
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.3

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Výzva 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV – uzavření smluv o 
partnerství s finančním příspěvkem

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Realizace projetu „ÚK – obědy do škol III“

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 5. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 030/16R/2021

Přílohy: 

15.3-1 Název: bod 15.3 priloha 1.pdf
Školy a školská zařízení s 
předpokládaným finančním podílem 
převyšující 200 tis. Kč

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem a organizacemi uvedenými 
v příloze č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Výzva číslo 30_21_011 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v rámci Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci byla vyhlášena dne 1. 3. 2021. Vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a 
sociálních věcí.
Rada Ústeckého kraje schválila dne 24. 3. 2021 usnesením č. 024/11R/2021 podání projektové žádosti o 
podporu a realizaci projektu v rámci výzvy 30_21_011 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v 
rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, název projektu: ÚK – obědy do škol III.

Dle pravidel Operačního programu potravinové a materiální pomoci mohou být partnery školy, které poskytují 
vzdělávací služby na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a zařízení školního stravování poskytující stravování pro děti/žáky škol v 
souladu s uvedeným zákonem a rovněž s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která jsou 
registrovaná v Rejstříku škol MŠMT.

V roli partnera s finančním příspěvkem se do projektu přihlásilo 36 škol a školských zařízení z Ústeckého 
kraje, které ve stanoveném termínu doložily potřebné podklady.
Celková předpokládaná výše finančních prostředků činí 7 999 851,30 Kč.
Vzor smlouvy o partnerství se taktéž předkládá Radě Ústeckého kraje, dne 19. 5. 2021 ke schválení.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 19. 5. 2021 rozhodla o uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi 
Ústeckým krajem a organizacemi s předpokládaným finančním podílem nepřevyšující 200 tis. Kč (seznam 
organizací je součástí usnesení RÚK) a uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy, zabezpečit veškeré potřebné úkony související s uzavřením smluv.
Dále navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o partnerství s finančním 
příspěvkem mezi Ústeckým krajem a organizacemi s předpokládaným finančním podílem převyšující 200 tis. 
Kč tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Mgr. Roman Kovář 4. 6. 
2021

2 Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)   Ing. Jindra Zalabáková 
4.6.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 3. 6. 2021


