
Přijetí dotace Ústeckého kraje; realizace projektu 

jednání Zastupitelstva  

města Ústí nad Labem 
 

Dne:  Bod programu: 

 

Věc: 

 

Důvod předložení: 

 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 

Projednáno: 

 

Přizváni k jednání: 

17. 8. 2016 

Schválení smluv o přijetí dotace a Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 

6 

Mgr. Jakub Dubišar, pověřený vedením odd. projektů a dotací, OSR, MmÚ 

 
Ing. Věra Nechybová, primátorka města  

Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR, MmÚ 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO, MmÚ 

 



 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o poskytnutí dotace na projekt „Management IPRM Mobilita“ Ústeckým 

krajem, 

2. informaci o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a modernizace zastávek a 

zálivů zastávek“ Ústeckým krajem, 

3. informaci o poskytnutí dotace na projekt „Inteligentní zastávky“ Ústeckým krajem, 

4. informaci o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních 

památek Ústeckého kraje 2016 k projektu „Obnova Boží muka – Všebořice“, 

5. informaci o poskytnutí dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání k projektu 

„Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem,“ 

 

B )  s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ke spolufinancování projektu 

„Management IPRM Mobilita“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a Ústeckým krajem,  

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ke spolufinancování projektu 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ mezi Statutárním 

městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, 

3. uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ke spolufinancování projektu 

„Inteligentní zastávky“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým 

krajem, 

4. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ke spolufinancování projektu 

„Obnova Boží muka – Všebořice“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a Ústeckým krajem 

5 .  uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi subjekty ZŠ Anežky 

České, ZŠ Hlavní, ZŠ Stříbrnická a Člověk v tísni, o.p.s. k projektu „Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem,“  

 

C )  u k l á d á  

 
Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

 

1. uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu A) odst. 1. až 4. tohoto usnesení,  

2. uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem dle bodu A) odst. 5. tohoto 

usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

 

Management IPRM Mobilita; Rekonstrukce a modernizace zastávek  

a zálivů zastávek; Inteligentní zastávky 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo dne 26. 2. 2014 usnesení č. 67/13Z/2014 a dne 

29. 6. 2015 usnesení č. 35/23Z/2015, kterými schvaluje spolufinancování projektů 

IPRM schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 

Výzvy č. 3 – IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje města, předkládaných 

v rámci výzev na IPRM po dni 19. 9. 2013, příjemcům s územím realizace v Ústeckém 

kraji, nahrazující výpadek veřejných financí na spolufinancování projektů ze státního 

rozpočtu České republiky. 

 Statutární město Ústí nad Labem úspěšně zrealizovalo tři projekty v rámci IPRM 

Mobilita, a to „Management IPRM Mobilita“ (podání žádosti o dotaci schváleno v ZM 

dne 16. 12. 2014, smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne 4. 3. 2015), „Inteligentní 

zastávky“ (podání žádosti o dotaci schváleno v ZM dne 18. 2. 2015, smlouva o 

poskytnutí dotace podepsána dne 22. 9. 2015) a „Rekonstrukce a modernizace zastávek 

a zálivů zastávek“ (podání žádosti o dotaci schváleno v ZM dne 2. 6. 2014, smlouva o 

poskytnutí dotace podepsána dne 4. 3. 2015). Tyto projekty se nyní nacházejí ve fázi 

udržitelnosti projektu. Po obdržení „Oznámení o finančním ukončení projektu“ k výše 

zmíněným projektů město požádalo v souladu s usneseními Zastupitelstva Ústeckého 

kraje o spolufinancování těchto projektů. 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 27. 6. 2016 svým usnesením č. 29/30Z/2016 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

usnesením č. 19/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 mj. se Statutárním městem Ústí nad 

Labem k projektům následně: 

 

1. Management IPRM Mobilita  

výše neinvestiční dotace: 279 060,53 Kč 

podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5% (nahrazuje spolufinancování ze 

státního rozpočtu) 

 

2. Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek 

výše investiční dotace: 2 272 080,25 Kč 

podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5% (nahrazuje spolufinancování ze 

státního rozpočtu) 

 



 
 

 

 

3. Inteligentní zastávky 

výše investiční dotace: 337 777,06 Kč 

podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5% (nahrazuje spolufinancování ze 

státního rozpočtu) 

 

Stejně tak je podpora Ústeckého kraje poskytnuta Dopravnímu podniku města Ústí nad 

Labem a.s. a Statutárnímu městu Most. 

 

Obnova Boží muka – Všebořice 

‚, Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 ‘‘ 

 

Důvodem krajské podpory je záchrana a obnova kulturních památek v Ústeckém kraji, která 

umožňuje rozšířit povědomí obyvatel kraje o nezbytnosti uchovávat historické dědictví 

minulosti jako přirozenou součást života, zlepšit technický stav kulturních a snížit vysoké 

procento ohrožených památek v kraji, využít existence kulturních památek pro prezentaci 

kraje z pohledu industriálního a zemědělského dědictví nadregionálního významu.  

Projekt: 

 

Zděná pilířová Boží muka ve Všebořicích jsou příkladem barokní drobné sakrální památky, 

která byla dle historických fotografií v minulosti výrazným krajinotvorným prvkem, postupně 

pohlceným zástavbou. Ve městě Ústí nad Labem se jedná o zcela ojedinělou a dochovanou 

památku svého druhu. První zmínka o těchto Božích mukách se v pramenech objevuje v r. 

1676. V současnosti je památka v dobrém stavu po rekonstrukci, ale vyžaduje dokončení 

v podobě zasazení 2 ks obrázků vyobrazujících světce do nik, které by znamenaly konečnou 

rehabilitaci této kulturní památky. 

 

Financování: 

Předpokládané celkové náklady: 53 tis. Kč 

Dotace (max. 70%): 37 100,- Kč 

Spolufinancování (min. 30%): 15  900,- Kč zajištěno z rozpočtu ODM. 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje projednalo dne 25. dubna 2016 předmětnou žádost o 

poskytnutí dotace ve výši 37 100,- Kč na projekt Obnova kamenného kříže Předlice a 

rozhodlo usnesením č. 125/29Z/2016 poskytnout dotaci ve výši 37 100,- Kč. 

 

Dalším krokem k úspěšné realizaci projektu je uzavření smlouvy (viz. příloha č. 4) o 

poskytnutí neinvestiční dotace. Závazný termín dokončení realizace projektu je 15. 12. 2016. 

Dotace bude poskytnuta jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce uvedený 



 
 

 

v žádosti, do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že nebude smlouva vyhotovena a 

podepsána oběma stranami, nemůže dojít k poskytnutí a vyplacení dotace. 

 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem 

Dne 2. 12. 2015 bylo Zastupitelstvem města schváleno podání žádosti na projekt „Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. spolu s podáním žádosti byli schválení i partneři s finančním příspěvkem, kterými 

jsou: 

- ZŠ Anežky České 

- ZŠ Hlavní 

- ZŠ Stříbrnická 

- Člověk v tísni, o.p.s. 

 

Dne 14. 12. 2015 byla žádost podána. 

Schválení žádosti 

Dne 25. 5. 2016 proběhlo jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV, na kterém byl 

projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ doporučen k financování s 

výhradou (viz. příloha č. 6 tohoto materiálu). Výhrada se týkala krácení rozpočtu na straně 

partnerů, a to zejména v položkách „Vybavení“. 

Na základě této skutečnosti byl žadateli dne  13. 7. 2016 doručen dokument s názvem „Výzva 

k předložení dokumentů před vydáním právního aktu“, podle kterého musí Statutární město 

Ústí nad Labem jako žadatel doložit doklad s názvem „Smlouva o partnerství s finančním 

příspěvkem“ (dále jen Smlouva, viz. příloha č. 5 tohoto materiálu), a to ve lhůtě 15 dnů od 

doručení tohoto dokumentu, tj.:. do 3. 8. 2016. Tato lhůta byla po konzultaci s MŠMT 

prodloužena na nezbytně nutnou dobu pro schválení v orgánech města. 

Součástí Smlouvy je několik příloh: Výzva k předložení dokumentů před vydáním právního 

aktu, Rozpočet projektu, Indikátory projektu, Žádost o podporu a znění výzvy, v rámci které 

byl projekt podán. 

Po podpisu Smlouvy budou moci Statutární město Ústí nad Labem a partneři čerpat dotaci 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle následující struktury:  

- celkový rozpočet projektu: 29 122 665, 50 Kč 

- výše podpory: 95 % 

- žadatel Statutární město Ústí nad Labem:  5 293 700, 00 Kč 

- partner ZŠ Anežky České:  5 045 046, 83 Kč 

- partner ZŠ Hlavní: 8 814 350, 70 Kč 

- partner ZŠ Stříbrnická: 7 441 088, 75 Kč 

- partner Člověk v tísni, o.p.s.: 3 366 751, 22 Kč 



 
 

 

Materiál včetně všech smluv byl projednán s právním odborem. 

 

 

Všechny přílohy, tedy přílohy č. 1 až 6 jsou dostupné na internetu. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ke spolufinancování projektu 

„Management IPRM Mobilita“  

 

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace ke spolufinancování projektu 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“  

 

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace ke spolufinancování projektu 

„Inteligentní zastávky“  

 

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ke spolufinancování projektu 

„Obnova Boží muka – Všebořice“  

 

Příloha č. 5 – Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ 

 

Příloha č. 6 – Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV k projektu 

„Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ 

 

 


