
Realizace projektu 

. 

  

jednání Zastupitelstva města  

Ústí nad Labem 

  
 

dne: bod programu: 

 

Věc: 

 

Důvod předložení: 

 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 

Projednáno: 

 

Přizváni k jednání: 

7. 12. 2016 

Podpora inkluze v ÚL – Smlouva podle §14 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů 

41 

Ing. Martina Kůstková, referentka OPD, OSR MmÚ  
 

MUDr. Jiří Madar, 1. náměstek primátorky 

Ing. Bc. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR MmÚ 

Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení, PO MmÚ 

 



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  s c h v a l u j e  

1. znění Smlouvy 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 „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ 

Dne 14. 12. 2015 byla na základě usnesení č. 137/15 Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

podána žádost o dotaci na projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem. Žádost 

prošla všemi hodnotícími procesy a dne 10. 10. 2016 bylo ze strany Řídicího orgánu OP VVV 

vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého byla schválena dotace ve výši 95 % 

(27 666 532,22 Kč) z celkového rozpočtu 29 122 665,50 Kč.   

Z výše zmíněného Rozhodnutí o poskytnutí dotace 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. Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace č. 15_007/0000233-01 – Příloha č.1 tohoto materiálu) 

Na základě této povinnosti tedy musí Statutární město Ústí nad Labem uzavřít s partnery 

projektu zmiňovanou smlouvu (viz Příloha č. 2 tohoto materiálu). 

Partnery projektu jsou na základě podepsané Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 

(schválena v ZM dne 17. 8. 2016, usnesení č. 262/16) ZŠ Anežky České, ZŠ Stríbrnická, ZŠ 

Hlavní a Člověk v tísni, o.p.s. 

 

Znění Smlouvy podle §14 o ochraně osobních údajů bylo projednáno s právním odborem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně příloh 

Příloha č. 2: Smlouva podle §14 o ochraně osobních údajů 

Přílohy č. 1 je dostupná na internetu. 

 


