zastoupené: Mgr. Veronikou Horovou, 1. místostarostkou města 

Kontaktní osoba: Oldřich Jedlička DiS., vedoucí odboru dopravy 

E-mail/telefon: jedlickao@bilina.cz / 417 810 890 

IČ:    00266230 

DIČ:  CZ00266230 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1060440379/0800 

 

(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Kraj v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, zajišťuje dopravní obslužnost 

území Kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 

dopravou a veřejnou linkovou dopravou, a to v rámci integrovaného dopravního 

systému Kraje; 
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(B) Město v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, zajišťuje dopravní obslužnost 

územního obvodu Města veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou 

dopravou; 

(C) trasy některých linek a spojů zajišťujících dopravní obslužnost území Kraje v rámci 

integrovaného dopravního systému Kraje jsou zčásti vedeny v  územním obvodu 
Města, v důsledku čehož je dopravní obslužnost v tomto obvodu paralelně zajišťována 

Krajem i Městem; 

(D) podstatná část linek a spojů veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, 

jejichž trasy vedou v územním obvodu Města, je provozována dopravcem zajišťujícím 

dopravní obslužnost Města; 

(E) je v zájmu občanů i návštěvníků Kraje a Města, kteří využívají veřejnou drážní osobní 

dopravu a veřejnou linkovou dopravu, aby byly vzájemně uznávány papírové i 

elektronické jízdní doklady (dále jen „jízdní doklady“) vystavované dopravci 

zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje na straně jedné a dopravcem 

zajišťujícím dopravní obslužnost územního obvodu Města na straně druhé, v důsledku 

čehož mají Kraj i Město zájem na tom, aby se dopravce zajišťující dopravní 

obslužnost územního obvodu Města zapojil do integrovaného dopravního systému 

Kraje; 

(F) vzájemné uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci zajišťujícími dopravní 

obslužnost území Kraje a dopravcem zajišťujícím dopravní obslužnost územního 

obvodu Města ve smyslu bodu (E) výše může mít za následek, že některé tržby za 
dopravní výkony provedené jedním dopravcem obdrží jiný dopravce; 

(G) dopravci zajišťující dopravní obslužnost území Kraje ani dopravce zajišťující dopravní 

obslužnost územního obvodu Města nenesou žádné riziko spojené s výší tržeb; 

(H) lze předpokládat, že vzájemné uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci 

zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje a dopravcem zajišťujícím dopravní 

obslužnost územního obvodu Města ve smyslu bodu (E) výše bude mít vliv na celkové 

tržby dopravce zajišťujícího dopravní obslužnost územního obvodu Města; 

(I) v důsledku shora uvedeného lze předpokládat, že může dojít i k situaci, kdy se zvýší 

platba kompenzace hrazené Městem dopravci zajišťujícímu dopravní obslužnost 

územního obvodu Města. V tomto případě má Kraj zájem Městu nahradit tuto 

zvýšenou platbu kompenzace za podmínek sjednaných v této smlouvě; 

(J) z výše uvedených důvodů je nezbytné stanovit principy vyrovnávání tržeb obdržených 
dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje v rámci integrovaného 

dopravního systému Kraje na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní 

obslužnost územního obvodu Města na straně druhé mezi Krajem a Městem, jakož i 

stanovit způsob řešení dalších souvisejících otázek; 

 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

 
Článek I. 

DEFINICE POJMŮ 
1. Pro účely této smlouvy budou mít následující pojmy níže uvedený význam: 
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a) „dopravce MHD“ znamená dopravce určeného Městem, který zajišťuje dopravní 

obslužnost územního obvodu Města; 

b) „dopravci DÚK“ znamenají dopravce určené Krajem, kteří v rámci DÚK zajišťují 

dopravní obslužnost Kraje veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní 

dopravou, výčet dopravců DÚK je uveden v příloze 1 Smluvních přepravních 

podmínek DÚK zveřejněných na webu Kraje; 

c) „tržby“ znamenají tržby z jízdného a tržby z přepravy zavazadel, které jsou 

realizovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

uzavřené mezi dopravcem MHD a Městem nebo mezi dopravcem DÚK a Krajem; 

d)  „referenční měsíční tržby“ znamenají průměrné měsíční tržby dopravce MHD v Kč 

bez DPH, o nichž lze předpokládat, že by byly dopravcem MHD realizovány při 

neexistenci vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK 
na straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé ve smyslu této smlouvy, a které 

se ve vztahu k jednotlivému kalendářnímu měsíci vypočítají jako součin (i) 
dopravního výkonu skutečně realizovaného dopravcem MHD na linkách a spojích 

objednávaných Městem v rámci MHD v příslušném kalendářním měsíci a (ii) 

referenčních tržeb na 1 km; 

e) „referenční tržby na 1 km“ znamenají průměrné tržby dopravce MHD na 1 km 
provedeného dopravního výkonu v Kč bez DPH, o nichž lze předpokládat, že by 

byly dopravcem MHD realizovány při neexistenci vzájemného uznávání jízdních 

dokladů vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem MHD na 

straně druhé ve smyslu této smlouvy; 

f) „DÚK“ znamená integrovaný dopravní systém Kraje nazvaný Doprava Ústeckého 

kraje, v jehož rámci zajišťují dopravci určení Krajem dopravní obslužnost Kraje 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou; 

g) „MHD“ znamená veřejnou drážní osobní dopravu a veřejnou linkovou dopravu 
(městskou hromadnou dopravu), jejímž prostřednictvím Město zajišťuje dopravní 

obslužnost územního obvodu Města; 

h) „zúčtovací centrum“ znamená osobu vybranou Krajem v souladu se zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn, která bude 

provádět rozúčtování tržeb mezi dopravci DÚK a dopravcem Města a vykonávat 

další s tím související činnosti. Ke dni uzavření této smlouvy je zúčtovacím 

centrem ČSAD SVT Praha, s.r.o., IČ 45805202, se sídlem Praha 8, Křižíkova 4-6. 
V případě změny v osobě zúčtovacího centra Kraj sdělí identifikační a kontaktní 

údaje nového zúčtovacího centra Městu nejpozději 2 měsíce před změnou v osobě 
zúčtovacího centra. 

 
Článek II. 

ÚČEL SMLOUVY 
1. Účelem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace Smluvních stran směřující k 

(i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na 
straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující k využívání služeb 

veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito 
dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené 
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kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD) v důsledku 

vzájemného uznávání jízdních dokladů dle této smlouvy. 

 
Článek III. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1. Smluvní strany se dohodly na struktuře tarifu a výši cen jízdného a přepravného 

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Ceník jízdného DÚK“) a na 
bezplatných přepravách osob uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen 

„Bezplatné přepravy“). Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat strukturu 
jízdních dokladů a výši cen jízdného a přepraveného dle Ceníku jízdného DÚK a 

Bezplatné přepravy a že bez souhlasu druhé Smluvní strany nebudou zavádět v zóně 

Bílina žádné další typy jízdních dokladů nad rámec jízdních dokladů stanovených 

Ceníkem jízdného DÚK nebo bezplatné přepravy nad rámec Bezplatných přeprav, 

vyjma slev závazně stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. výměrem 

Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami). Ve 
vztahu ke slevám závazně stanoveným obecně závaznými právními předpisy se Smluvní 

strany zavazují upravit Ceník jízdného DÚK a/nebo Bezplatné přepravy takovým 

způsobem, aby neodporovaly obecně závazným právním předpisům. Kraj je oprávněn 

změnit na strukturu tarifu a výši cen jízdného a přepravného uvedených v Ceníku 

jízdného DÚK bez souhlasu Města pouze v případech, kdy tyto změny nebudou mít vliv 

na výši jednozónových jízdních dokladů pro zónu Bílina a dopravce MHD dostane od 
Kraje s dvouměsíčním předstihem veškerá data potřebná ke změnám Ceníku jízdného 
DÚK, Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK, a tyto změny nebudou 

mít vliv na úpravu SW, tj. bude se jednat pouze o změnu vstupních dat ve formátu xml a 

binárních souborů, které dopravci MHD poskytne Kraj. 

Před případným zavedením nového typu jízdního dokladu v zóně Bílina nad rámec 

Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze 1 této smlouvy nebo bezplatné přepravy nad 
rámec Bezplatných přeprav uvedených v příloze 2 této smlouvy nebo učiněním 

jakéhokoliv jiného kroku ve smyslu předchozího pododstavce (s výjimkou zavedení 

slevy závazně stanovené obecně závaznými právními předpisy) musí být Smluvními 

stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady takového kroku na 

práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy.  

V případě zavedení slevy závazně stanovené obecně závaznými právními předpisy musí 

být Smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady 
takové slevy na práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy ještě před 

zavedením příslušné slevy, je-li to možné, jinak bez zbytečného odkladu po jejím 

zavedení. 

2. Kraj se zavazuje zajistit, že dopravci DÚK budou v rámci DÚK na linkách vymezených 

přílohou 2 Smluvních přepravních podmínek DÚK,  

a) od 1. 7. 2016 uznávat papírové jízdní doklady vydané dle Tarifu DÚK a 
vystavené na zabezpečeném papíře s ochrannými prvky definovanými Krajem, 

které opravňují cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a 

veřejné linkové dopravy v zóně Bílina a které budou vydány v souladu s přílohu 

č. 1 této smlouvy;  

b) od 1. 7. 2016 uznávat elektronické jízdní doklady vydané dle Tarifu DÚK a 
uložené na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB, které opravňují 
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cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové 

dopravy v zóně Bílina a které budou vydány v souladu s přílohou č. 1 této 

smlouvy;  

c) nejpozději od 1. 7. 2016 akceptovat při prodeji jízdních dokladů opravňujících 

cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové 

dopravy elektronické peníze v aplikaci dopravní peněženka uložené dopravcem 

MHD na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8Kb v rámci DÚK; 

d) nejpozději od 1. 7. 2016 v rámci DÚK plnohodnotně pracovat s aplikací 

elektronická jízdenka a elektronická peněženka na kartách vydaných dopravcem 

MHD (tj. prodej elektronických jízdenek a jejich zápis do aplikace vydané 

jménem dopravce MHD; dobíjení elektronické peněženky vydané dopravcem 

MHD); 

e) od 1. 7. 2016 umožňovat bezplatnou přepravu osob uvedených v příloze č. 2 této 

smlouvy. 

3. Kraj se zavazuje, že Městu poskytne veškeré potřebné informace o DÚK včetně 

zejména informací o Tarifu DÚK, Smluvních přepravních podmínkách DÚK, 

zúčtovacím centru a způsobu a frekvenci komunikace se zúčtovacím centrem nejpozději 

2 měsíce před jakoukoliv změnou. Kraj se dále zavazuje na žádost Města zaškolit osoby 
určené Městem (např. kontrolory působící u dopravce MHD) v podmínkách 

relevantních pro jejich činnost v souladu s touto smlouvou a Město se zavazuje zajistit 

náležitou součinnost všech osob dopravce MHD, o jejichž zaškolení požádá.  

4. Kraj se zavazuje, že Městu poskytne zabezpečený papír s ochrannými prvky pro tisk 
jízdních dokladů dopravcem MHD v rámci DÚK.  

5. Město se zavazuje, že dopravce MHD bude vydávat papírové jízdní doklady DÚK na 

zabezpečeném papíru s ochrannými prvky, který Kraj poskytne Městu a Město následně 

dopravci MHD.  

6. Město se zavazuje zajistit, že dopravce MHD bude na všech linkách MHD, 

a) od 1. 7. 2016 uznávat papírové jízdní doklady vydané dle Tarifu DÚK a 

vystavené na zabezpečeném papíře s ochrannými prvky definovanými Krajem, 

které budou vydány v souladu s přílohu č. 1 této smlouvy, a to v souladu s jejich 
časovou platností dle Tarifu DÚK a za podmínky, že jsou platné pro tarifní zónu 

Bílina; 

b) nejpozději od 1. 7. 2016 uznávat elektronické jízdní doklady vydané dle Tarifu 
DÚK a uložené na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB, které 

budou vydány v souladu s přílohu č. 1 této smlouvy, a to v souladu s jejich 
časovou platností dle Tarifu DÚK a za podmínky, že jsou platné pro tarifní zónu 

Bílina;  

c) nejpozději od 1. 7. 2016 v rámci DÚK akceptovat při prodeji jízdních dokladů 

opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a 

veřejné linkové dopravy elektronické peníze v aplikaci dopravní peněženka 
uložené dopravci DÚK na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB; 

d) nejpozději od 1. 7. 2016 v rámci DÚK plnohodnotně pracovat s aplikací 

elektronická jízdenka a elektronická peněženka na kartách vydaných dopravci 

DÚK (tj. prodej elektronických jízdenek a jejich zápis do aplikace vydané 
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jménem dopravce DÚK; dobíjení elektronické peněženky vydané dopravcem 
DÚK); 

e) od 1. 7. 2016 umožňovat bezplatnou přepravu osob uvedených v příloze č. 2 této 

smlouvy. 

7. Město se zavazuje zajistit, že potisk karet vydaných dopravcem MHD, které budou 

platné v rámci celého systému DÚK, bude v souladu s grafickým manuálem karet 
vydaným Krajem. 

8. Město se zavazuje, že nebude měnit rozsah ročního dopravního výkonu objednaného u 

dopravce MHD o více než 10 %, a to ve vztahu k plánovanému ročnímu dopravnímu 
výkonu pro rok 2016 v rozsahu 116 325,6 km. Před případnou změnou rozsahu ročního 

dopravního výkonu dopravce MHD o více než 10 % musí být Smluvními stranami 

uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady takové změny rozsahu 

ročního dopravního výkonu dopravce MHD na práva a povinnosti Smluvních stran dle 

této smlouvy.  

9. Město se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude vykonávat na nejméně 

jednom spoji každé linky nejméně jednou za tři měsíce přepravní kontrolu dodržování 

tarifních a smluvních přepravních podmínek ze strany cestujících využívajících služeb 

veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných dopravcem 

MHD v rámci MHD (tj. nejméně 12 x). Pokud se v kterémkoliv kalendářním roce trvání 

této smlouvy sníží rozsah objednaného dopravního výkonu dopravce MHD oproti 

rozsahu objednaného dopravního výkonu dopravce MHD v kalendářním roce 2016, tj. 
116 325,6 km, je Město oprávněno pro daný kalendářní rok ve stejném poměru snížit 

minimální požadovaný rozsah kontrol dodržování tarifních a smluvních přepravních 

podmínek ve smyslu předcházející věty. 

10. Město se zavazuje zajistit, že kontroloři a pověření zaměstnanci dopravce MHD budou 

kontrolovat i jízdní doklady vydané dopravci DÚK opravňující cestující k využívání 

služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných 

dopravci DÚK na linkách a spojích dopravce MHD. Smluvní strany pro vyloučení 

pochybností sjednávají, že cestující s neplatnou jízdenkou vydanou dopravcem DÚK (tj. 

zejména jízdenkou po uplynutí časové platnosti nebo jízdenkou neplatnou v příslušné 

zóně) budou považováni za cestující bez platné jízdenky. 

11. Město se zavazuje, že bude samo nebo prostřednictvím dopravce MHD dodávat do 

zúčtovacího centra a v záloze (kopii) Kraji úplné a správné údaje o tržbách dopravce 

MHD (zejména údaje o počtu a typech jednotlivých prodaných jízdních dokladů a 

tržbách z přepravy zavazadel) a případné další údaje v souladu s požadavky zúčtovacího 

centra, a to v pravidelných intervalech sdělených Městu zúčtovacím centrem s alespoň 

dvouměsíčním předstihem, přičemž tyto intervaly nebudou kratší než 24 hodin. Pro 

komunikaci se zúčtovacím centrem budou předpokládány formáty dat definované 
vstupní větou Cards Interface společnosti ČSAD SVT, jehož popis tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy. Informace o vybraných druzích jízdních dokladů (např. SMS jízdenky, 
předtištěné jízdenky prodávané v doplňkovém prodeji u řidičů a u smluvních prodejců, 

jízdní doklady prodávané ve stacionárních automatech, aj.) budou dodané ve formátu 

definovaném zúčtovacím centrem. 

12. Město se zavazuje na žádost Kraje poskytnout Kraji bez zbytečného odkladu kopie 

veškerých výkazů, které dopravce MHD předkládá nebo je povinen předkládat Městu 

v souvislosti s jím poskytovanými veřejnými službami ve veřejné drážní osobní dopravě 
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a ve veřejné linkové dopravě, včetně zejména výkazů nákladů a výnosů (včetně tržeb) 

z přepravní činnosti dle platných a účinných právních předpisů.  
13. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o plánovaných změnách v jízdních 

řádech linek a spojů provozovaných dopravci (spočívající např. v omezení dopravy), 

které by mohly mít vliv na kapacitní požadavky veřejné drážní osobní dopravy a veřejné 

linkové dopravy provozované dopravci DÚK a dopravcem MHD v územním obvodu 
Města, vyjma nezbytných změn vyvolaných dočasnými omezeními provozu na 

komunikacích či uzavírkami komunikací.  

14. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat nejméně 90 dní předem o veškerých 

zamýšlených změnách v Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínkách DÚK. 
Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že nebude nijak dotčena možnost 

uplatňování Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK ze strany dopravce 
MHD a dopravců DÚK vůči všem cestujícím využívajícím jejich služby bez ohledu na 

to, který dopravce těmto cestujícím vydal příslušný jízdní doklad platný dle Tarifu DÚK 

a Smluvních přepravních podmínek DÚK. 

15. Jestliže bude dopravce MHD zajišťovat přepravu cestujících mimo územní obvod Města 

jako dopravci DÚK, zavazuje se Město zajistit, že ceny jízdních dokladů vydávaných 

dopravcem MHD opravňujících k cestě do jiných zón v rámci DÚK budou shodné 

s cenami jízdních dokladů vydávaných dopravci DÚK opravňujících k cestě do 

takových jiných zón v rámci DÚK. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 

sjednávají, že o ceně jízdních dokladů ve smyslu tohoto odstavce bude oprávněn 

rozhodovat Kraj.  

16. Smluvní strany se zavazují zajistit, že tarif a smluvní přepravní podmínky budou 

jednotné, resp. že Tarif DÚK a Smluvní přepravní podmínky DÚK budou zahrnovat 

veškerá specifika tarifu a dalších pravidel v zóně Bílina.  

a) Kraj se zavazuje zajistit, že dopravci DÚK budou (i) počínaje 1. 7. 2016 
oprávněni vydávat ve svých prodejních místech jízdní doklady pro zónu Bílina dle 
Ceníku jízdného DÚK uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a dle Tarifu DÚK a 
Smluvních přepravních podmínek DÚK, který bude zahrnovat veškerá specifika 

tarifu a další pravidla v zóně Bílina, a (ii) počínaje 1. 7. 2016 povinni uznávat 

jízdní doklady dopravce MHD platné dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních 

podmínek DÚK. 
b) Město se zavazuje zajistit, že dopravce MHD bude (i) počínaje 1. 7. 2016, 

nejdříve však po podpisu této smlouvy, oprávněn vydávat ve svých prodejních 

místech jízdní doklady dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK 
a (ii) počínaje 1. 7. 2016 povinen uznávat jízdní doklady vydané dopravci DÚK 

platné v zóně Bílina dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK. 

17. Smluvní strany se zavazují zajistit, že k 1. 1. 2019 a dále k 1. 1. každého druhého 

následujícího roku trvání této smlouvy budou pro období příslušného a bezprostředně 

následujícího kalendářního roku všechny jednotlivé tarifní položky uvedené v příloze č. 

1 této smlouvy upraveny tak, že budou vynásobeny koeficientem rovnajícím se poměru 

mezi (a) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu 

spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

od července roku o dva roky předcházejícího kalendářního roku do června 

bezprostředně předcházejícího kalendářního roku a (b) průměrnou výší bazického 

indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu 

období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od července 2014 do června 2015, a 
to dle dat uveřejněných Českým statistickým úřadem. Částka, o kterou se má v souladu 
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s postupem uvedeným v předcházející větě ta která tarifní položka upravit, musí být 

před její případnou úpravou zaokrouhlena na celé koruny české v souladu s 

matematickými pravidly zaokrouhlování (přičemž číslice 5 se zaokrouhluje nahoru). 

Příklad: Pro roky 2019 a 2020 budou všechny jednotlivé tarifní položky uvedené v 

příloze č. 1 této smlouvy k 1. 1. 2019 vynásobeny koeficientem rovnajícím se poměru 

mezi (a) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu 

spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

od července 2017 do června 2018 a (b) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace 

vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců od července 2014 do června 2015, a to dle dat 
uveřejněných Českým statistickým úřadem. Pokud by např. měla být určitá tarifní 

položka navýšena o 0,4 Kč, bude v souladu s matematickými pravidly zaokrouhlování 

tato částka zaokrouhlena na 0 Kč, a tedy fakticky k žádnému navýšení nedojde. Pokud 

by však např. měla být určitá tarifní položka navýšena o 0,5 Kč, bude v souladu s 

matematickými pravidly zaokrouhlování tato částka zaokrouhlena na 1 Kč, a tedy dojde 

k navýšení daného tarifu o 1 Kč.  

18. Jestliže Město v rozporu s bezprostředně předcházejícím odstavcem nezajistí navýšení 

kteréhokoliv z tarifů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, budou referenční tržby na 1 

km dle této smlouvy po dobu, po kterou nebude příslušný tarif navýšen, 

v odpovídajícím rozsahu sníženy.   

 
Článek IV. 

PRINCIPY VYROVNÁVÁNÍ TRŽEB MEZI KRAJEM A MĚSTEM 
1. Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční 

tržby na 1 km, s tím, že:  

 referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2016 a pro období 

kalendářních let 2017 a 2018 se rovnají 12,01 Kč bez DPH; v případě změny 
zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě Smluvní strany upraví výši 

referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km 

s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek 

bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např. v případě změny 

zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 17 % by 
referenční tržby na 1 km činily 11,80 (po zaokrouhlení z 11,8047) Kč bez 
DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně 

zákonné sazby DPH činila 13,81 Kč); 

 referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2019 a každého 

následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:  

𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

 

i  je i-tý kalendářní rok,  

Refi-1   jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející 

kalendářní rok,  

Skuti-1 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK 
v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních 

dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Bílina a  
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Skuti-2 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK 

v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu 

kalendářnímu roku ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo 

cílová zóna bude zóna Bílina, 

[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 

2019 (Ref2019) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km 

platných pro kalendářní rok 2018 (Ref2018) a podílu skutečných tržeb 

na 1 km dosažených v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 

2018 ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna 

bude zóna Bílina (Skut2018) a skutečných tržeb na 1 km dosažených 

v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2017 (Skut2017) ze 
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna 

Bílina, tj. dle vzorce: 

𝑅𝑒𝑓2019 = 𝑅𝑒𝑓2018 ∙
𝑆𝑘𝑢𝑡2018

𝑆𝑘𝑢𝑡2017
]; 

2. Vyrovnávání tržeb a s tím spojené zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci 

MHD ze strany Kraje se bude řídit následujícími pravidly:  
a) zúčtovací centrum na základě informací dle čl. III odst. 11 této smlouvy výše 

vypočítá v souladu s předem stanoveným algoritmem zohledňujícím vlivy 

zapojení dopravce MHD do DÚK ve vztahu ke každému kalendářnímu měsíci 

výši tržeb dopravce MHD, která odpovídá dopravnímu výkonu realizovanému 

dopravcem MHD na linkách a spojích objednaných Městem v rámci MHD 

v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „normalizované skutečné tržby 
dopravce MHD“);  

b) Město poskytne Kraji informace o dopravním výkonu skutečně provedeném 

dopravcem MHD v rámci MHD v každém kalendářním měsíci vždy nejpozději 

do 10. dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce (dále jen „dopravní 

výkon MHD“); 

c) Kraj na základě dopravního výkonu MHD a referenčních tržeb na 1 km vypočte 

výši referenčních měsíčních tržeb a porovná ji s výší normalizovaných 

skutečných tržeb dopravce MHD vypočítaných zúčtovacím centrem pro 
příslušný kalendářní měsíc dle písm. a) výše (tj. nikoliv s výší tržeb skutečně 

inkasovaných dopravcem MHD v příslušném kalendářním měsíci, ale s výší 

tržeb vypočítaných zúčtovacím centrem postupem ve smyslu čl. V odst. 4 této 
smlouvy);  

d) v případě, že budou normalizované skutečné tržby dopravce MHD ve vyjádření 

bez DPH v příslušném kalendářním měsíci vyšší než referenční měsíční tržby 
bez DPH, bude Město povinno zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu Kraji, a 
to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu k úhradě od Kraje; 

e) budou-li naopak normalizované skutečné tržby dopravce MHD ve vyjádření bez 

DPH v příslušném kalendářním měsíci nižší než referenční měsíční tržby bez 
DPH, bude Kraj povinen zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu Městu, a to 
nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží od Města výzvu k úhradě obsahující 
informace o dopravním výkonu MHD a zároveň bude mít k dispozici informace 
ze zúčtovacího centra o normalizovaných skutečných tržbách dopravce MHD; 

f) tržby z časového jízdného na období přesahující jeden měsíc budou pro účely 

této smlouvy zahrnovány do tržeb celé ve vztahu k měsíci, ve kterém byly 
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prodány (tj. nebudou děleny poměrně podle ceny časového kupónu připadající 

na příslušný kalendářní měsíc); 

g) v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě nebo 
v případě jiných změn právních předpisů, které budou mít vliv na pravidla 

dohodnutá touto smlouvou, budou Smluvní strany jednat o případné změně 

pravidel dohodnutých v této smlouvě; 

h) referenční tržby na 1 km, referenční měsíční tržby a normalizované skutečné 

tržby dopravce MHD budou pro účely této smlouvy zahrnovat výlučně tržby 

z jízdného a přepravy zavazadel; 

i) pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že referenční 

tržby na 1 km, referenční měsíční tržby a normalizované skutečné tržby 

dopravce MHD se musí vztahovat výlučně k dopravním výkonům provedeným 

dopravcem MHD na linkách a spojích objednávaných městem v rámci MHD; 

j) pro vyloučení pochybností se dále stanoví, že vyrovnávání tržeb mezi Krajem a 
Městem bude prováděno v pravidelných měsíčních intervalech.  

 

Článek V. 
ZAPOJENÍ DOPRAVCE MHD DO DÚK 

1. Za účelem zapojení dopravce MHD do DÚK se Město se zavazuje zajistit, že dopravce 

MHD uzavře se zúčtovacím centrem smlouvu, na jejímž základě se dopravce MHD 

zaváže dodržovat veškerá práva a povinnosti vyplývající z jeho účasti v DÚK stanovená 

Krajem. Za tímto účelem Město zejména zajistí, že dopravce bude dodržovat práva a 

povinnosti uvedená v odst. 2 až 8 níže.    

2. Město se zavazuje zajistit, že v souvislosti s přistoupením k DÚK dopravce MHD:  

a) bude na všech jím provozovaných linkách a spojích uznávat platné jízdní doklady 
DÚK vydané dopravci DÚK, jakož i jakékoliv jiné jízdní doklady, jejichž povinné 

uznávání dopravcem MHD na jím provozovaných linkách a spojích objednávaných 

Městem v rámci MHD bude Kraj oprávněn jednostranně stanovit; 

b) bude předávat zúčtovacímu centru data o bezkontaktních čipových kartách (pokud 
byly takové karty před uvedeným datem vydány) a identifikační data o zařízeních 

používaných dopravcem MHD v elektronickém odbavovacím systému; 

c) poskytne Kraji veškerou možnou součinnost potřebnou k tomu, aby mohlo dojít k 

bezproblémovému zapojení dopravce MHD do DÚK k 1. 7. 2016; v této souvislosti 

zejména, nikoliv však výlučně, poskytne Kraji v Krajem stanovené lhůtě vzorovou 
čipovou kartu vydávanou dopravcem MHD či technické údaje o elektronickém 

odbavovacím systému používaném dopravcem MHD, resp. jakýkoliv doklad či 

informaci s tím související, zúčastní se jednání souvisejících se zavedením DÚK a 
dle pokynů Kraje učinit jakýkoliv další úkon nezbytný k propojení (zajištění 

kompatibility) elektronických odbavovacích systému a čipových karet používaných 

jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK podle pokynů Kraje;  

d) bude vydávat a akceptovat bezkontaktní čipové karty se strukturou odpovídající 

struktuře BČK Ústeckého kraje, která bude Krajem sdělena dopravci MHD do 3 

pracovních dnů poté, co (i) dojde k podpisu této smlouvy oběma Smluvními stranami 
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a zároveň (ii) se dopravce MHD vůči Kraji písemně zaváže zachovávat mlčenlivost 

ohledně struktury BČK Ústeckého kraje;  

e) bude předávat zúčtovacímu centru a v záloze Kraji v pravidelných intervalech 

sdělených zúčtovacím centrem s alespoň dvouměsíčním předstihem, přičemž tyto 

intervaly nebudou kratší než 24 hodin (i) informace o bezkontaktních čipových 

kartách (nově vydané, zrušené, blokované), (ii) informace o transakcích 

elektronického odbavovacího systému, (iii) identifikační data o změnách zařízení 

používaných dopravcem MHD v elektronickém odbavovacím systému,  

f) bude předávat Kraji informace o provedených dopravních výkonech za kalendářní 

měsíc nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce; 

g) zajistí, aby informace o transakcích elektronického odbavovacího systému byly 

úplné, a zamezí ztrátám transakcí (ztrátou transakce se rozumí přerušení vzestupné 

řady čísel transakcí realizovaných dopravcem MHD);  

h) bude přijímat od zúčtovacího centra aktualizovaný seznam zakázaných čipových 

karet (tzv. blacklist) a tento nahrávat do všech zařízení elektronického odbavovacího 

systému tak, aby nebylo možné použití zakázaných čipových karet;  

i) bude evidovat elektronickým odbavovacím systémem všechny cestující 

s elektronickým jízdním dokladem; 

j) uzavře s Krajem smlouvu o utajení informací v souladu se vzorem uvedeným 
v příloze č. 5 této smlouvy; 

k) bude dodržovat Krajem stanovenou politiku bezpečnosti odbavovacího systému 

DÚK, jejíž zpřístupnění dopravci MHD bude podmíněné uzavřením smlouvy o 

utajení informací a uzavře s Krajem smlouvu o zajištění bezpečnosti odbavovacího 

systému v souladu se vzorem v příloze č. 6 této smlouvy; 

l) zajistí potřebný počet SAM modulů a poskytne Kraji veškerou jím požadovanou 

součinnost tak, aby Kraj mohl na tyto SAM moduly nahrát bezpečnostní algoritmy a 

klíče systému pro komunikaci s bezkontaktními čipovými kartami; 

m) bude dodržovat další práva a povinnosti související s čipovými kartami a 

elektronickým odbavovacím systémem, jak jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy; 

n) bude kontrolovat platnost jízdních dokladů vydaných dopravcem DÚK dle Tarifu 

DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK zveřejněných na stránkách Kraje 

www.dopravauk.cz. 

3. Město se zavazuje zajistit, že komunikace dopravce MHD se zúčtovacím centrem bude 

realizována prostřednictvím formátů dat definovaných vstupní větou Cards Interface 
společnosti ČSAD SVT, jehož popis tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Mezi jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK (tj. včetně dopravce MHD) bude 

probíhat v každém kalendářním měsíci vzájemné zúčtování jimi inkasovaných tržeb, a to 

dle pokynů zúčtovacího centra. Zúčtovací centrum bude na základě informací 

poskytnutých dopravcem MHD a dopravci zapojenými do DÚK, identifikovat ve vztahu 

ke každému kalendářnímu měsíci výkony provedené dopravcem MHD výhradně na 

linkách a spojích provozovaných dopravcem MHD a dopravní výkony provedené jinými 

dopravci na jiných linkách v rámci DÚK. Zúčtovací centrum následně vypočte výši tržeb, 

která takovým výkonům dopravce MHD odpovídá, a porovná ji s výší tržeb, kterou 

dopravcem MHD v příslušném kalendářním měsíci skutečně inkasoval. V případě, že 

budou tržby skutečně inkasované dopravcem MHD v příslušném kalendářním měsíci 
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vyšší než tržby, které souvisí s výkony provedenými dopravcem MHD, Město zajistí, že 
dopravce MHD zašle částku odpovídající tomuto rozdílu třetí osobě či třetím osobám 

(jiným dopravcům zapojeným do DÚK, a to přímo nebo prostřednictvím zúčtovacího 

centra) prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí zúčtovacího centra. Budou-li 
naopak tržby skutečně inkasované dopravcem MHD v příslušném kalendářním měsíci 

nižší než tržby, které by měl dopravce MHD inkasovat za výkony provedené v 

příslušném kalendářním měsíci, bude dopravci MHD zaslána částka odpovídající tomuto 

rozdílu třetí osobou či třetími osobami (jinými dopravci zapojenými do DÚK, a to přímo 

nebo prostřednictvím zúčtovacího centra) prostřednictvím bankovního převodu a dle 

instrukcí zúčtovacího centra. Město zajistí, že se dopravce MHD v souvislosti s 
prováděním zúčtování dle tohoto odstavce bude řídit písemnými instrukcemi zúčtovacího 
centra a příslušnou platbu vždy provede (resp. přijme) do 10 kalendářních dnů ode dne, 
kdy dopravce MHD takovou písemnou instrukci obdrží. Kraj bude oprávněn stanovit 

podrobnosti týkající se zúčtování tržeb dle tohoto odstavce a dále stanovit, ve vztahu ke 

kterým jízdním dokladům bude zúčtování probíhat odlišným způsobem. 

 

5. Kraj předá dopravci MHD ve stanovené lhůtě veškeré potřebné informace o DÚK včetně 

informací o zúčtovacím centru, způsobu a frekvenci komunikace mezi dopravcem MHD 
a zúčtovacím centrem a formátu dat používaných v rámci DÚK. Město zajistí, že 

dopravce MHD vyvine maximální možnou součinnost při testování vzájemné 

kompatibility jednotlivých součástí elektronického odbavovacího systému DÚK.  

6. Město se zavazuje zajistit, že bezkontaktní čipové karty a elektronický odbavovací 

systém používané dopravcem MHD budou po celou dobu jeho účasti v DÚK 

kompatibilní s bezkontaktními čipovými kartami a elektronickým odbavovacím 

systémem DÚK Kraje. 

7. Město se zavazuje, že dopravce MHD bude vydávat karty anonymní a karty osobní. 

Osobní karty budou vydávány konkrétnímu držiteli. Na osobní kartě budou natištěny 

následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, logické číslo karty ve formě čárového 

kódu. Karty budou vydávány bez evidence osobních údajů, tj. osobní údaje žadatele 

budou zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu nutnou pro výrobu a krátké 

otestování karty. 

8. Pokud to bude nezbytné pro naplnění níže uvedených principů fungování DÚK, bude 

Město povinno za níže uvedených podmínek zajistit, že dopravce MHD na žádost Kraje 

změní jím používaný elektronický odbavovací systém či bezkontaktní čipové karty 

(případně též odchylně od parametrů bezkontaktních čipových karet či elektronického 

odbavovacího systému) tak, aby byly tyto principy naplněny:  

- zachování plné kontroly Kraje nad DÚK; 

- fungování DÚK tak, aby byly spravedlivě distribuovány platby mezi jednotlivými 

dopravci zapojenými DÚK; 

- ochrana investic (vložených finančních prostředků) cestujících; 

- zamezení podvodů či snížení zvýšeného rizika podvodů s nástroji DÚK; a 

- efektivní a uživatelsky přátelský systém.  

Po obdržení žádosti Kraje o zajištění změny elektronického odbavovacího systému či 

bezkontaktních čipových karet používaných dopravcem MHD Město zajistí, že dopravce 
MHD Kraji bez zbytečného odkladu předloží podrobnou kalkulaci veškerých účelných a 
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hospodárných nákladů, které by si taková změna vyžádala.  

Pokud Kraj rozhodne, že dopravce MHD bude povinen příslušnou změnu provést, 

zavazuje se Město zajistit, že dopravce MHD takovou změnu bez zbytečného odkladu 

zajistí, a Kraj bude povinen dopravci MHD uhradit veškeré skutečné účelně a hospodárně 

vynaložené náklady nezbytné pro její provedení.  

Dopravce MHD však nebude oprávněn zajistit změnu jím používaného elektronického 

odbavovacího systému či bezkontaktních čipových karet ve smyslu tohoto odstavce, 

pokud a dokud o jejím provedení v souladu s výše uvedeným nerozhodne Kraj. Bude-li 
rozhodnutí Kraje o provedení změny dopravcem MHD používaného elektronického 

odbavovacího systému či bezkontaktních čipových karet ve smyslu tohoto odstavce 

podmíněno naplněním určitých zákonných předpokladů (např. z oblasti veřejných 

zakázek, veřejné podpory nebo jiné oblasti), nebude o provedení takové změny možné 

rozhodnout dříve, než budou příslušné zákonné předpoklady naplněny.  

 

Článek VI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2025. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti v celém rozsahu ke dni 1. 7. 2016 s výjimkou čl. I, čl. III 

odst. 6, 9, 10, 14, 15 a 16, čl. V a čl. VI, které nabývají účinnosti podpisem smlouvy 

oběma Smluvními stranami.  

3. Tato smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. 

4. Tato smlouva může být dále jednostranně ukončena písemnou výpovědí kterékoliv ze 

Smluvních stran pouze k 31. 12. příslušného kalendářního roku s výpovědní dobou 

v délce nejméně 6 měsíců. Výpovědní doba dle předcházející věty počíná běžet 1. dne 

kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní 

straně.  

5. Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči Kraji ani Městu.  

6. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět výlučně formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední Smluvní stranou stanou nedílnou 

součástí této smlouvy. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž 

dva stejnopisy obdrží Kraj a dva stejnopisy Město. 

8. Tato smlouva je uzavírána jako veřejnoprávní smlouva ve smyslu § 160 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších změn. Pro vztahy touto smlouvou 
výslovně neupravené se použije ustanovení § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, ve znění pozdějších změn. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Ceník jízdného DÚK 

Příloha č. 2 – Bezplatná přeprava osob 

Příloha č. 3 – Popis Cards Interface 

Příloha č. 4 – Čipové karty a elektronický odbavovací systém 

Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o utajení informací 





1 tržby říjen 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov

2 tržby říjen 2019 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)

3 tržby říjen 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

referenční  tržba           v 

Kč bez DPH za 1 km

doravní výkon                           

v km za měsíc 10/2019

5 MHD Chomutov a Jirkov 23,76 156 573,07                   

MHD Bílina 12,56 11 376,70                      

MHD Teplice 22,68 179 711,30                   

MHD Roudnice nad Labem 10,73 4 268,00                        

MHD Děčín 23,41 186 829,89                   

6 MHD Ústí nad Labem 29,64 525 174,53                   

7 MHD Most a Litvínov 24,38 318 687,19                   

tržby DÚK, které zůstaly kraji 

po odečtení garancí městům 

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 10/2019 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK) 

1 všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev 

2 tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev

3 tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev

4 podíl referenčních tržeb za měsíc říjen 2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc říjen 2019 vyjádřený hodnotou "1" 

5 referenční tržba za 10/2019 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 10/2019

podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 10/2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 10/2019  

6 MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

7 MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb ze října 2020 mezi jednotlivá města a kraj 

Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci říjnu 2020 podílela

8 tržby říjen 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov

9 tržby říjen 2020 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)

10 tržby říjen 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

11 propad tržeb DÚK za říjen 2020 vs. říjen 2019

12 MHD Chomutov a Jirkov

MHD Chomutov

MHD Jirkov

MHD Bílina

Propad tržeb za měsíc říjen v roce 2020 oproti roku 2019 

podíl 0,063661554 z propadu tržeb

83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb



MHD Teplice

MHD Roudnice nad Labem 

MHD Děčín

MHD Ústí nad Labem 

MHD Most a Litvínov

MHD Most

MHD Litvínov

13

propad tržeb DÚK, který by 

nesl Ústecký kraj poté, co by 

se města podílela na propadu 

viz výše

8 všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev

9 tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev

10 tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev

11 propad tržeb DÚK za měsíc říjen 2020 oproti měsíci říjen 2019

12 výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc říjen 2020

13 propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb

tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům

K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.

Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb. 

podíl 0,00075693 z propadu tržeb

podíl 0,070993266 z propadu tržeb

podíl 0,277415732 z propadu tržeb

podíl 0,132452605 z propadu tržeb

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

podíl 0,0713179 z propadu tržeb



Kč podíl

63 000 228,32       1

8 068 020,98          

54 932 207,34       

referenční tržby                       

za měsíc 10/2019

podíl ref. tržeb za 

měsíc září ze 

skutečných celkových 

tržeb DÚK za 10/2019  

3 720 176,14          0,0591                     

142 891,35             0,0023                     

4 075 852,28          0,0647                     

45 795,64               0,0007                     

4 373 687,72          0,0694                     

15 566 173,07       0,2471                     

7 769 593,69          0,1233                     

27 306 058,41       0,4334                     

63 000 228,32       1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 10/2019 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK) 

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev 

tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev

tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev

podíl referenčních tržeb za měsíc říjen 2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc říjen 2019 vyjádřený hodnotou "1" 

referenční tržba za 10/2019 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 10/2019

podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 10/2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 10/2019  

MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb ze října 2020 mezi jednotlivá města a kraj 

Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci říjnu 2020 podílela

Kč podíl

40 388 012,92       

5 575 577,77          

34 812 435,15       

22 612 215,40 -      1

žádost o dorovnání za říjen 2020 ve výši:

1 335 255,86 -         0,0591                     

1 108 262,37 -         0,8300                     

226 993,50 -            0,1700                     

51 286,96 -              0,0023                     

Propad tržeb za měsíc říjen v roce 2020 oproti roku 2019 

4



1 462 916,12 -         0,0647                     

16 437,10 -              0,0007                     

1 569 816,04 -         0,0694                     

5 587 053,69 -         0,2471                     

2 788 683,96 -         0,1233                     

1 829 097,81 -         0,6559                     

959 586,15 -            0,3441                     

9 800 765,66 -         0,4334                     

22 612 215,40 -      1

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev

tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev

tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev

výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc říjen 2020

propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb

tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům

K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.

Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb. 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML4730/02/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku:   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje pro 

oblast životního prostředí  
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a 

zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   4932032/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Město Třebenice   
Sídlo:  Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice  
Zastoupený:  Ing. Evou Hajnou, starostkou  
Kontaktní osoba: Ing. Eva Hajná 
E-mail/telefon: hajna@mesto-trebenice.cz/724184232 
IČ: 00264521 
DIČ: CZ00264521 
Bank. spojení:      Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:      19-6122471/0100 
 
 (dále jen „příjemce“) 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. a II. odst. 4 a 5 Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace č. 18/SML4730/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 047/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1, o jehož uzavření 
bylo rozhodnuto usnesením č. 044/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019, kterými bylo rozhodnuto o 
poskytnutí dotace městu Třebenice ve výši 4 141 600 Kč z Programu pro podporu odpadového 
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hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Sběrný 
dvůr Třebenice“ (dále jen „Smlouva“) takto: 

Článek I odst. 1 Smlouvy nově zní: 

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/14Z/2018 ze dne 
10. 9. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 4 141 600,00 Kč 
(slovy: čtyřimilionyjednostočtyřicetjedentisícšestset korun českých), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 
00271, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 
31. 12. 2022. 

Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní: 

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

Článek II. odst. 5 Smlouvy nově zní:  

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 9. 2018 do 
31. 12. 2022 (účinnost uznatelných nákladů).  

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Mgr. Iva Dvořáková, LL.M. 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 

životního prostředí na základě pověření dle 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
034/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020 

Příjemce  
Město Třebenice 
Ing. Eva Hajná 

starostka 
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  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Olga Zapotučná referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:   … 
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Číslo smlouvy Ústecký kraj: 12/SMLXXXX/SoS/ZPZ 

Číslo smlouvy EKO-KOM, a.s.:   
  
 
 

Dohoda o spolupráci 

při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití  
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“  

  
 

Smluvní strany 

Ústecký kraj  

se sídlem:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený:    Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
 ve věcech technických: Ing. Veronika Dařílková, referentka odboru životního prostředí 

a zemědělství 
E-mail/telefon:   darilkova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 165 
IČO:   70892156 
DIČ:   CZ70892156 
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 

(dále jen „Kraj“)  
 

a 
 

EKO-KOM, a.s. 

se sídlem:    Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 
jejímž jménem jedná:  Ing. Zbyněk Kozel, generální ředitel, na základě plné moci 
ve věcech technických:   
E-mail/telefon:   
IČO:     25134701 
DIČ:    CZ25134701 
Bank. spojení:   ING Bank N.V., číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4763 

(dále jen „Společnost“)  
 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených 
skutečnostech s odkazem na ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto dohodu o spolupráci (dále jen „dohoda“): 

 

 

bod 15.3  příloha č. 1

bod 15.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 068/12R/2021
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I. 
Úvodní ustanovení 

1. Společnost je akciovou společností, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17 
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obalech“). Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem životního 
prostředí dne 28. 3. 2002, č. j. OODP/9246/1440/3/02. Rozhodnutím Ministerstva 
životního prostředí č. j. OODP/5442/05 ze dne 29. 3. 2005 byla prodloužena platnost 
uvedeného rozhodnutí o autorizaci do 31. 12. 2012, rozhodnutím Ministerstva životního 
prostředí č. j. 101565/ENV/11, 6456/720/11 ze dne 22. 2. 2012 byla prodloužena platnost 
uvedeného rozhodnutí o autorizaci do 31. 12. 2020, a rozhodnutím Ministerstva životního 
prostředí č. j. MZP/2020/720/3779 ze dne 3. 9. 2020 byla prodloužena platnost uvedeného 
rozhodnutí o autorizaci do 31. 12. 2024. Na základě této skutečnosti je společnost v rámci 
provozovaného systému EKO-KOM oprávněna zajišťovat sdružené plnění povinnosti 
zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém 
plnění. 

2. Společnost je oprávněna zajišťovat sdružené plnění pro spotřebitelské, skupinové a 
přepravní obaly a pro všechny druhy obalů. Toto sdružené plnění zajišťuje ve spolupráci 
s obcemi a dalšími oprávněnými osobami v rámci jí provozovaného systému, kterého se 
dále účastní osoby povinné zajišťovat zpětný odběr a využití obalů a odpadu z obalů, 
jakožto smluvní partneři. 

3. Kraj v samostatné působnosti, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává plán odpadového 
hospodářství kraje, jehož závazná část obsahuje mimo jiné zásady pro nakládání 
s komunálními odpady, kam jsou také řazeny odpadní obaly (papírové, plastové, kovové 
aj.) a zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. 

4. Kraj a Společnost uzavírají tuto dohodu o vzájemné spolupráci s cílem zajistit dosažení 
cílů pro sdružené plnění podle zákona o obalech, které jsou v souladu s cíli Kraje v oblasti 
nakládání s komunálními odpady.  

 
II. 

Předmět dohody 

1. Předmětem dohody je vymezení spolupráce a stanovení konkrétních postupů a úkonů 
obou smluvních stran při řešení a plnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru a 
zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého 
kraje“ (dále „jen projekt“).  

2. Jednotlivé cíle a výstupy projektu a činnosti obou smluvních stran včetně finančního plnění, 
stanovené pro rok 2021, jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této dohody. 

3. Rozsah plnění této dohody pro další roky trvání projektu bude stanoven v jednotlivých 
dodatcích k této dohodě.  

4. Jednotlivé dodatky k dohodě budou uzavřeny vždy, až po vyhodnocení splnění 
jednotlivých cílů z předchozího roku, nejpozději však do 31. března příslušného 
kalendářního roku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
III. 

Rozsah spolupráce smluvních stran 

1. Kraj/Společnost se zavazuje podat Společnosti/Kraji vyjádření ke všem písemným 
materiálům, k nimž si takovéto stanovisko Společnost/Kraj vyžádá, a to ve lhůtě 30-ti 
pracovních dnů od jejich doručení Kraji/Společnosti. 

2. Smluvní strany mohou pověřit realizací stanovených cílů a činností projektu, jeho dílčích 
částí a následným vyhodnocením řešitele, který bude vybrán na základě výběrového řízení 
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v souladu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a toto bude smluvně upraveno samostatnou smlouvou mezi 
Společností a řešitelem nebo Krajem a řešitelem. 

3. Závěrečné zprávy, které vyhodnocují stanovené cíle a činnosti spojené s projektem 
a financování v daném roce zpracovává Kraj i Společnost, každý samostatně, za každý 
kalendářní rok, vždy na začátku roku následujícího.       

4. Výsledky řešení projektu může Společnost i Kraj předat bezplatně k dispozici zájemcům 
pouze pro výchovné, vzdělávací a popularizační účely. 

5. Kraj zajistí ve své působnosti součinnost při realizaci projektu zejména ve vztahu k obcím 
a dalším subjektům působícím v odpadovém hospodářství Kraje. 

6. Kraj i Společnost bude svoji činnost provádět bez nároku na odměnu. 
 

IV. 
Financování 

1. O využití vyčleněných finančních prostředků k naplnění cílů stanovených v Příloze č. 1 této 
dohody bude rozhodovat vždy ta smluvní strana, jíž prostředky patří. Na financování 
společně realizovaných činností se smluvní strany dohodnou předem, prostřednictvím 
zástupců ve věcech technických. 

2. Každá ze smluvních stran spravuje finanční prostředky vyčleněné pro realizaci projektu 
na svém účtu. 

3. Finanční prostředky na další období projektu budou specifikovány dodatkem k dohodě, 
uzavřeným podle bodu 3 a 4 článku II. této dohody. 

 
V. 

Platnost a účinnost dohody 

1. Dohoda je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2024, což je dáno platností rozhodnutí 
o autorizaci, jak je uvedeno v bodě 1, článku I. této smlouvy.  

2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

3. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Společnost prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace 
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Společnosti do datové schránky ID kbbdu2k. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu písemně vypovědět s účinností výpovědi od 
okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně, a to v případě závažného porušení 
smluvních povinností druhou smluvní stranou nebo v případě, že nastanou 
nepředvídatelné skutečnosti, které by mohly poškodit kteroukoliv ze smluvních stran. 

5. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu písemně vypovědět s účinky výpovědi k 31. 12. 
kalendářního roku, v němž bude výpověď doručena druhé smluvní straně, pokud 
kterákoliv smluvní strana vyhodnotí pokračování ve spolupráci na projektu jako neúčelné. 

6. S ohledem na mimořádnou situaci, související s rozšířením onemocnění COVID-19 
způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 strany dohody prohlašují, že si jsou vědomy 
omezení konání akcí a shromáždění a jsou připraveny této situaci přizpůsobit plnění této 
dohody, resp. plnění z této dohody uskutečnit po ukončení platnosti mimořádných 
opatření, a v souvislosti s tím upravit termíny a další podmínky jednotlivých akcí tak, aby 
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došlo k naplnění účelu této dohody a nedocházelo k finančním ztrátám, případně se tyto 
minimalizovaly; tím není dotčeno oprávnění podle odstavce 4. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

2. Jakákoliv změna či doplnění této dohody musí být učiněna v podobě vzestupně 
číslovaných dodatků. Listinná podoba se vyžaduje i pro právní jednání směřující 
k ukončení této dohody. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obě smluvní strany měly rovnocennou příležitost obsah této 
dohody ovlivnit, žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu, potvrzují, že se 
seznámily se všemi ustanoveními této dohody včetně jejích příloh, že všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že si strany před uzavřením dohody 
dostatečně poskytly potřebná vysvětlení. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují žádné 
ustanovení této dohody za pro ně zvláště nevýhodné, hrubě odporující obchodním 
zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku. 

4. Nedílnou součást této dohody tvoří Příloha č.1 „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění 
využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje pro 
rok 2021“. 

5. Fyzické osoby, které při uzavření této dohody zastupují jednotlivé smluvní strany, 
prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření takovéto dohody za příslušnou 
smluvní stranu.  

6. Kraj tímto potvrzuje, že dohoda byla projednána Radou Ústeckého kraje dne 
_____________ a schválena usnesením č. _______________, a že byly k uzavření 
dohody splněny všechny podmínky podle právních předpisů, zejména podle zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany si dohodu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho jejich 
zástupci připojují své podpisy. 

8. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž kraj obdrží dvě vyhotovení 
a společnost obdrží dvě vyhotovení.  

 
 
V ústí nad Labem dne ______________                   V Praze dne _____________ 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                                      ............................................... 
Ústecký kraj EKO-KOM, a.s. 
Ing. Jan Schiller Ing. Zbyněk Kozel 
hejtman kraje generální ředitel 
 

 

Příloha č.1 

„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové 
složky na území Ústeckého kraje pro rok 2021“ 
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Příloha č. 1 
 

Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů 
včetně jejich obalové složky a informační a vzdělávací kampaň odpovědnosti občanů 

Ústeckého kraje za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím 
 

Cíle projektu, činnost obou smluvních stran a financování projektu v roce 2021  
______________________________________________________________________ 

 
CÍLE pro rok 2021:  

1. Zvýšení informovanosti veřejné správy a občanů Ústeckého kraje 

2. Zvýšení množství vytříděných odpadů ve vybraných oblastech, využití sběrných nádob a kvality 
vytříděných odpadů 

3. Udržení aktivních třídičů a navýšení počtu aktivních třídičů ve vybraných oblastech 

4. Zvýšení povědomí o udržitelném rozvoji a individuální odpovědnosti občanů Ústeckého kraje 
a osvětová činnost napříč všemi složkami životního prostředí s cílem zachování možnosti 
uspokojovat základní životní potřeby a přitom nesnižovat rozmanitost přírody a přirozené funkce 
ekosystémů 

______________________________________________________________________ 
 

Opatření realizovaná v roce 2021 
 

1.1. Hodnocení měst a obcí Ústeckého kraje v separaci využitelných složek odpadů – soutěž 
„Skleněná popelnice“ 

Společnost EKO-KOM, a.s. (dále také „Společnost“) za účasti a ve spolupráci s Ústeckým krajem (dále 
také „Kraj“) zrealizuje již 17. ročník soutěže obcí „Skleněná popelnice“ o nejlepší obce a města v třídění 
odpadů. Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Kraji. Soutěž 
bude vyhlášena dle pravidel obdobných pro všechny kraje v ČR. Soutěž vyhlašují společně Ústecký 
kraj a společnost EKO-KOM, a.s.  

 

1.2. Podpora vývoje třídění v Ústeckém kraji a představení jednotlivých komunálních systémů 
odpadového hospodářství vybraných obcí a měst v Ústeckém kraji 

Pokračování podpory informovanosti v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (dále také 
„EVVO“) Ústeckého kraje v rámci aktualizace webových stránek www.kr-ustecky.cz. 

 
1.3. Vzdělávání zástupců veřejné správy v Ústeckém kraji 

V rámci projektu proběhnou tzv. „malé jednodenní semináře“ pro zástupce obcí a měst v rámci 
vybraných správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo mikroregionů Ústeckého kraje (např. 
zvýšení kvality a optimalizace nákladů separovaného sběru v komunální sféře) a dvoudenní odborný 
seminář zaměřený na odpadové hospodářství a nakládání s využitelnými složkami odpadů.    
 

2.1. Doplnění sběrné sítě využitelných složek komunálních odpadů na území Kraje, vybavení 
sběrných míst 

Bude proveden nákup kontejnerů na oddělený sběr využitelných složek (papír, plast, sklo, kov). 
Kontejnery budou nakoupeny za cenu obvyklou na základě výběru a z prostředků Společnosti. 
Společnost zajistí distribuci kontejnerů obcím a při výběru nádob zohlední potřeby obcí v Kraji 
na zahuštění sběrové sítě s ohledem na standardně používanou techniku při obsluze kontejnerů. 
Kontejnery budou rozmístěny na základě smlouvy o výpůjčce mezi obcí a Společností. Kontejnery 
zůstávají ve výlučném vlastnictví Společnosti. Obce, které budou příjemcem kontejnerů, musí být 
zapojené v systému EKO-KOM, a.s. 
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2.2. Technická podpora pro zvýšení množství vytříděných odpadů a obalů obcí a jejich obyvatel 

Společnost zajistí v rámci podpory třídění nákup tašek do domácností a krabicových boxů (tzv. papírové 
boxy) na třídění pro obce a města.  

- Společnost zakoupí papírové boxy, které poskytne bezplatně obcím a vybraným školám v Kraji. 
Boxy jsou určeny na tříděný sběr základních komodit (zejména papír, plast, nápojový karton atd.) 
v interiérech úřadů, škol apod. 
 

- Společnost zakoupí sady plastových tašek, které jsou určené pro třídění odpadů v domácnostech. 
Tašky budou poskytnuty do vybraných obcí s finanční spoluúčastí obcí dle podmínek systému EKO-
KOM, a.s. 

 
3.1. Motivace a podpora důvěry v systémy třídění prostřednictvím komunikačních aktivit 

pro veřejnost a lokální kampaně  

Společnost zajistí spoluúčast na akcích pro veřejnost ve městech a obcích Kraje prostřednictvím 
venkovních akcí pro veřejnost, vnitřní instalace výstav o třídění odpadů, venkovní akce pro ZŠ a MŠ, 
lokální kampaně pro jednotlivé obce. K motivaci a osvětě v této oblasti budou při jednotlivých 
venkovních či vnitřních akcí využity reklamní předměty společnosti zaměřené na danou problematiku 
apod.  
 

4.1. Krajské konference Ústeckého kraje 

Kraj uspořádá konferenci zaměřenou na oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro 
zástupce školských zařízení a neziskových organizací podporující rozvoj EVVO včetně EVVO v oblasti 
třídění a využití odpadů a obalů.  

4.2.  Osvětová činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ústeckém 
kraji 

Kraj zajistí výukový materiál pro školská zařízení a neziskové organizace působící v oblasti ekologické 
výchovy na území Ústeckého kraje v souladu s „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty v Ústeckém kraji 2021 (dále také „koncepce“). 
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Přehled jednotlivých opatření k hlavním cílům projektu v roce 2021 a finanční spoluúčast partnerů:  

 

 

Celkové financování projektu pro rok 2021 

V roce 2021 bude podíl společnosti EKO-KOM, a.s. v maximální výši 1 360 850,- Kč bez DPH 
(slovy: jeden miliony tři sta šedesát tisíc osm set padesát korun českých). Konečné částky určí 
prováděná poptávková řízení na dodavatele jednotlivých aktivit společného projektu, které si zajišťují 
každá ze smluvních stran samostatně. 

Kraj bude financovat náklady spojené s projektem ve výši 541 000,- Kč s DPH (slovy: pět set čtyřicet 
jeden tisíc korun českých) a dále Kraj poskytne finanční dary, na základě platných a účinných 
darovacích smluv, jednotlivým výhercům (obcím) v příslušných čtyřech kategoriích soutěže „Skleněná 
popelnice“, a to následovně 4 x 35 000,- Kč (1. místo); 4 x 25 000,- Kč (2. místo); 4 x 15 000,- Kč 
(3. místo); 4 x 10 000,- Kč (4. místo) a 4 x 10 000,- Kč (5. místo), tj. v celkové výši 380 000,- Kč (slovy: 
tři sta osmdesát tisíc korun českých). 

č. 
opatř. 

Název opatření 
 

Datum 
předpokládané

ho vyřízení 

Zodpovědný 
partner Předpokládaná částka 

1.1. 
Soutěž  

„Skleněná popelnice“  

do 31.12.2021 

do 31. 12. 2021 

EKO-KOM, a.s. 
 

Ústecký kraj 

max. 80.000,- Kč bez DPH 
 

            380.000,- Kč  

1.2 

Podpora vývoje třídění 
v Ústeckém kraji a 
představení jednotl. 

komunálních systémů 
odpad. hospodářství 

vybraných obcí a měst 
v Ústeckém kraji 

do 31. 12. 2021 

do 31. 12. 2021 

EKO-KOM, a.s. 

 

Ústecký kraj 

---------------------------- 

 
---------------------------- 

1.3. 

Vzdělávání zástupců 
veřejné správy 

v Ústeckém kraji 
(jednodenní a podzimní 
krajskou konferenci pro 
zástupce měst a obcí) 

do 15. 12. 2021 EKO-KOM, a.s. 

 

max. 134.000,- Kč bez DPH 

 

2.1. 

Doplnění sběrné sítě 
(nákup a obnova 
sběrových nádob 

a průběžná instalace 
s rozvozem nádob) 

do 31. 12. 2021 

 

EKO-KOM, a.s. 
 
 

max. 590.000,- Kč bez DPH 
 

2.2. 

Technická podpora 
tříděného sběru obcí a 

obyvatel (boxy, 
tašky,RP) 

do 31. 12. 2021 EKO-KOM, a.s. max. 253.250,- Kč bez DPH 

3.1. 

Motivace a podpora 
důvěry v systémy třídění 

prostřednictvím 
komunikačních aktivit 

pro veřejnost 
(RTO,lok.kampaně,řekl.

předměty) 

do 31. 12. 2021 EKO-KOM, a.s. max. 303.600,- Kč bez DPH 

4.1. Krajské konference a 
workshopy 

do 31. 12. 2021 Ústecký kraj 100 000,- Kč s DPH 

4.2. 
Osvětová činnost EVVO  

v Ústeckém kraji 
do 31. 12. 2021 Ústecký kraj 441 000,- Kč s DPH 

Další 
Zpracování závěrečné 

zprávy o projektu 
do 31. 3. 2022 

EKO-KOM, a.s. 

Ústecký kraj 

----------------------- 

----------------------- 
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Závazné stanovení společných prací EKO-KOM, a.s. a Ústeckého kraje  
 
Opatření 1.1.: 

Společnost zajistí vyhlášení soutěže „Skleněná popelnice“ (pravidla a jejich uveřejnění), vyhodnocení 
vítězů soutěže a věcné ceny pro vítěze soutěže. V rámci vyhlášení soutěže „Skleněná popelnice“ 
Společnost zajistí: slavnostní vyhlášení soutěže, pronájem slavnostních prostor, moderaci a hostesing, 
ozvučení akce a ostatní nezbytné logistické zázemí akce, a dále účast pozvaných osob z řad zástupců 
nejlepších měst a obcí a pozvaných hostů a zajistí účast médií a přípravu a distribuci tiskové zprávy.  

Kraj zajistí finanční dary (na základě darovací smlouvy) pro výherce soutěže „Skleněná popelnice“ 
v jednotlivých kategoriích, a dále zajistí účast svých zástupců, kteří se budou podílet na vyhlašování 
a předávání cen finalistům soutěže a rovněž zajistí zveřejnění výsledků soutěže „Skleněná popelnice“ 
na webovém portálu Kraje. 
 
Opatření 1.3.: 

Společnost zajistí organizaci a realizaci jednodenních seminářů pro zástupce obcí a měst v rámci 
vybraných správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo mikroregionů Ústeckého kraje a 
podzimní krajskou konferenci zaměřenou na odpadové hospodářství a nakládání s využitelnými 
složkami odpadů.    

Kraj zajistí účast vždy minimálně jednoho zástupce na všech odborných seminářích včetně případné 
prezentace na téma odpadové hospodářství Kraje. 
 
Opatření 2.1.: 

Společnost zajistí nákup a distribuci nádob do vybraných lokalit měst a obcí Ústeckého kraje. 
 
Opatření 2.2.: 

Společnost zajistí technickou podporu tříděného sběru formou nákupu a dodání tašek na tříděný sběr a 
papírových boxů na tříděný sběr do veřejných budov vybraným městům a obcím Kraje a jejich 
prostřednictvím obyvatelům těchto obcí a měst. 
 
Opatření 3.1.: 

Samosprávy měst a obcí organizují či spoluorganizují během roku akce a aktivity směrem k veřejnosti 
(např. Den Země, Den dětí, Den bez aut a další). V rámci těchto aktivit zajistí Společnost spoluúčast na 
těchto vybraných akcích formou vlastního vzdělávacího programu zaměřeného primárně na děti 
a mládež (venkovní akce pro  veřejnost, vnitřní instalace výstav o třídění odpadů, venkovní akce pro ZŠ 
a MŠ), při kterých budou při této činnosti využity k motivaci třídění reklamní předměty společnosti. 
(Předpokládá se účast na max. 10 akcích v průběhu roku.) Současně se bude Společnost, ve spolupráci 
s obcemi, podílet na lokálních kampaních zaměřených na podporu, osvětu a rozvoj v oblasti třídění. 
 
Opatření 4.1.: 

Kraj zajistí konferenci zaměřenou na oblast EVVO - program, speakery, občerstvení formou obědového 
rautu pro max. 100 osob, pozvánky a jejich distribuci. Dále Kraj zajistí 2 workshopy pro cca 50 účastníků 
v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci poskytování nových informací v oblasti EVVO 
dle koncepce. Hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání v zájmu podpory 
udržitelného rozvoje. 

Společnost zajistí krátký vstup (prezentaci) na krajské konferenci EVVO. 
 

Opatření 4.2.: 

Kraj zajistí přípravu, zpracování a výrobu výukového/osvětového materiálu určeného zejména pro školy 
a školská zařízení a neziskové organizace působící v oblasti ekologické výchovy na území Ústeckého 
kraje v souladu s „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro období 
2021“.  
 

Ostatní: 

Společnost zpracuje závěrečnou zprávu ohledně plnění své části projektu za rok 2021 a předá ji 
smluvnímu partnerovi do 31. 3. 2022.  

Kraj zpracuje závěrečnou zprávu ohledně plnění své části projektu za rok 2021 a předá ji smluvnímu 
partnerovi do 31. 3. 2022.  
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Dodatek č. 6 k Dohodě o spolupráci 

č. 14/SML2401, ze dne 27. 11. 2014 
 
 
Číslo dodatku kraj: 14/SML2401/06/SoS/ZPZ 
 

Smluvní strany: 

Ústecký kraj  

se sídlem:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený:    Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:      70892156 
DIČ:     CZ70892156 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha,  
číslo účtu:    882733379/0800 

(dále jen „Ústecký kraj“)  
 
a 
 
ELEKTROWIN a.s. 

se sídlem:    Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 
zastoupená: Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou představenstva 
IČO:     27257843 
DIČ:     CZ27257843 
ev. č. kolektivního systému: KH001/05-ECZ 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10027 
bankovní spojení:   UniCredit Bank 
číslo účtu:     
 

(dále jen „ELEKTROWIN“)  
 

uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí, v souladu s čl. II odst. 3 
a čl. V odst. 2 Dohody o spolupráci č. 14/SML2401 ze dne 27. 11. 2014, Dodatek č. 6 
k Dohodě o spolupráci č. 14/SML2401, ze dne 27. 11. 2014 (dále jen „Dodatek“). 

 
 

I. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku je vymezení spolupráce obou smluvních stran při řešení a plnění cílů 
projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu 
v Ústeckém kraji“ (dále jen „projekt“) pro rok 2021. 

2. Cíle projektu a harmonogram činností obou smluvních stran včetně financování projektu 
v roce 2021 jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku. 

 
 

  

bod 15.4  příloha č.1

bod 15.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 069/12R/2021
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II. 
Financování 

1. ELEKTROWIN bude z vlastního rozpočtu financovat projekt ve výši maximálně 

2 993 385 Kč bez DPH (slovy: dva miliony devět set devadesát tři tisíce tři sta osmdesát 
pět korun českých), částka s DPH činí 3 621 996 Kč. 

2. Kraj bude z vlastního rozpočtu financovat výdaje spojené s projektem v maximální výši 

40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Kraj zašle tuto částku na účet 

ELEKTROWIN uvedený v úvodu Dodatku do 30 dnů po uzavření tohoto Dodatku. 

ELEKTROWIN prokáže Kraji využití poskytnutých finančních prostředků v souladu 

s odst. III. bodu 2g) Dohody o spolupráci č. 14/SML2401 ze dne 27. 11. 2014. 

 

III. 
GDPR – ochrana osobních údajů 

1. ELEKTROWIN se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě tohoto 
dokumentu Ústeckým krajem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje 
zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb. 
(zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  

 
2. Informace související se zpracováním osobních údajů  jsou obsahem informačního 

memoranda, které je dostupné na adrese www.elektrowin.cz.   
 
3. Ústecký kraj souhlasí s využitím svých osobních údajů pro zasílání informací týkajících se 

činnosti provozovatele kolektivního systému, a to včetně zasílání „newseletteru". 
 
4. Osobní údaje obsažené v tomto Dodatku budou Ústeckým krajem zpracovávány pouze 

pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto Dodatku; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje Ústeckým krajem použity.  

 
5. Ústecký kraj při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  
 
6. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 

Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.      
 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ujednání Dohody o spolupráci č. 14/SML2401, ze dne 27. 11. 2014, která nebyla 
Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

4. Dodatek byl projednán na jednání Rady Ústeckého kraje dne …….2021 a schválen 
usnesením č. ………... 

5. Dodatek lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou. 
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V. 

Podpisy smluvních stran 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku svým podpisem. 

 
 
 
 
V  Ústí nad Labem dne ……........................             V Praze dne ….............................. 
 

 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
Za Ústecký kraj                 Za ELEKTROWIN a.s. 
Ing. Jan Schiller       Ing. Roman Tvrzník 
hejtman kraje       předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Příloha č. 1 – Cíle projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 
elektroodpadu v Ústeckém kraji“ a harmonogram činností smluvních stran včetně finančního plnění pro 
rok 2021. 
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Příloha č. 1 

 

 

Projekt  

„Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 
elektroodpadu v Ústeckém kraji“  

 

Cíle projektu a harmonogram činností smluvních stran 

včetně finančního plnění pro rok 2021 
 
Cílem projektu je zvýšit informovanost obyvatel Ústeckého kraje (dále také „kraj“) 
a dosáhnout správného chování obyvatel v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči 
v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s relevantními strategickými cíli a opatřeními 
POH Ústeckého kraje, tj. pro zabezpečení plnění limitů zpětného odběru vyjmenovaných 
výrobků podle § 38 zákona o odpadech, ke kterým patří nejen chladničky, ale i další 
elektrozařízení, jakož i s cílem zvyšovat využitelnost sběrné sítě pro systém zpětného 
odběru elektrozařízení, provozovaný společností ELEKTROWIN a.s., a zvyšovat množství 
zpětně odebíraných elektrozařízení a odděleně sbíraných elektroodpadů. 
 

   
1. Materiálová podpora a propagace zpětného odběru v kraji  

a. Rozšíření kontejnerového výměnného systému např. wintejnery a klecové 

kontejnery na malé spotřebiče ve vybraných městech a obcích kraje, ve kterých 

je zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení pro zkvalitnění zpětného odběru, 

dopravní obslužnosti a k vyšší ochraně shromážděných elektrozařízení před jejich 

neodbornou a životu nebezpečnou demontáží neoprávněnými osobami. Každé 

z vytipovaných měst a obcí, které příjme nabídku, bude vybaveno, podle 

prostorových možností, kontejnery typu „wintejner“ případně kontejnery určenými na 

sběr malých spotřebičů. 

Výměnu, odvoz ke zpracovateli a běžnou údržbu těchto kontejnerů, s výjimkou 

kontejnerů pořízených obcí z motivačního programu, bude ELEKTROWIN a.s. 

zajišťovat na své náklady.  

Maximální alokovaná finanční podpora této části akce z finančních prostředků 

ELEKTROWIN a.s.:  2 660 000 Kč investice  

 

b. Podpora zabezpečení sběrných dvorů a informovanosti 

Obce a města získají finanční podporu na zabezpečení sběrných dvorů a 

informovanost na základě splnění základních a motivačních kritérií z Motivačního 

programu; obce mohou získat vysokozdvižný vozík pro usnadnění manipulace s 

elektroodpadem. 

Alokovaná finanční podpora z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 115 385 Kč 
 



 2/4 

c. Recyklujte s hasiči – v roce 2021 bude pokračovat snaha o rozšíření počtu 

zapojených sborů dobrovolných hasičů v kraji do projektu.  

 

Na základě vyplněného registračního formuláře nového sboru do soutěže „Recyklujte 

s hasiči“ dodá ELEKTROWIN a.s. sborům bezplatně shromažďovací nádobu na malé 

spotřebiče a dále zajistí bezplatný zpětný odběr (odvoz) elektrozařízení určených 

pro použití v domácnosti. 

 

Finanční podpora z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 

5 000 Kč investice - shromažďovací nádoby na malé spotřebiče 

 

 

2. Mediální kampaň v kraji  

a. Inzerce a odborné články o zpětném odběru a o aktivitách souvisejících 

s projektem a s krajskou soutěží v mediích s krajským rozsahem 

(využití z www.elektrowin.cz/inzerce.html) Publikování článků a inzerátů v obecních a 

krajských tiskovinách (chlazení, velké spotřebiče, malé spotřebiče, el. nástroje, apod.) 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 13 000 Kč 

 

3. Osvětové akce v kraji 

a. Informování obcí zejména za účelem rozšíření zpětného odběru v obcích bez 

sběrného dvora – vzdělávání 

Bude-li Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

pořádat vzdělávací seminář(e) pro pracovníky obcí, bude zde Elektrowinu umožněno 

přednést informace o zpětném odběru a o nabízených možnostech, úsporách obcí, 

finanční podpoře apod. Je možné spojit s ostatními kolektivními systémy, např. EKO-

KOM a.s. 

 

Finanční podpora akce:  ELEKTROWIN a.s.: 10 000 Kč  

 

b. Akce v ZOO  

ELEKTROWIN a.s. a jeho smluvní partner - ZOO zveřejní informace o konané akci 

na webových stránkách, případně dalšími jim dostupnými způsoby. ELEKTROWIN 

a.s. zajistí ve sjednaný den přistavení informačního stánku u vchodu do ZOO 

a po dohodě se ZOO bude za každý přinesený spotřebič vydávat občanům slevové 

kupony na vstup do ZOO.  

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s: 28 000 Kč 

propagace, organizace, bezplatný odvoz, odměny. 
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c. Společná akce Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s., případně 

dalších partnerů:  

V rámci spolupráce na projektu nabízí ELEKTROWIN a.s. zajištění informačního 

stánku se soutěžemi pro děti a informačními materiály o zpětném odběru 

elektrozařízení. 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 117 000 Kč  

 

d. Soutěž obcí 

ELEKTROWIN a.s. v rámci soutěže obcí vyhodnotí obec s nejvyšší výtěžností zpětně 
odebraných spotřebičů v kategoriích: obec do 4 000 obyvatel, obec s více než 4 000 
obyvateli. 
 
Podmínky pro výherce v jednotlivých kategoriích: 

1) v době vyhodnocení soutěže musí mít vítězná obec uzavřený dodatek ke smlouvě 

s KS ELEKTROWIN a.s. z listopadu 2017, upravující zápis KS ELEKTROWIN a.s. 

na zpětný odběr pro všechny skupiny EEZ v rozsahu stanoveném metodickým 

pokynem; 

2) obec musí v hodnoceném období sbírat malé a velké spotřebiče i chlazení. 

 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 45 000 Kč 

 

4. Součinnost kraje při plnění povinností dle čl. II odst. 1 uzavřené Dohody 

o spolupráci 

a. Inzerce o aktivitách projektu 

Pozvánky a průběžné informace k aktivitám projektu, jako např. informační články 

o třídění a zpětném odběru vysloužilých zařízení, budou zveřejňovány na webu 

Ústeckého kraje, sekce „Životní prostředí a zemědělství“.  

Logo Kraje bude umístěno na informačních materiálech souvisejících s projektem. 

 

b. Umožnění účasti zástupcům společnosti ELEKTROWIN a.s. na 

školeních/seminářích se zaměřením na odpadové hospodářství 

V případě, že se bude konat školení/seminář k problematice odpadového hospodářství 

pro zástupce obcí a pracovníky úřadů obcí v odpadovém hospodářství, Ústecký kraj 

umožní zástupcům společnosti ELEKTROWIN a.s. přednést informace o třídění 

a zpětném odběru elektrozařízení a o nabízených možnostech, úsporách obcí, finanční 

podpoře apod. 

 

c. Finanční podpora 

Ústecký kraj poskytne finanční prostředky na věcné dary pro vítěze soutěží společných 

akcí a účastníky akcí v ZOO. 

Finanční podpora: 40 000 Kč  

 



 4/4 

5. Souhrn akcí a jejich financování v roce 2021 

 

Oblast Specifikace akce ELEKTROWIN a.s. Ústecký kraj 

Materiálová 
podpora a 
propagace 

Výměnný 
kontejnerový 
systém 

2 660 000 Kč investice 
(alokovaná částka) 

 

Podpora 
zabezpečení SD 

115 385 Kč 
(alokovaná částka) 

 

Recyklujte s hasiči 5 000 Kč  

Mediální 
kampaň 

Články/inzerce 
 
13 000 Kč 
  

 

Osvětové 
akce 

Informování obcí 
(školení/semináře)  

10 000 Kč  
 

Soutěž obcí 45 000 Kč  

40 000 Kč 
finanční prostředky na věcné 

dary pro vítěze soutěže 
Společné akce 117 000 Kč 

Akce v ZOO 28 000 Kč 

CELKEM v roce 2021 2 993 385 Kč (bez DPH) 40 000 Kč 
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Dodatek č. 11 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci  
č. 12/SML2872, ze dne 1. 4. 2010 

  

Číslo dodatku kraj: 12/SML2872/11/SoS/ZPZ 

Číslo dodatku ASEKOL:  

 

Smluvní strany  

 

1. Ústecký kraj 

IČ: 70892156 

DIČ: CZ70892156 

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, číslo účtu: 882733379/0800 

 (dále jen „Kraj“) 
 

a 

 

2. ASEKOL a.s. 

IČ: 27373231  

DIČ: CZ27373231 

se sídlem: Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 

zastoupená: Ing. Karlem Krejsou a Ing. Janem Prokopem, členy představenstva  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 19943, 

      bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č. účtu:  

(dále jen „ASEKOL a.s.“)  
 

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže 

uvedených skutečnostech tento Dodatek č. 11 k Dohodě o partnerství a vzájemné 

spolupráci č. 12/SML2872, ze dne 1. 4. 2010 

(dále jen „Dodatek č. 11“) 

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 11 je úprava práv a povinností smluvních stran při vzájemné 

spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ (dále jen „projekt“) 

v Ústeckém kraji v roce 2021 především pak:  

a) závazek společnosti ASEKOL a.s. realizovat bezplatně odběr elektrozařízení 

a elektroodpadu od Kraje a jeho příspěvkových organizací, 

b) závazek obou smluvních stran spolupracovat při podpoře plnění Plánu odpadového 

hospodářství kraje, a to konkrétně: 

- podporou environmentálního vzdělávání, informovanosti a osvěty, 

bod 15.5  příloha č.1

bod 15.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 070/12R/2021
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- podporou zajištění sběru a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení, 

včetně poskytnutí finanční podpory ze strany společnosti ASEKOL a.s. podle 

článku IV. a V. uzavřené dohody. 

 

2. Rozsah plnění projektu je uveden v Příloze č. 1 (Rozsah poskytnuté podpory a popis 

dílčích cílů projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ a financování pro rok 2021), 

která je nedílnou součástí Dodatku č. 11. 

 

II. 

Financování 

 

1. ASEKOL a.s. bude z vlastního rozpočtu financovat výdaje spojené s projektem 

v maximální výši 199.000 Kč bez DPH (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc korun 

českých). 

2. Kraj bude z vlastního rozpočtu financovat výdaje spojené s projektem ve výši 40.000 Kč 

(slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Kraj zašle tuto částku na účet ASEKOL a.s. uvedený 

v úvodu Dodatku č. 11 do 30 dnů po uzavření tohoto Dodatku č. 11. ASEKOL a.s. prokáže 

Kraji v souladu s odst. III. bodu 2 tohoto Dodatku č. 11 využití poskytnutých finančních 

prostředků. 

 

III. 

Doba plnění v roce 2021 

 
1. Veškeré aktivity projektu pro rok 2021 budou zrealizovány nejpozději do 18. 12. 2021. 

2. Splnění závazků podle Dodatku č. 11 si smluvní strany prokazují průběžně, u finančních 

závazků pak nejméně jednou ročně a to nejpozději do 31. 3. 2022.     

 

IV. 

GDPR – ochrana osobních údajů 

 
1. Osobní údaje obsažené v tomto Dodatku č. 11 budou krajem zpracovávány pouze 

pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto Dodatku č. 11; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje krajem použity.  

2. Kraj při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  

3. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 
kraje www.kr-ustecky.cz.      

 

IV. 
Ostatní ujednání 

 
1. ASEKOL a.s. poskytne na úhradu realizace dílčích cílů projektu dle Dodatku č. 11 finanční 

prostředky ve výši účelně vynaložených nákladů ze svého rozpočtu způsobem 

stanoveným v Příloze č. 1 Dodatku č. 11. 
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2. Kraj poskytne na úhradu realizace dílčích cílů projektu dle Dodatku č. 11 finanční 

prostředky ve výši účelně vynaložených nákladů ze svého rozpočtu způsobem 

stanoveným v Příloze č. 1 Dodatku č. 11. 

3. Smluvní strany mohou pověřit realizací projektu nebo jeho dílčích cílů vybraného řešitele. 

Realizace projektu nebo jeho dílčích cílů vybraným řešitelem bude smluvně upravena 

samostatnou smlouvou mezi společností ASEKOL a.s. a řešitelem nebo Krajem 

a řešitelem. 

 

V.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ustanovení Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci č. 12/SML2872 ze dne 1. 4. 2010, 
která nebyla Dodatkem č. 11 dotčena, zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 11 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

3. Dodatek č. 11 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 

4. Dodatek č. 11 byl projednán na jednání Rady Ústeckého kraje dne ………….. a schválen 
usnesením č. ……………...  

5. Dodatek č. 11 lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou. 

 
VI. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 11 před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 11 svým podpisem. 

 

 

V Ústí nad Labem dne: V Praze dne: 

 

 

 

................................................. …………………………….. 

Ing. Jan Schiller Ing. Karel Krejsa 
hejtman Ústeckého kraje člen představenstva ASEKOL a.s. 
 
 
 
 

…………………………………... 
Ing. Jan Prokop 
člen představenstva ASEKOL a.s. 

 

 

Příloha č. 1: Rozsah poskytnuté podpory a popis dílčích cílů projektu „Rozvoj sběru  

                    použitých elektrozařízení“ a financování pro rok 2021 
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Příloha č. 1 

 

Rozsah poskytnuté podpory a popis dílčích cílů projektu „Rozvoj sběru použitých 

elektrozařízení“ a financování pro rok 2021 

 

ASEKOL a.s. se zavazuje na své náklady zajistit: 

 

a) Materiálová podpora 

 Vybavení prostředky pro sběr elektrozařízení 

ASEKOL a.s. vybaví sběrné dvory, překladiště pro mobilní svozy, poslední prodejce a další 

místa zpětného odběru elektrozařízení dle vlastního výběru klecovými kontejnery určenými ke 

sběru drobných elektrozařízení. Klecové kontejnery slouží ke zjednodušení manipulace 

s drobným elektrozařízením na sběrných místech, jejich vývoz je realizován výměnným 

způsobem.  

Finanční podpora: až do výše 60.000 Kč (investice) 

 

 Vybavení měst a posledních prodejců sběrnou nádobou na lineární zářivky a 
úsporné žárovky 

ASEKOL vybaví sběrné dvory, překladiště pro mobilní svozy, poslední prodejce a další místa 

zpětného odběru elektrozařízení kovovými kontejnery určenými ke sběru lineárních zářivek a 

úsporných žárovek. Kovové kontejnery slouží ke zjednodušení manipulace se světelnými 

zdroji na sběrných místech, jejich vývoz je realizován výměnným způsobem. 

Finanční zajištění: až do výše 12.000 Kč (investice) 

 

b) Podpora environmentálního vzdělávání a osvětová činnost 

 Krajská komunikační kampaň 

Osvětová a informační kampaň pro širokou veřejnost v kraji pro zvýšení informovanosti 
o nutnosti třídění a sběru elektrozařízení.  

Finanční podpora: až do výše 90.000 Kč 

 

 Projekt Věnuj mobil 

Věnuj mobil je charitativní sběrový projekt, jehož posláním je sběr vysloužilých mobilních 
telefonů za účelem jejich repase a věnování potřebným, např. dětem do dětských domovů, 
domovů důchodců či dalších obdobných zařízení. 

Finanční podpora: až do výše 2.000 Kč 
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 Projekt Koruna za kilo a projekt Redbag 

Projekty jsou zaměřeny na podporu a vzdělávání veřejnosti o nutnosti třídění a recyklace 

vysloužilého elektrozařízení a jeho cíleného umístění do nádob k tomu určených. Primárně 

červených kontejnerů ASEKOL. Motivaci veřejnosti k odpovědnému třídění a aktivnímu 

využívání sběrných nádob podporujeme organizací regionálních osvětových aktivit 

ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. 

Finanční podpora: až do výše 35.000 Kč 

 

 

Součinnost Kraje při plnění povinností dle čl. I odst. 3 uzavřené Dohody o partnerství 

a vzájemné spolupráci 

Inzerce o aktivitách projektu 

Pozvánky a průběžné informace k aktivitám projektu budou zveřejňovány na webu Ústeckého 

kraje, sekce „Životní prostředí a zemědělství“.  

Logo Kraje bude umístěno na informačních materiálech souvisejících s projektem. 

 

Umožnění účasti zástupcům společnosti ASEKOL a.s. na školeních/seminářích 

se zaměřením na odpadové hospodářství  

V případě, že se bude konat školení/seminář k problematice odpadového hospodářství 

pro zástupce obcí a pracovníky úřadů obcí v odpadovém hospodářství, Kraj umožní 

zástupcům společnosti ASEKOL a.s. přednést informace o zpětném odběru elektrozařízení 

a o nabízených možnostech, úsporách obcí, finanční podpoře apod. 

 

 Podpora environmentálního vzdělávání a osvětová činnost 

Ústecký kraj poskytne finanční prostředky na věcné dary pro účastníky jednotlivých soutěží.  

Finanční podpora: ve výši 40.000 Kč 
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Rozpočtová opatření č. 4/2021/ZÚK ze dne 26.4.2021 
 

1) zvýšení o částku 500 000 tis. Kč 
příjmy 
daňové příjmy – zvýšení o částku 500 000 tis. Kč – sdílené daňové příjmy Ústeckého 

kraje podle zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosů některých daní 
územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
běžné výdaje 
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 4 150 tis. Kč: 

 Terezín – město změny, sdružení právnických osob – členský příspěvek, 2 000 
tis. Kč  

 mediální služby, 2 000 tis. Kč  
 propagace národnostních menšin na území Ústeckého kraje, 150 tis. Kč 

odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 6 400 tis. Kč: 
 vybavení kanceláří a drobný majetek, 4 800 tis. Kč  
 odměny uvolněným zastupitelům, 1 600 tis. Kč 

odbor ekonomický – zvýšení o částku 54 436 tis. Kč – centrální rezerva 
odbor informatiky a organizačních věcí - zvýšení o částku 3 500 tis. Kč: 

 výpočetní technika, 3 074 tis. Kč  
 spotřební materiál, 200 tis. Kč 
 poštovné, 126 tis. Kč 
 opravy a udržování, 100 tis. Kč 

odbor regionálního rozvoje - zvýšení o částku 7 050 tis. Kč: 
 cestovní ruch - služby, 3 550 tis. Kč  
 regionální rozvoj - služby, 2 000 tis. Kč 
 regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby, 1 500 tis. Kč 

odbor kultury a památkové péče - zvýšení o částku 7 457 tis. Kč: 
 příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace – zvýšení o 5 500 tis. Kč: 

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, 2 500 tis. Kč  

 Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, 1 700 tis. Kč  

 Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, 800 tis. Kč  

 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, 500 tis. Kč  
 příspěvek na velkou údržbu (UZ00054) pro příspěvkové organizace – zvýšení 

o 1 220 tis. Kč: 

 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková 
organizace, 740 tis. Kč na odstranění následků zatékání v objektech č. p. 
24 a 25, 

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, 480 tis. Kč na opravu kotle (ul. Velká Hradební 49, Ústí n. L.) 
a na opravu střešní krytiny a výměnu okapních svodů (ul. Na Schodech 
1535/4, Ústí n. L.), 

 účelový neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace - zvýšení 737 tis. 
Kč: 

 Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, 550 tis. Kč na 
výměnu počítačové sítě (UZ 00209), 

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, 187 tis. Kč na zajištění regionálních funkcí knihoven (UZ 
00311), 

 

bod 16.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 073/12R/2021
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odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 30 400 tis. Kč: 
 dofinancování příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace sociálních věcí, 

částka 21 381 tis. Kč, 
 dofinancování poskytovatelů sociálních služeb – rezerva, 8 319 tis. Kč, 
 dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček – 

rezerva, 700 tis. Kč, 
odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 48 000 tis. Kč - příspěvek na provoz pro:  

 Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 
43 500 tis. Kč, 

 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 4 500 tis. Kč, 
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 314 000 tis. Kč: 
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace: 

 příspěvek na velkou údržbu, 130 000 tis. Kč 

 neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu, 15 000 
tis. Kč 

 dopravní územní obslužnost drážní, 90 000 tis. Kč 
 dopravní územní obslužnost autobusová, 79 000 tis. Kč 

odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 1 700 tis. Kč – projekt 
Budoucnost životního prostředí v Ústeckém 
kraji 

 
kapitálové výdaje 
odbor informatiky a organizačních věcí - zvýšení o částku 1 500 tis. Kč – rozvoj 

informačních systémů, 
odbor kultury a památkové péče - zvýšení o částku 2 407 tis. Kč - účelový investiční 

příspěvek pro Regionální muzeum v 
Teplicích, příspěvkovou organizaci na 
modernizaci a rozšíření elektronické požární 
signalizace v objektu zámku v Teplicích,  

odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 5 000 tis. Kč - účelové investiční příspěvky na 
vybudování požární signalizace pro 
příspěvkové organizace: 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková 
organizace, 2 645 tis. Kč  

 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková 
organizace, 1 656 tis. Kč, 

 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, 400 tis. Kč, 
 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, 200 tis. 

Kč, 
 Domov “Bez zámků” Tuchořice, příspěvková organizace, 99 tis. Kč 

odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 14 000 tis. Kč: - účelový investiční příspěvek pro 
Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého 
kraje, příspěvkovou organizaci na nákup 
sanitních vozidel, 

 
2) zvýšení o částku 10 000 tis. Kč za podmínky zvýšení přídělu do fondu zastupitelstvem 

kraje 
příjmy: 
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 032 – zvýšení o 10 000 tis. Kč - dotace z 

všeobecné pokladní správy na Krizové 
situace 2021 

běžné výdaje: 
odbor kancelář hejtmana, Fond pro mimořádné události ÚK – UZ 98 032 – zvýšení o 

částku 10 000 tis. Kč – rezerva na krizová 
opatření 
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Příloha č. 1      

 

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021  
 

 

Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………… ze dne …………… 

 

Program obnovy venkova nezakládá veřejnou podporu ani podporu malého rozsahu (de minimis). 

1. Cíl programu 

Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k 

tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, 

udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného 

hospodářství, jmenovitě o:  

 rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku 

pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší 

diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského 

života jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení, 

 zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního 

přírodního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní 

rekreace pro obyvatele i návštěvníky, 

 koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a 

realizací vzájemně provázaných a navazujících akcí. 

 

Program obnovy venkova Ústeckého kraje naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 

Cíl ÚK 6 Zvýšit životaschopnost venkova, Dílčí cíle ÚK 6.2 Stabilizovaná vybavenost 

venkovských a periferních území a ÚK 6.3 Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský 

rozvoj venkovských a periferních území zajištěním dostupnosti a zvýšením kvality veřejných služeb 

a zlepšením životního prostředí v obci. 

2.  Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů  

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory: 

 

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby 

Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných 

budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních 

pamětihodností. 

 
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví 

obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2021 budou podporovány: 

 
 Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:  

bod 20.2 příloha 1.pdf k usnesení č. 089/12R/2021



2 

 

 střediska volného času (v žádosti budou uvedeny pravidelné volnočasové aktivity, které se 

zde odehrávají), 

 obecní úřady,  

 požární nádrže. 

2. Chodníky a místní komunikace 

Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti 

provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány: 

 opravy a výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch, 

 opravy mostků a propustků na místních komunikacích, 

 veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů 

NN (součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 2021, realizace 

do konce roku 2022). 

Žádost na komunikaci může být podána, jen pokud není v rozporu s platnou územně plánovací 

dokumentací a pozemek je v majetku obce (pokud je pozemek jiného vlastníka je nutnost 

doložit list pasportu místních komunikací nebo smlouvu o pronájmu minimálně do konce roku 

2025). 

3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady 

 
Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel. V rámci 

opatření bude podpořena údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce. 

 

 údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce. 

 

 

4. Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace 

 

Cílem této oblasti podpory je administrace projektových žádostí do evropských a národních 

fondů v obcích do 1000 obyvatel, přednost budou mít obce do 600 obyvatel. V rámci opatření 

bude podpořeno zpracování projektových žádostí pro získání dotace.  

 

5. Soutěž „Moje obec – můj domov“ 

Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit činnost malých obcí v Ústeckém kraji při řešení vzhledu 

obce (intravilánu) za období od 01/2020 do 10/2021. Nominace do soutěže proběhne 

vyplněním elektronického formuláře.                           

3. Monitorovací ukazatele programu 

Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.  

 
 

Výstupy programu: 
Oblasti podpory 1–4:   - počet podpořených objektů občanské vybavenosti 

 
 

   30 

- počet m² opravených komunikací 13 000 

- počet projektů pro zlepšení životního prostředí 20 

- p

o

č

e

t 

-  

 

- počet podaných projektů                                                              10 
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4. Finanční rámec programu 

Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro 

realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního 

podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále jen fondu). Na přidělení podpory není právní nárok. 

 

Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 bude vycházet ze 

schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021. Finanční rámec je rozdělen mezi 5 oblastí 

podpory (dále jen OP). 

 

Indikativní rozdělení 

alokací 
Oblast podpory 1                                                       12 000 000,- Kč 

Oblast podpory 2                                                       12 000 000,- Kč 

Oblast podpory 3                                                         1 000 000,- Kč 

Oblast podpory 4                                                         1 000 000,- Kč 

Oblast podpory 5                                                            500 000,- Kč 

 

Toto rozdělení je pouze indikativní a může být upraveno podle počtu podaných žádostí 

v jednotlivých oblastech podpory.   

5. Druh a výše podpory 

Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených 

s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat 

s podporou z jiných programů Ústeckého kraje. Majetek, na který byla přidělena podpora, nesmí 

být převeden minimálně po dobu 3 roky od ukončení realizace projektu. Spoluúčast musí být 

uhrazena z vlastních prostředků žadatele. 

     

Minimální výše dotace  20 000,- Kč,  

Maximální výše dotace  Oblast podpory 1                                                        250 000,- Kč 

Oblast podpory 2                                                        350 000,- Kč 

Oblast podpory 3                                                        100 000,- Kč 

Oblast podpory 4                                                          50 000,- Kč 

Oblast podpory 5                                                         

1. místo                                                                      100 000,- Kč 

2. místo                                                                        80 000,- Kč 

3. místo                                                                        60 000,- Kč 

4. místo                                                                        40 000,- Kč 

5 - 15. místo                                                                   20 000,- Kč 

 

6. Intenzita podpory 

 

 

Oblast podpory 

 

Intenzita podpory              max. 

1 - 2 u obcí do 500 obyvatel                                70 % 

501 - 1000 obyvatel                                    60 % 

1 001 a více obyvatel                                  40 %                                                                                                                                                                                                                  

3 u obcí do 600 obyvatel                                70 % 

4 u obcí do 1000 obyvatel                             50 % 

5 do 2000 tisíc obyvatel                               100 % 
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7. Časový rámec programu 

vyhlášení programu Duben 2021 

předkládání projektů 

přihlášky do soutěže 
Květen - Červen 2021 

Květen - Říjen 2021 

výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů Červenec 2021 

hodnocení odborné poroty OP 5 Říjen - Listopad 2021 

projednání Radou Ústeckého kraje Srpen 2021 

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí podpory Září 2021 

zveřejnění výsledků Září 2021 

zveřejnění výsledků OP 5 Prosinec 2021 

dokončení projektů do:     OP 1 - 3    30. 06. 2022 

OP 2 VO   30. 12. 2022 

OP 4          30. 12. 2022 

OP 5          30. 12. 2022 

hodnocení programu do:  30. 6. 2023 

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů 

Příjemcem dotace může být pouze obec (veřejnoprávní korporace) v Ústeckém kraji. 

 

Omezení příjemců 

dotace dle počtu 

obyvatel 

Oblast podpory 1                                           obce do 2 000 obyvatel 

Oblast podpory 2                                           obce do 2 000 obyvatel 

Oblast podpory 3                                           obce do    600 obyvatel 

Oblast podpory 4                                           obce do 1 000 obyvatel 

Oblast podpory 5                                           obce do 2 000 obyvatel 

 

Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí do každé OP s tím, že nesmí 

kombinovat OP 1 a 2 (to znamená, že lze podat varianta OP 1, 3, 4, 5 nebo OP 2, 3, 4, 5).   

 

Územní vymezení 

Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na 

území Ústeckého kraje.  

9.  Vymezení vhodných nákladů 

Z prostředků programu lze uhradit pouze náklady nutné pro realizaci projektu. Náklady projektu 

musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace a musí vzniknout a být hrazeny během realizace 

projektu, a to nejdříve od 1. 1. 2021 do termínu ukončení projektu (bude doloženo protokolem o 

předání a převzetí díla). 

Realizací projektu může vzniknout pouze majetek obce.  

Náklady projektu musí být skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví na účetních dokladech 

příjemce podpory pod účelovým znakem stanoveným administrátorem programu (UZ 101), být 

identifikovatelné a ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady. Všechny doklady budou 

označeny větou: Podpořeno Ústeckým krajem + číslo smlouvy. 

 

Z prostředků programu lze hradit a do celkových nákladů projektu lze zahrnout pouze náklady: 

OP 1 - 4,  

Investiční náklady Neinvestiční náklady 

– náklady stavební části  – náklady údržby a oprav stavební části 
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– náklady technologické části – náklady materiální povahy a služby 

– nehmotný investiční majetek – náklady technologické části 

– stroje a zařízení – náklady na drobný hmotný dlouhodobý 

majetek 

 

 

Definice typů nákladů: 

 nákup nového vybavení a zařízení, které je nezbytné pro realizaci projektu např. 

počítačové vybavení a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s 

účelem projektu, jak je dohodnuto ve schváleném projektu, 

 náklady na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku  

60 000 Kč, 

 nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný, 

 náklady na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako 

uznatelné nákladové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu: 

o opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo 

poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu 

o uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím 

jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím 

nedojde k technickému zhodnocení, 

 náklady vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících 

podmínek s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a 

jejich rozsah včetně přehledu uznatelných nákladů. Postup pro uzavírání dodavatelských 

smluv se bude řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Z prostředků programu nelze hradit: 

 osobní náklady, 

 cestovné, 

 náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní a správní poplatky, kursové ztráty, 

 provozní náklady příjemce vč. nákladů na administraci, údržbu, půjčovné, nájem, 

telefonní poplatky, 

 dovozní přirážky, 

 celní a správní poplatky, 

 pokuty a penále, 

 DPH, pokud má příjemce nárok na uplatnění vrácení této daně (DPH jasně stanovit 

již v žádosti), 

 práce svépomocí. 

 

10. Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu 

Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti o podporu projektu je splnění základních 

podmínek programu. 

Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí. Při 

jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané 14 dnů před 

ukončením příjmu žádostí, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu, 

mohou být, na základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 

kalendářních dnů od doručení výzvy.  

Obec s touto komparativní výhodou nebude z těchto důvodů, v žádném případě, ze seznamu 

žadatelů vyškrtnuta.      
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Základní podmínky programu 

Místo a termín podání žádosti  

Doručení žádosti požadovaným způsobem  

Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory  

Požadovaná výše dotace  

Minimální spoluúčast žadatele  

Místo realizace projektu  

 

Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících 

kritérií, která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:  

 

Oblast podpory 1 - 2: obce v předchozích 3 letech byly méně úspěšné při obdržení dotace v rámci 

POV ÚK, při hodnocení nebude brán zřetel na úspěšnost v OP 3 a 4.  

Oblast podpory 1 - 4: pokud bude mít obec v letech 2016-2020 každoroční příjmy z plateb 

z činnosti skládek umístěných na katastru dané obce a z důlní činnosti vyšší než 30 % RUD. Bude 

její žádost upozaděna v případě, že se vyskytne obsahově a kvalitativně žádost obce stejné kvality, 

která tuto komparativní výhodu nemá. Každá obec doloží čestným prohlášením spolu se žádostí. 

Oblast podpory 2: veřejné osvětlení pouze v případě rozvodu NN a spolupráce ČEZ naléhavost 

realizace (doloží potvrzení od společnosti ČEZ) 

Oblast podpory 3 - 4: podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel 

 

Oblast podpory 5: soutěž bude vyhodnocena podle množství a vzhled realizovaných aktivit, 

zapojení obyvatel a spolků v obci, inovativního přístupu a přenositelnosti dobré praxe. Odborná 

porota bude jmenována Radou Ústeckého kraje.  

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky 

Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro 

poskytování podpory z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále Fond) a 

ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. 

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj 

s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů. Smlouvu za kraj 

podepíše hejtman. 
 

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 22. 10. 2021 

administrátorovi: 

 ověřenou kopii stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo prohlášení 

stavebního úřadu, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje, 

 kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní 

památkou zapsanou v ÚSKP), 

 usnesení Zastupitelstva obce o zajištěném spolufinancování 

 fotodokumentaci původního stavu (2 - 3 fotky) 

 

Pokud nebudou žadatelem předloženy doklady potřebné pro uzavření smlouvy do 22. 10. 

2021 (u OP 1 - 4) nebude dotace poskytnuta. 
 

Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací 

projektu. Čerpání prostředků z fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a 

prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní prostředky se 

převádějí bezhotovostně na účet příjemce. 
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Dotace bude převedena na účet příjemce na základě závěrečné zprávy a prokázání úhrady celého 

podílu příjemce účetním dokladem. 

Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní 

hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového 

programu. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení 

projektu na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje na předepsaném formuláři. 

Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z fondu použít v souladu se smlouvou a k 

účelu, na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole 

orgánů Ústeckého kraje. 

 

 

11. Odpovědnost za realizaci podpory-garant programu 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

12. Pracovní skupina pro výběr projektů 

Pracovní skupina pro výběr projektů na společném jednání hodnotí podané žádosti podle 

hodnotících kritérií dle čl. 9 a doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k 

projednání. Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje.  

 

13. Administrace programu 

Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.  

Kontakty: Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz 

                 Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz 

                  

 

 



PROGRAM OBNOVY VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Oblast podpory

         

Žadatel - identifikační údaje

Počet obyvatel:      IČO:          

Bankovní údaje

Peněžní ústav 
(banka):

         Číslo účtu:          /

Statutární orgán – kontaktní údaje

Jméno a příjmení :          Telefon:          

Funkce:          E-mail:          

Jiná zodpovědná osoba:  Ano  Ne

Identifikace a informace o projektu

Název projektu:          

Místo realizace (adresa, parcelní číslo):

         

Popis projektu (účel projektu):

         

Odůvodnění projektu (výchozí stav):

         

Výstupy projektu (cíl projektu):

         

1/3
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Přehled projektů realizovaných žadatelem z Programu obnovy venkova v průběhu předchozích 3 let

Číslo smlouvy: Název projektu: Částka:

                  0,00

Nákladový rozpočet projektu

Investiční náklady:

0,00 Kč Položka:      Paragraf:          

Neinvestiční náklady:

0,00 Kč Položka:      Paragraf:          

Celkové náklady projektu (v Kč):
Požadovaná výše dotace 
od Ústeckého kraje (v Kč): Předpokládaný podíl dotace (v %):

0,00 0,00      

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů
- INVESTIČNÍ VÝDAJE.

Opravou dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení 
do  předchozího nebo  provozuschopného stavu. Jinak řečeno,  při opravě se  majetek uvádí do  původního stavu 
nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové – NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.

Žádost je možné mít investiční i neinvestiční dle Vašeho výstupu projektu.

Dlouhodobý hmotný majetek:

Vybavení do 40 tis.Kč => drobný majetek, položka 5137 => neinvestiční výdaj.
Vybavení nad 40 tis.Kč => dlouhodobý majetek, položka 6122 =>investiční výdaj.
(Např. u nábytku – záleží na jednotkové ceně pořízení, měla by se posuzovat cena za kus.)

Soubor movitých věcí – lze použít ve výjimečných případech.

Prohlášení a podpis

Prohlašuji, že obec má v rozpočtu zajištěny finanční prostředky na spolufinancování tohoto projektu.

V .......................... dne ..........................           

(razítko a podpis)

2/3



Zpracování formuláře

E-mail: @
Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný 
formulář ve formátu PDF k tisku.

E-mail: 
(kontrola)

         
Do tohoto políčka, které slouží pro kontrolu správného zadání e-mailové 
adresy, napište znovu e-mailovou adresu, na  kterou  chcete zaslat vyplněný 
formulář ve formátu PDF k tisku. 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:  
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce (název obce):   
Sídlo/bydliště:  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ/DIČ:   
Bank. spojení:  
číslo účtu: 
 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

Preambule 
 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu 

bod 20.2 priloha 3 .pdf k usnesení č. 089/12R/2021
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s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou 
neupravených. 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… 
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční 
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých),  která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce  uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým 
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem 
použije nejpozději do ................... 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne…….. 
 
3. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta 

na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).  
 

4. Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 

 

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto 
podpor nevylučují. 

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem 
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný 
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace 
na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění 
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně 
harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. …. 

2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke 
smlouvě. 

3. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel. 

4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 
.......... do …… (termín realizace projektu).     
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Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu 

realizace projektu, 
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví 

příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený 
prvotními podpůrnými doklady. 
 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákupy pozemků a budov, 
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.), 
g) nájemné s následnou koupí (leasing), 
h) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního 
předpisu, 

i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, 

j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek) 
k) ………(Uvést případné další neuznatelné náklady stanovené konkrétním dotačním 

programem). 
 

5. Dotace bude poskytnuta  

- bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy/účet 
zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve splátkách 
….. ve lhůtě do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a kontrole 
finančního vypořádání poskytovatelem. 

 

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí 
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení 
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 
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4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich 
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), 
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska 
celkových uznatelných nákladů projektu.  

5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to 
do 30 dnů od ukončení realizace projektu/do 5. února po skončení dotačního roku (v 
případě dotace na sociální služby). Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce 
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín 
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen. 
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen 
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) 
musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 

- přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení, 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů 
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů 
projektu, 

- ……….. (Uvést další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí 
peněžních prostředků od třetích osob (např. státní účelová dotace). 

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor ………….. 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 
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9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz  čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace 
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, 
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.  

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:  

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o 
které byl dohodnutý podíl dotace překročen. 

10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:  

V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené 
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí 
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část. 

 

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
 

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat 
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dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %. 

f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném 
účetnictví – výše odvodu činí 20%. 

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše 
odvodu činí 5%. 

i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %. 

k) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“ 
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše 
odvodu činí 5 %. 

l) …………………. 

Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního 
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude 
považováno za méně závažné.  

 
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 

odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
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zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve 
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z 
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, 
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v 
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude 

na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ 
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě neinvestiční 
dotace se daný odst. vypustí.) 
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4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 

vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
5.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu ...........................: 
a)  logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 

plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem), 
b)  verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti akce (projektu), 
c)  oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro 

zástupce poskytovatele,  
d)  viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  

(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační 
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od  poskytovatele), 

e)  umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce 
(realizace projektu), 

f)  distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty 
akce, 

g)  v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele), 

h)  prezentace poskytovatele moderátorem akce, 
i)  umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce (realizací projektu), 
j)   ………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající 

z charakteru podpořené akce, projektu) 

(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené 

v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci 
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.) 
 

 
6.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 

podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední 
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 
3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
(Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, 
která je zveřejňována pouze na úřední desce) 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
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příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne ……………. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
(osoba zastupující Ústecký kraj) 
 

Příjemce 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet  

 



 

 

Příloha č. 4 

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace 
Program obnovy venkova Ústeckého kraje  

 
Název projektu: 

 

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: 

 

Příjemce dotace, IČO: 

 

Výše celkových nákladů projekt dle přílohy č. 1 smlouvy (v Kč): 

 

Investiční   - kolik / Neinvestiční dotace - kolik: 

 

Výše přidělené dotace dle čl. I bod 1 smlouvy (v Kč): 

 

Závazný ukazatel dle čl.II bod 6 smlouvy (%): 

 

Popis postupu realizace projektu : 

 

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu: 

 

Přínos projektu pro cílové skupiny: 

 

Celkové zhodnocení: 

 

Realizace veřejné zakázky: ANO NE 

Druh veřejné zakázky:  

 

bod 20.2  priloha 4.pdf k usnesení č. 089/12R/2021



 

 

 

Celkový přehled výdajů projektu: 

 Uhrazeno  

Číslo 
dokladu 

Datum 
platby 

Dodavatel Účel platby 
Dělení na 

investice/neinvestice 
 

Částka 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Celkem    

 

Celkový přehled financování: 

Hrazeno příjemcem celkem:  

Požadovaná částka k proplacení celkem:   

Investice – paragraf - položka  

Neinvestice – paragraf - položka  

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech 
%: 

 

 

 

Datum:       Podpis a razítko statutárního zástupce: 

 

Povinné přílohy: 

1. Smlouva s dodavatelem (smlouva o dílo, objednávka) 

2. Protokol o předání a převzetí projektu 

3. Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu vč. dokladů o provedených platbách (kopie 

výpisu z účtu nebo výdajový pokladní doklad) 

4. Výpis z oddělené účetní evidence UZ 00101 

5. Jednoduchá fotodokumentace projektu (po realizaci 2-3 fotky) 



Čestné prohlášení k dotačnímu programu „Program obnovy venkova“ 

 

  Stránka 1/1 

Žadatel: 

název obce 

  

adresa / sídlo 

  

IČO:  

   

 

prohlašuje, že má / nemá 

 

v letech 2016-2020 každoroční příjmy z plateb z činnosti skládek umístěných na katastru 

dané obce a z důlní činnosti vyšší než 30 % RUD 

 

 (Nehodící se, prosím, škrtněte!) 

 

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma 

možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj. 

 

V …………………………………… dne ………………………………… 

 

  

 …………………………………. 

         (Obec, podpis a razítko) 

 

bod 20.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 089/12R/2021



POZOR: Tento formulář je jen vzor.  
 

Přihláška do soutěže „Moje obec – můj domov“ 
 
 
1. Soutěžící obec 

Název obce  

IČO  

Adresa obecního 
úřadu 

 

Okres  

Počet obyvatel  

Starosta/ka  

 
2. Kontaktní osoba 

Kontaktní osoba Jméno a příjmení  

 Funkce  

 Telefon  

 E-mail  

 
3. Popis projektu 

Popis realizovaných 
aktivit 

 

Období realizace  

Zapojení obyvatel a 
spolků v obci 

 

Inovativní přístup  

Budoucí využití  

Příklady dobré praxe  

 
4. Příloha 
• video nebo prezentace fotografií s komentářem v délce max. 10 minut 

 

 

 

 

Datum: 

 
 
 
Podpis a razítko starosty obce: 

bod 20.2 příloha 6.pdf k usnesení č. 089/12R/2021



č. j.: MF-5783/2021/6601-1 
PID: MFCRBXBYQQ 
    

SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a v souladu  

s § 9  odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon“), (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany: 

Název:    Česká republika – Ministerstvo financí 

IČO:    00006947 

Sídlo:    Letenská 15, 118 10 Praha 1 

Zastoupená: 

ID datové schránky:  xzeaauv 

(dále jen „Centrální zadavatel“ nebo „Ministerstvo financí“) 

a 

Název:  Ústecký kraj 

IČO:  70892156 

Sídlo:  Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

ID datové schránky:  t9zbsva 

(dále jen „Pověřující zadavatel“) 

  (společně jako „Smluvní strany“, každý jako „Smluvní strana“) 

ČLÁNEK 1 

PREAMBULE 

1.1 Účelem této Smlouvy je zjednodušení budoucího postupu při zadávání veřejných zakázek. 

Smluvní strany však nepředpokládají okamžitou realizaci společného nákupu všech komodit 

a ani se do budoucna ke společnému nákupu nezavazují. 

ČLÁNEK 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele 

a Pověřujícího zadavatele ve smyslu § 9 odst. 4 Zákona pro potřeby centralizovaného zadávání 

veřejných zakázek na pořízení komodit vymezených v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

bod 21.2 příloha 1.pdf k usnesení č. 091/12R/2021
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2.2 Centrální zadavatel je oprávněn na základě této Smlouvy provádět pro Pověřujícího zadavatele 

centralizované zadávání veřejných zakázek podle § 9 odst. 1 Zákona spočívající v tom, že bude 

provádět zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté Zákona (oboje dále jen jako 

„centralizované zadávací řízení“), v nichž Pověřující zadavatel bude pořizovat komodity 

vymezené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.3 Centrální zadavatel je pověřen k tomu, aby v rámci realizace centralizovaného zadávacího 

řízení činil veškeré úkony zadavatele ve smyslu Zákona, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

Pověření Centrálního zadavatele je ve vztahu k určité  veřejné zakázce účinné, pokud Pověřující 

zadavatel postupem dle této Smlouvy potvrdí požadavek na pořízení konkrétně 

specifikovaného plnění. V případě pochybností se za potvrzení požadavku považuje i uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky ze strany Pověřujícího zadavatele. Centrální zadavatel 

je oprávněn nerealizovat centralizované zadávání komodit stanovených v Příloze č. 1 této 

Smlouvy i bez udání důvodu.  Centrální zadavatel není oprávněn k uzavírání smluvních vztahů 

za Pověřujícího zadavatele či jeho jménem. 

2.4 Centralizované zadávání může být na základě dalších obdobných smluv uzavřených s jinými 

pověřujícími zadavateli prováděno současně i pro jiné pověřující zadavatele. Centrální 

zadavatel může v rámci centralizovaného zadávání pořizovat poptávanou komoditu i pro sebe. 

ČLÁNEK 3 

KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Komunikace v rámci centralizovaného zadávání bude mezi Centrálním zadavatelem 

a Pověřujícím zadavatelem probíhat na úrovni kontaktních osob, kterými jsou: 

a) za Centrálního zadavatele: ředitel odboru 66 – Veřejné zakázky, 

b) za Pověřujícího zadavatele:  vedoucí odboru kancelář 

ředitele, 

3.2 Smluvní strany jsou oprávněny změnit své kontaktní osoby jednostranně, a to s účinností dnem 

následujícím po dni doručení písemného oznámení o změně kontaktní osoby druhé Smluvní 

straně. 

3.3 Smluvní strany budou vzájemně komunikovat primárně v písemné podobě, a to zasláním 

datové zprávy do datové schránky druhé Smluvní strany či na emailovou adresu kontaktní 

osoby nebo jinou vhodnou formou. V případě ústní komunikace je pro závaznost jejího obsahu 

nezbytné jeho následné písemné potvrzení s uvedením závazných skutečností. 

3.4 Kontaktní osoby jsou oprávněny pověřit ke komunikaci s druhou Smluvní stranou jiného 

odborného pracovníka Smluvní strany. Takové pověření, popř. jeho změna nebo zánik, 

je účinné od okamžiku doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.  
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ČLÁNEK 4 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

4.1 Smluvní strany se zavazují řádně plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se zavazují především k vzájemné součinnosti a poskytování všech informací 

nezbytných pro řádné plnění této Smlouvy a jsou povinny plnit své závazky vyplývající 

ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s dodržováním zákonných či dohodnutých termínů. 

Smluvní strana je povinna informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které 

jsou nebo mohou být důležité pro realizaci centralizovaného zadávacího řízení a které 

se jakkoliv mohou dotýkat ochrany oprávněných zájmů Smluvních stran.  

4.3 Centrální zadavatel je povinen pro stanovení předmětu a rozsahu takových veřejných zakázek 

vycházet z údajů, které mu pro účely provedení centralizovaného zadávacího řízení poskytne 

Pověřující zadavatel. 

4.4 Pověřující zadavatel je oprávněn požadovat po Centrálním zadavateli kompletní zadávací 

podmínky veřejné zakázky, na kterou by se mělo vztahovat pověření podle odst. 2.3 této 

Smlouvy. Pověřující zadavatel bere na vědomí, že před zahájením centralizovaného zadávacího 

řízení či v jeho průběhu může docházet k úpravám zadávacích podmínek.  

4.5 Pověřující zadavatel se zavazuje zajistit dostatečné finanční prostředky na financování části 

veřejné zakázky odpovídající potvrzenému požadavku. 

4.6 Pověřující zadavatel se zavazuje akceptovat obchodní podmínky rámcové dohody nebo 

smlouvy na plnění veřejné zakázky, která byla součástí zadávacích podmínek centralizovaně 

zadávané veřejné zakázky a která má být uzavřena s vybraným dodavatelem, a vykonávat 

ve vztahu k dodavateli odpovídající práva a povinnosti. V případech nečinnosti odpovídá 

Pověřující zadavatel za veškerou škodu, která jeho konáním nebo opomenutím vznikne. 

4.7 Centrální zadavatel se zavazuje plnit v rámci centralizovaného zadávacího řízení Zákonem 

stanovené povinnosti uveřejnění, a to s výjimkou uveřejnění uzavřených smluv na veřejnou 

zakázku. Pověřující zadavatel je povinen uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku bez zbytečného 

odkladu po obdržení informace o možnosti uzavření této smlouvy. Smlouvy na veřejnou 

zakázku uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem a vybraným dodavatelem je Pověřující 

zadavatel povinen uveřejnit v registru smluv. Pověřující zadavatel se  zavazuje poskytnout 

Centrálnímu zadavateli smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku bez zbytečného odkladu 

po jejím uzavření. 

4.8 Běžné administrativní náklady spojené s realizací centralizovaného zadávacího řízení hradí 

Centrální zadavatel. Pověřující zadavatel hradí náklady, které mu případně vzniknou 

při poskytování informací a součinnosti Centrálnímu zadavateli či vybranému dodavateli.  

4.9 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se Smluvní strany zavazují při přípravě 

a realizaci centralizovaného zadávání řídit Zákonem.  
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ČLÁNEK 5 

ODPOVĚDNOST 

5.1 Odpovědnost za dodržení Zákona nese při centralizovaném zadávání Centrální zadavatel, 

ledaže k porušení Zákona dojde v důsledku konání či opomenutí Pověřujícího zadavatele.  

5.2 Vznikne-li při nebo po ukončení centralizovaného zadávacího řízení podezření z porušení 

Zákona, je Pověřující zadavatel povinen poskytovat Centrálnímu zadavateli veškerou 

nezbytnou součinnost při komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kontrolním 

orgánem nebo soudem, a to ve věcech a v rozsahu v jakém se Pověřující zadavatel konkrétní 

centralizovaně zadávané veřejné zakázky účastnil. 

ČLÁNEK 6 

DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY 

6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

6.2 V případě, že se Pověřující zadavatel neúčastní centralizovaného zadávacího řízení, může tuto 

Smlouvu kdykoliv vypovědět bez výpovědní doby, přičemž výpověď je účinná okamžikem jejího 

doručení Centrálnímu zadavateli, není-li ve výpovědi stanoveno datum pozdější. 

6.3 V případě, že se Pověřující zadavatel účastní centralizovaného zadávacího řízení, může tuto 

Smlouvu vypovědět, avšak výpověď doručená Centrálnímu zadavateli nabývá účinnosti pátým 

dnem následujícím po dni ukončení centralizovaného zadávacího řízení ve smyslu § 51 Zákona. 

Dojde-li k ukončení centralizovaného zadávacího řízení uzavřením smlouvy mezi Pověřujícím 

zadavatelem a vybraným dodavatelem, je Pověřující zadavatel povinen bezodkladně 

informovat Centrálního zadavatele o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným 

dodavatelem. 

6.4 Centrální zadavatel může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět i bez výpovědní doby, přičemž 

výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Pověřujícímu zadavateli, není-li ve výpovědi 

stanoveno datum pozdější, avšak taková výpověď nemá účinky na centralizované zadávací 

řízení zahájené před jejím doručením. 

6.5 Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu dohodou. Dohoda o ukončení této smlouvy musí 

být písemná, jinak je neplatná. 

ČLÁNEK 7 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Smlouva je uzavírána elektronicky. 

7.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni uzavření této Smlouvy. 

7.3 Zánikem této Smlouvy není dotčena odpovědnost ani povinnost součinnosti Centrálního 

zadavatele a Pověřujícího zadavatele uvedená v této Smlouvě. 
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7.4 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci Smluvních stran, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

7.5 Pověřující zadavatel stvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 

kraje usnesením č…….. ze dne………..  

7.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato Smlouva 

je projevem jejich pravé a svobodné vůle a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

  

V Praze, dne 

 

Za Centrálního zadavatele: 

V Ústí nad Labem, dne 

 

Za Pověřujícího zadavatele: 

 

 

________________________________ 

 

 

_________________________________ 

ředitel odboru Veřejné zakázky Hejtman Ústeckého kraje 
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Příloha č. 1 

Komodity, které jsou předmětem centralizovaného zadávání 

 

Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ 

06 Počítače a stroje na zpracování dat 

22 Silniční motorová vozidla 

46 Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby 

 

  

 

 


