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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  s c h v a l u j e  

1. Smlouvu podle §14 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, 

B )  z m o c ň u j e  

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města 

a) k uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení. 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem“ 

Dne 26. 8. 2015 bylo Radou města schváleno partnerství Statutárního města Ústí nad Labem s 

MAS Labské skály, z.s. při přípravě a realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

(Usnesení RM č. 666/15) a dne 23. 6. 2016 byla s MAS Labské skály, z.s. v rámci tohoto 

projektu podepsána Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem, kterou se obě strany 

zavázaly k součinnosti.  

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (dále jen MAP), zaměřené na základní a mateřské školy, 

jsou koncepční dokumenty, které identifikují místně specifické problémy a potřeby jednotlivých 

škol a především posilují vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými školami i dílčími aktéry 

(zřizovatelé, ředitelé, učitelé, rodiče). Právě na základě širokého partnerství probíhá příprava 

MAPu. 

Realizace MAP je podmínkou pro čerpání dotací z operačních programů EU podporujících 

základní a předškolní vzdělávání, konkrétně se jedná o Integrovaný regionální operační program 

(dále IROP) a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV). 

Fyzická realizace MAP pro SO ORP Ústí nad Labem byla započata dne 1. 3. 2016.   

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000407-01 

Dne 9. 8. 2016 obdržela MAS Labské skály, z.s. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 

15_005/0000407-01, na základě kterého byla tomuto subjektu přiřknuta dotace v celkové výši 

3 868 672,64 Kč. Z tohoto dokumentu pro Příjemce vyplývá povinnost „uzavřít smlouvu podle § 

14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem projektu nebo s dodavatelem, pokud taková 

osoba má v souvislosti s realizací projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Stejnou 

povinnost má partner vůči svému dodavateli.“ (viz odstavec 20.3. Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. 15_005/0000407-01 – Příloha č. 2 tohoto materiálu) 

Na základě této povinnosti tedy musí MAS Labské skály, z.s. a Statutární město Ústí nad Labem 

mezi sebou uzavřít zmiňovanou smlouvu (viz Příloha č. 1 tohoto materiálu). 

 

 

 

Příloha č. 1: Smlouva podle §14 o ochraně osobních údajů 

Příloha č. 2: Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně příloh 

Přílohy č. 1 a 2 jsou dostupné na internetu. 

 


