
U s n e s e n í

z 72. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 22. 3. 2021

Usnesení č. 1664/72R/21 - 1706/72R/21

1664/72R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

1665/72R/21
Rozpočtová opatření KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 560,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 560,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 560,00 tis. 
Kč v položce Provozní výdaje

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 989,16 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 4 989,16 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 4 989,16 
tis. Kč v položce Městský informační systém

3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši 100,00 tis. 
Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů KT ve výši 100,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk. č. 04 o částku 100 tis. Kč na akci 
„Kamerový systém Archiv města UL“

4. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru ve výši 4 900 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů (KT – mzdové prostředky) ve výši 
4 900 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 4 900 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva (vázáno pro KT – mzdové prostředky)
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5. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru ve výši 1 700 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů (KT – povinné pojistné) ve výši 1 
700 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 1 700 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva (vázáno pro KT – povinné pojistné)

1666/72R/21
Rozpočtové opatření FO – převod účelově určených a zasmluvněných finančních 
prostředků z roku 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 
ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 2 309,50 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2 309,50 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk.č. 05 o částku 2 
309,50 tis. Kč u akce „Kotlíkové půjčky“

1667/72R/21
Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 10,17 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,17 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 10,17 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

1668/72R/21
Veřejná zakázka „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Na Návsi, 
Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ takto:
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1. STRABAG a.s.
2. Silnice Topolany a.s.
3. Metrostav Infrastructure a.s.
4. SWIETELSKY stavební s.r.o.
5. EUROVIA CS, a.s.
6. STREET s.r.o.
7. DOKOM FINAL s.r.o.
8. Raeder & Falge s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním 
místě v pořadí, tj. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
IČ: 60838744, s nabídkovou cenou ve výši 3 101 050,- Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná 
oprava vozovky“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava 
vozovky“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

1669/72R/21
Rozpočtové opatření městské policie

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v 
roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 94,70 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 94,70 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 94,70 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje

1670/72R/21
Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část 
výdajového rozpočtu - nezasmluvněné)

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 
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500,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 500,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku - oddělení 
evidence majetku o částku 500,00 tis. Kč 

1671/72R/21
Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část 
výdajového rozpočtu - zasmluvněné, nečerpané finanční prostředky

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku k zapojení 
účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 4 
900,08 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 900,08 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku - oddělení 
evidence majetku o částku 4 900,08 tis. Kč 

1672/72R/21
Rozpočtové opatření ODM - uspořené prostředky - údržba komunikací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 999,98 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 999,98 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
999,98 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 230,23 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 2 230,23 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 
230,23 tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 500,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 500,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení 
evidence majetku o částku 1 500,00 tis. Kč

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku ve výši 27 731,52 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 27 731,52 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 27 
731,52 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací

C) ukládá
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1. Ing. Evě Outlé, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

T: 19. 4. 2021

1673/72R/21
Rozpočtové opatření ODM - zasmluvněné akce - údržba komunikací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 544,18 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 544,18 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
544,18 tis. Kč v položce Provoz lanové dráhy
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 600,00 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 600,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
600,00 tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 531,63 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 531,63 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
531,63 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek
4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 3 352,66 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 352,66 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 3 
352,66 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky
5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 3 100,00 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 100,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o 
částku 3 100,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Moskevská“

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 14 099,72 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
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a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 14 099,72 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 14 
099,72 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací

C) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 19. 4. 2021

1674/72R/21
Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Krásné Březno:
a) pozemek p. č. 861/160 o výměře 333 m2
b) budova čp. 795 umístěná na pozemku p. č. 861/160
c) pozemek 861/161 o výměře 208 m2
za účelem rozšíření firemního zázemí pro administrativní a servisní činnost společnosti

1675/72R/21
Záměr prodeje pozemků p. č. 1890/1 a p. č. 1896/18 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 1858 m2 z celkové výměry 6240 
m2 a pozemku p. č. 1896/18 o výměře 145 m2, oba v k. ú. Klíše za účelem stavby na 
bydlení

1676/72R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 171/1 o výměře cca 130 m2 z celkové výměry 8145 
m2 v k. ú. Všebořice za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
c) předmětná část pozemku nebude oplocena
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
e) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

1677/72R/21
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) konstatuje

1., že ke dni 22. 3. 2021 skončí mandát členům dozorčí Bohuslavu Bašusovi a Františku 
Dvořákovi uplynutím čtyřletého období

B) volí

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. a v 
souladu s čl. VI odst. 6 písm. f) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
a. s.
1. Bohuslava Bašuse, nar. 9. 10. 1959
a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. ke dni 23. 
3. 2021
2. Františka Dvořáka nar. 30. 4. 1965
a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. ke dni 23. 
3. 2021

1678/72R/21
Porušení rozpočtové kázně – Žádost o prominutí penále SK KAMURA RYU 
SHOTOKAN, z.s. 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s prominutím penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, podle § 22 
odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu SK KAMURA RYU SHOTOKAN, z.s., 
IČ: 661 10 351, na realizaci akce „XXIX. CZECH KARATE OPEN CUP 2016 – GRAND 
PRIX KARATE ÚSTÍ N.L.“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1018301, 
stanoveným platebním výměrem č. 1/2021/OŠKS. v plné výši, tj. 5.000,- Kč

B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 19. 4. 2021

1679/72R/21
Rozpočtové opatření OŠKS 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb k zapojení 
finančních prostředků vytvořených v roce 2020 z účtu VHČ do neinvestiční části 
výdajového rozpočtu roku 2021 ve výši 247,93 tis. Kč takto:

a) zapojení zisku z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) ve výši 247,93 tis. Kč z reklamy a 
propagace v roce 2020

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
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sociálních služeb, oddělení kultury a sportu, o částku 247,93 tis. Kč v položce Oblast 
kultury

1680/72R/21
Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ a 
následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:

a) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Poradenství pro sluchově postižené“ ve výši 9 610,-Kč
b) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Tlumočnické služby“ ve výši 11 630,-Kč

2. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb“ 
dle přílohy usnesení č. 1

3. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti 
podpory rodiny“ dle přílohy usnesení č. 2

B) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ a 
následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto:

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů dle 
projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši 20 660,-Kč
b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 118 830,-Kč
c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Centrum služeb pro rodinu“ ve výši 129 770,-Kč
d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Komunitní centrum pro děti“ ve výši 44 980,-Kč
e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 59 390,-Kč
f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 254 520,- Kč
g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 217 020,-Kč
h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Terénní programy“ ve výši 130 930-Kč
i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů spojených 
s realizací aktivit na podporu rodiny dle
žádosti „Centrum pro rodinu Ovečka“ ve výši 90 110,-Kč
j) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Pečovatelská 
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služba OPORA“ ve výši 892 550,-Kč
k) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Domácí 
hospicová péče OPORA“ ve výši 106 590,-Kč
l) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu nákladů služby 
dle projektu „Poradna Prosapia Ústí nad Labem“ ve výši 40 000,-Kč
m) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Odborné 
sociální poradenství“ ve výši 79 350,-Kč
n) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 79 350,-Kč
o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně 
terapeutické dílny“ ve výši 383 520,-Kč
p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociální 
rehabilitace“ ve výši 370 300,-Kč
q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociální 
rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 233 340,-Kč
r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Chráněné 
bydlení“ ve výši 542 220,-Kč
s) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 409 380,-Kč
t) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Terénní program“ ve výši 411 480,-Kč
u) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ ve výši 84 300,-Kč
v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Ambulantní adiktologické služby“ ve výši 82 570,- Kč
w) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním“ ve výši 99 
070,-Kč
x) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 126 270,-Kč
y) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným postižením a u osob 
s poruchou autistického spektra“ ve výši 109 110,- Kč
z) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 698 420,-Kč
aa) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 63 540,-Kč
bb) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Poradna-Agentura Osmý den, o.p.s“ ve výši 26 450,-Kč
cc) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Sociální rehabilitace“ ve výši 67 860,-Kč
dd) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Podpora samostatného bydlení“ ve výši 71 030,-Kč
ee) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 95 030,-Kč
ff) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Bateau, 
z.s. 2021“ ve výši 132 580,-Kč
gg) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 103 210,-Kč
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hh) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Nízkoprahový klub Mixér“ ve výši 84 300,-Kč
ii) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 289 080,-Kč
jj) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby
dle projektu „Terénní sociální práce“ ve výši 284 370,-Kč
kk) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 
aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka a Stromeček“ ve výši 52 
290,-Kč
ll) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na částečnou 
úhradu nákladů služby dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 181 710,-Kč
mm) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na částečnou 
úhradu nákladů služby dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 84 620,-Kč
nn) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost 
(IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 187 950,-Kč
oo) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost 
(IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu 
rodiny dle projektu „Doučování dětí v NRP“ ve výši 62 530,-Kč
pp) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 63 540,-Kč
qq) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Centrum krizové intervence“ ve výši 300 200,-Kč
rr) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci“ ve výši 185 990,-Kč
ss) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 31 720,-Kč
tt) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny – domov bez násilí“ ve 
výši 57 730,-Kč
uu) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou úhradu 
nákladů služby dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 83 120,-Kč
vv) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 145 600,-Kč
ww) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ:26593661), na částečnou 
úhradu nákladů služby dle projektu „Podpora služeb centra pro zdravotně postižené – 
osobní asistence“ ve výši 62 400,-Kč
xx) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů 
služby dle projektu „Podpora služeb centra pro zdravotně postižené - odborné sociální 
poradenství“ ve výši 19 830,-Kč
yy) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 90 600,-Kč
zz) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 144 150,-Kč
aaa) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením“ 
ve výši 120 300,-Kč
bbb) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Terénní 
program v Ústí nad Labem“ ve výši 194 910,-Kč
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ccc) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby 
dle projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 173 060,-Kč
ddd) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby 
dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 86 640,-Kč
eee) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby 
dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 119 310,-Kč
fff) HEWER, z.s. (IČ:66000653), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Osobní 
asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši 34 500,-Kč

C) nesouhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ 
takto:
a) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na 
podporu rodiny dle projektu „Předškolní centrum Klíček“
b) Anděl Strážný, z.ú. (IČ:02771527), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Tísňová péče“

D) ukládá
1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 19. 4. 2021

1681/72R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Celoroční sportování dětí a mládeže 
do 21 let (šeky)

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let 
(šeky)“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 004 82 846 ve výši 
40.000,- Kč
b) FC NY Tiradores Ústí nad Labem, z. s., IČ: 093 79 584 ve výši 20.000,- Kč
c) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 26 985 ve výši 13.000,- Kč
d) Potápěči Ústí nad Labem, p. s., IČ: 050 84 750 ve výši 14.000,- Kč
e) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 47.000,- Kč
f) SKI klub Telnice – spolek, IČ: 708 67 780 ve výši 18.000,- Kč
g) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., IČ: 631 52 509 ve výši 4.000 ,- Kč
h) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 40.000,- Kč
i) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 43.000,- Kč

2. znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v roce 2021 – kategorie druhé – Celoroční sportování dětí a mládeže 
do 21 let (šeky)

B) souhlasí
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1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“ a 
následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s., IČ: 270 43 584 ve výši 402.000,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z.s., IČ: 054 22 698 ve výši 206.000,- Kč
c) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 ve výši 155.000,- Kč
d) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964 ve výši 159.000,- Kč
e) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s., IČ: 226 09 458 ve výši 193.000,- Kč
f) BLADES Ústí nad Labem, z.s., IČ: 227 69 315 ve výši 170.000,- Kč
g) BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z. s., IČ: 084 55 783 ve výši 116.000,- Kč
h) Český svaz parkouru, z.s., IČ: 018 71 633 ve výši 233.000,- Kč
i) EHK karate club z. s., IČ: 270 47 482 ve výši 59.000,- Kč
j) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488 ve výši 140.000,- Kč
k) FK Ústí nad Labem – ženy z.s., IČ: 228 87 458 ve výši 152.000,- Kč
l) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s., IČ: 692 91 969 ve výši 387.000,- Kč
m) Judo team Střekov, z.s., IČ: 057 83 259 ve výši 59.000,- Kč
n) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 197.000,- Kč
o) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s., IČ: 266 47 567 ve výši 298.000,- Kč
p) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 196.000,- Kč
q) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181 ve výši 76.000,- Kč
r) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203 ve výši 67.000,- Kč
s) SK Brná, z.s., IČ: 270 40 968 ve výši 93.000,- Kč
t) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s., IČ: 445 54 087 ve výši 75.000,- Kč
u) SK ÚSTÍ-AUSSIG, z.s., IČ: 014 71 619 ve výši 66.000,- Kč
v) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s., IČ: 661 10 351 ve výši 177.000,- Kč
w) Spolek InlineSkating.cz, IČ: 226 07 137 ve výši 92.000,- Kč
x) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 412.000,- Kč
y) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s., IČ: 442 26 306 ve výši 193.000,- Kč
z) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 64.000,- Kč
aa) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 52.000,- Kč
bb) T.J. Mojžíř, z.s., IČ: 445 52 521 ve výši 211.000,- Kč
cc) Taneční skupina Freedom z.s., IČ: 226 70 904 ve výši 191.000,- Kč
dd) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 ve výši 227.000,- Kč
ee) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši 271.000,- Kč
ff) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s., IČ: 183 80 514 ve výši 212.000,- Kč
gg) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s., IČ: 057 86 304 ve výši 198.000,- 
Kč
hh) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s., IČ: 057 81 191 ve výši 55.000,- Kč
ii) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853 ve výši 
124.000,- Kč
jj) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s., IČ: 057 86 801 ve výši 68.000,- Kč
kk) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s., IČ: 057 87 343 ve výši 166.000,- 
Kč
ll) TJ Skorotice, z.s., IČ: 442 26 292 ve výši 105.000,- Kč
mm) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 170.000,- Kč
nn) TJ Vaňov, z.s., IČ: 005 24 701 ve výši 90.000,- Kč
oo) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 147.000,- Kč
pp) USK PROVOD, z.s., IČ: 183 81 375 ve výši 745.000,- Kč
qq) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s., IČ: 046 10 881 ve výši 370.000,- Kč
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rr) Ústecká asociace futsalu, z.s., IČ: 041 02 584 ve výši 196.000,- Kč
ss) Ústecké centrum cyklistiky z. s, IČ: 090 01 239 ve výši 58.000,- Kč
tt) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek, IČ: 445 56 594 ve výši 
108.000,- Kč
uu) Volejbal Ústí nad Labem, z.s., IČ: 056 12 951 ve výši 433.000,- Kč

C) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 19. 4. 2021

1682/72R/21
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu Statutárního města 
Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem“ včetně formulářů žádostí a finančního vypořádání poskytnuté dotace v 
předloženém znění
2. výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 
2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

1683/72R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z 
roku 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k 
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků v 
celkové výši 4 680,66 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 4 680,66 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku 3 554,66 tis. 
Kč u akce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku 1 126,00 tis. 
Kč u akce „Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k 
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků v 
celkové výši 4 628,38 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 628,38 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení přípravy a realizace 
investic o částku 107,98 tis. Kč, v položce Ostatní výdaje oddělení
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení strategického 
rozvoje o částku 3 627,62 tis. Kč
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické 
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o částku 892,78 tis. Kč, v položce Provozní výdaje
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k 
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků v 
celkové výši 52,58 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
přijetím pojistných náhrad ve výši 52,58 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické 
o částku 5,63 tis. Kč, v položce Oprava a údržba
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 46,95 tis. Kč

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve 
výši 6 266,29 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 6 266,29 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické 
o částku 6 266,29 tis. Kč, v položce Oprava a údržba

C) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 19. 4. 2021

1684/72R/21
Rozpočtové opatření FO – zapojení finanční podpory z Národního programu Životní 
prostředí SFŽP ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 131,89 tis. Kč – zapojení finanční 
podpory z Národního programu Životní prostředí SFŽP ČR ke spolufinancování projektu 
„Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností
Ústí nad Labem“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 131,89 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státních fondů – investiční
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. 03 o částku 131,89 
tis. Kč – Investiční rezerva

1685/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a OÚPSŘ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
odboru územního plánování a stavebního řádu ve výši 119,79 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OÚPSŘ o částku 119,79 tis. Kč, v 
položce Kancelář architektury města
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 119,79 tis. Kč, v položce Provozní výdaje

1686/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 955,73 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 955,73 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 497,18 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 168,04 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 290,51 tis. Kč

1687/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků 
SFŽP z projektu "Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad 
Labem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru v celkové výši 2 219,50 tis. Kč – vrácení nevyčerpané části dotace ze 
Státního fondu životního prostředí ČR takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. 05 o částku 2 109,50 
tis. Kč u akce „Kotlíkové půjčky“
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 110,00 tis. Kč 
(služby kotlíkového specialisty)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 2 219,50 tis. 
Kč v položce Finanční vypořádání

1688/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole 
Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, na předfinancování a 
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realizaci projektu „Vybudování multimediální a ICT učebny“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 5 988,26 tis. Kč a uzavřením 
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem Statutárním městem 
Ústí nad Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou 
organizací
2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
ve výši 5 988,26 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku 5 988,26 tis. 
Kč, u „Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad 
Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, ve výši 5 988,26 tis. Kč, na 
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem 
„Vybudování multimediální a ICT učebny,“ který je realizován v rámci dotačního programu 
MMR ČR: 11703 - Integrovaný regionální operační program
3. s poskytnutím finančních prostředků Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizaci maximálně ve výši 665,36 tis. Kč, tj. ve výši 10 % z 6 653,62 tis. 
Kč, z celkových předpokládaných způsobilých nákladů na realizaci projektu, které 
zřizovatel uvolní z „Rezervy na projekty p. o.“ a poskytne p. o. Základní škola Ústí nad 
Labem, Rabasova 3282/3 na základě potřeb úhrad nákladů souvisejících s realizací projektu 
„Vybudování multimediální a ICT učebny“ specifikovaných v žádosti ředitele, a to formou 
účelového příspěvku na provoz či investičního příspěvku

B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrhy dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 19. 4. 2021

1689/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 911,95 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování ve výši 911,95 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 911,95 tis. Kč na provozní výdaje

1690/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
příspěvkovým organizacím z oblasti školství
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 3 030 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 3 030 tis. Kč v položce Podpora p. o. - vyloučené 
lokality
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových příspěvků na provoz pro p. o. z oblasti 
školství v celkové výši 3 030 tis. Kč na „Podporu pedagogických pracovníků ve školských 
zařízeních ve vyloučených lokalitách“ takto:
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 10/5, p. o. 724 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 1 206 tis. Kč
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 1 100 tis. 
Kč

B) ukládá
1. Mgr. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

T: 31. 12. 2021

2. Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

T: 31. 12. 2021

3. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

T: 31. 12. 2021

1691/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – úspora finančních prostředků v roce 2020 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
v celkové výši 15 937,54 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 15 937,54 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 8 056,29 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
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příspěvkových organizací o částku 7 881,25 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD, 
Pečovatelská služba

B) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 19. 4. 2021

1692/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole 
Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci, na předfinancování 
a realizaci projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 11 780,49 tis. Kč a uzavřením 
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem Statutárním městem 
Ústí nad Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkovou 
organizací
2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
ve výši 11 780,49 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku 11 780,49 tis. 
Kč, u „Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad 
Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci, ve výši 11 780,49 tis. Kč, na 
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem 
„Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory,“ který je realizován v 
rámci dotačního programu MMR ČR: 11703 - Integrovaný regionální operační program
3. s poskytnutím finančních prostředků Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvkové organizaci maximálně ve výši 1 308,94 tis. Kč, tj. ve výši 10 % z 13 
089,42 tis. Kč, z celkových předpokládaných způsobilých nákladů na realizaci projektu, 
které zřizovatel uvolní z „Rezervy na projekty p. o.“ a poskytne p. o. Základní škola Ústí 
nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a na základě potřeb úhrad nákladů souvisejících s 
realizací projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory,“ 
specifikovaných v žádosti ředitele, a to formou účelového příspěvku na provoz či 
investičního příspěvku

B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrhy dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 19. 4. 2021

1693/72R/21
Prioritizace záměrů města Ústí nad Labem pro nástroj ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace v období 2021-2027

Rada města Ústí nad Labem po projednání

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 18 z 24



A) souhlasí

1. s prioritizací záměrů města Ústí nad Labem pro zařazení do nástroje ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace v období 2021-2027 dle přílohy č. 1 materiálu

B) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání návrh prioritizace záměrů 
dle bodu A).

T: 20. 4. 2021

1694/72R/21
Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 za rok 2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. Evaluaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 za rok 2019

1695/72R/21
Dodatek č. 1 ke Statutu účelového peněžního fondu statutárního města Ústí nad 
Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zněním Dodatku č. 1 ke Statutu účelového peněžního fondu statutárního města Ústí 
nad Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., uvedeného v 
příloze č. 1 usnesení

B) ukládá
1. Evě Novákové, člence Rady města Ústí nad Labem

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad 
Labem

T: 19. 4. 2021

1696/72R/21
Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV č. 30_21_011 v rámci OP 
Potravinové a materiální pomoci a uzavřením smlouvy o partnerství s ÚK

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zapojením základních škol a mateřských škol do Výzvy MPSV č. 30_21_011 
Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Projekt ÚK – Potravinová pomoc 
dětem ve vážné sociální nouzi
2. s uzavřením smlouvy o partnerství u výzvy MPSV č. 30_21_011 Operačního programu 
Potravinové a materiální pomoci mezi příslušnou základní školou nebo mateřskou školou 
statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, v rámci projektu ÚK – Potravinová 
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

B) zmocňuje
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1. Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic
a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám statutárního 
města Ústí nad Labem se zapojením
do projektu v rámci výzvy uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
b) k vydávání souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství mezi příslušnou základní školou 
nebo mateřskou školou statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem uvedené v 
bodu A) 2. tohoto usnesení

1697/72R/21
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské 
školy Sluníčko na dobu určitou

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o nástupu Ireny Holakovské, ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad 
Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace, na mateřskou a rodičovskou 
dovolenou

B) vyhlašuje

1. dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa na dobu určitou, na 
ředitele/ředitelku
a) Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace

C) schvaluje

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení

D) jmenuje

1. komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace ve 
složení:
Předseda: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Členové: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Bc. Denisa Bukorová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Bc. Iva Bajerová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Vladimíra Vosecká, školní inspektorka České školní inspekce
Marie Lompartová, pedagogický pracovník MŠ Sluníčko

E) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 7. 2021 jmenován 
ředitel/ředitelka Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, 
příspěvkové organizace, na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Ireny Holakovské
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T: 1. 7. 2021

1698/72R/21
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské 
školy Karla IV. na dobu určitou

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o nástupu Bc. Michaely Perglerové, ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, 
Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizace, na mateřskou a rodičovskou dovolenou

B) vyhlašuje

1. dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa na dobu určitou, na 
ředitele/ředitelku
a) Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizace

C) schvaluje

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení

D) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2021 jmenován 
ředitel/ředitelka Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové 
organizace, na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Bc. Michaely Perglerové

T: 1. 8. 2021

1699/72R/21
Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb - Cíl 4 - Podpora mobility - DS 
Chlumec, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o výzvě č. 6 programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb, Cíl 4 – Podpora mobility

B) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „DS Chlumec – vybudování bezbariérového 
sociálního zařízení“ v rámci výzvy dle bodu A)1. tohoto usnesení na projekt se 
spolufinancováním ve výši min. 25 % uznatelných výdajů a 100 % neuznatelných výdajů 
na projekt, přičemž celkové předpokládané výdaje na projekt činí částku ve výši 2 366,31 
tis. Kč vč. DPH

C) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI
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a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení

T: 4. 4. 2021

1700/72R/21
Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb - Cíl 5 - Pořízení automobilů pro 
poskytovatele sociálních služeb - Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o výzvě č. 11 programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb, Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních 
služeb

B) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Pečovatelská služba - pořízení 2 ks automobilů pro 
poskytování terénních sociálních služeb“ v rámci výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení na 
projekt se spolufinancováním ve výši 25 % uznatelných výdajů a 100 % neuznatelných 
výdajů na projekt, přičemž celkové předpokládané výdaje na projekt činí částku ve výši 
605,00 tis. Kč vč. DPH

C) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
a finančního odboru ve výši
605 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 605 tis. Kč – 
investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 o částku 605 tis. Kč na 
akci „Pečovatelská služba – pořízení 2 ks automobilů pro poskytování terénních sociálních 
služeb“

D) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení

T: 11. 4. 2021

2. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení do Zastupitelstva města Ústí nad Labem

T: 19. 4. 2021

1701/72R/21
Rozpočtové opatření KP – MRS Vstupenky Ústí

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 508,92 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
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účtu „SM – ÚL MRS VSTUPENKY ÚSTÍ“ – tř. 8 financování ve výši 508,92 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 508,92 tis. Kč

1702/72R/21
Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 216,60 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 216,60 tis. 
Kč v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši 
216,60 tis. Kč takto:
- 162,60 tis. Kč v položce mzdové prostředky
- 54,00 tis. Kč v položce povinné pojistné

1703/72R/21
Rozpočtová opatření KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 
ale v roce 2020 nečerpaných prostředků v celkové výši 1 011,99 tis. Kč do rozpočtu roku 
2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 011,99 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 433,67 tis. 
Kč v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 578,32 tis. Kč

2. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 2 200 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 2 200 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 2 200 tis. 
Kč v položce Provozní výdaje

1704/72R/21
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 
Labem + Smlouva o dotace
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2021

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

3. Výzvu k podání žádosti o dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2021

1705/72R/21
Porušení rozpočtové kázně – HASIČI – ZÁCHRANÁŘI, z.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté spolku HASIČI – 
ZÁCHRANÁŘI z.s., IČ: 8051984,
na realizaci projektu „Zabezpečení vybavení potřebného pro zásahy při mimořádných 
událostech“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1022974, stanovený platebním 
výměrem č. 01/2020/KP podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1706/72R/21
Nominace člena Pracovní skupiny Vzdělávání

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 nominuje

1. Mgr. Jiřího Starého, vedoucího oddělení řízení ITI MmÚ
a) členem Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stále konferenci Ústeckého kraje
2. Mgr. Michala Ševcovice, náměstka primátora
a) náhradníkem Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stále konferenci Ústeckého 
kraje

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb 
(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
: 

 
 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
Zastoupené: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: …osoba, se kterou bude jednáno….  
Email:………………………………………. 
Telefon: ……………………………………. 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s. 
Číslo účtu: 5017001555/5500 
 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

 

a 

 

název subjektu………………………………..  

se sídlem: …………………………………….. 
IČ:  …………………………………………….. 
 
Místo poskytování činnosti:…………………. 
Zastoupené:……………………………………. 
Jednající: ………………………………………. 
Bankovní spojení:…………………………….  
Číslo účtu:……………………………………..   
   
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
 
Příjemce je zapsán ve Veřejném rejstříku  u ……………………. Oddíl:……………………Vložka:……………… 
 
 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb 

 
 

K realizaci poskytování sociálních služeb 
 
 

„……………………………………“ 
 

 
 
 
 

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb 2021- VZOR final.pdf k usnesení č.1680/72R/21
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I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Na základě usnesení Rady Statutárního města Ústí nad Labem č………… ze dne …..….. 2021, nebo 

usnesení Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem č……………ze dne ………….. 2021 (ev. 
usnesení Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem v kompetenci Rady Statutárního města Ústí nad 
Labem č………..ze dne………..2021) poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční účelovou dotaci na rok 
2021 ve výši ……………Kč, slovy: …………………… (dále jen „dotace“), a to v rámci Dotačního programu 
města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2021 

schváleného Radou města Ústí nad Labem dne 8. 7. 2020 usnesením č. 1225/49R/20 v dotačním titulu č. 1 
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb. 

 
2.  Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši ………….. Kč (slovy: ………...…. korun  českých)     

do 30 dnů po zveřejnění smlouvy na Registru smluv, tj. po nabytí účinnosti smlouvy, a to bankovním 
převodem na účet příjemce dotace uvedený v záhlaví této smlouvy.  
 

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb. 

 
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a 
vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
 
II. 

Oprávnění k poskytování a druh sociálních služeb 

 
1. Příjemce prohlašuje, že má právní subjektivitu a dále prohlašuje, že má na základě rozhodnutí Krajského 

úřadu Ústeckého kraje o registraci, vydaného podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění k poskytování následujícího druhu sociálních služeb: 

 
− druh služby dle registrace 

− …………………………….. 
 

2. Příjemce prohlašuje, že poskytuje a na základě této smlouvy bude poskytovat následující druh služeb v tomto 
rozsahu: ……druhy podpořených služeb…… (identifikátor: …………….),  podle projektu „……název projektu 
dle žádosti……..“. 

 
 

III. 
Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě neinvestičních (provozních) nákladů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb vymezených v článku II. odst. 2 této smlouvy v roce 2021 (dále jen 
„dotovaná činnost“) následovně: 
 

a) …….druh podpořené služby ……………výše dotace………… 
                   

 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude dotovanou činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 
v souladu s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a podmínkami a pravidly Dotačního programu 
města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2021, 
……název konkrétní oblasti podpory………. (dále jen „Dotační program“). 

 
 
 

IV. 
Podmínky použití dotace, povinnosti příjemce a důsledky jejich porušení 

 

 
1. Podmínky, které je příjemce povinen splnit dle § 10a odst. 5 písm. h) zákona č. 250/2000Sb. 

 
Jsou to podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit.  Jejich nesplnění 
je podle tohoto článku považováno za porušení závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2. 

zákona č. 250/2000 Sb. 
        

Za tato porušení rozpočtové kázně (dále jen „PRK“) se stanoví odvod ve výši, v jaké k porušení rozpočtové 
kázně došlo. 
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1.1) Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému 
v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

 
1.2) Příjemce se zavazuje, že dotaci, použije výlučně na úhradu neinvestičních (provozních) nákladů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb specifikovaných v čl. II. této smlouvy. 
 
1.3) Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky k úhradě nákladů/výdajů na služby, na které 

byla dotace touto smlouvou poskytnuta, které časově souvisí s rokem, ve kterém byla dotace poskytnuta a 
musí být příjemcem prokazatelně vynaloženy (zaplaceny) v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
s výjimkou uvedenou v odst. 8.2.7. písm. c) dotačního programu  

 
1.4) Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 30% celkových nákladů projektu, na jehož realizaci 

je dotace poskytnuta. 
 
1.5) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné a oddělené 
sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak,  
aby příslušné doklady vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu  
§ 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvanlivost.  

 
1.6) Příjemce je povinen dotaci čerpat jen v dohodnuté výši a zároveň toliko v rámci jednotlivých nákladových 

položek a jejich výší, uvedených příjemcem dotace ve schváleném projektu (viz tabulková část žádosti - 
rozpočet). 

 
1.7) Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech účetních a dalších dokladů prokazujících 

vznik uznatelných nákladů (viz Dotační program) na formuláři Finanční vypořádání dotace. Příjemce doloží 
finanční vypořádán dotace také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání 
dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a dalšími přílohami dle této smlouvy a 
dotačního programu. Předložení samotného formuláře vyúčtování dotace bez složky účetních dokladů 
nebude považováno za odevzdané vyúčtování v termínu. 

 
1.8) Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace 

poskytnuta, a je uveden v záhlaví této smlouvy, nebo z dalších účtů uvedených příjemcem v žádosti a této 
smlouvě. 

 
1.9) Příjemce dává souhlas poskytovateli vyžadovat si písemně od registrujícího orgánu a od orgánu inspekce 

informace o tom, zdali příjemce neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a informace o tom, zdali 
registrující orgán nerozhodl o změně, či zrušení registrace příjemci.  

 
1.10) Příjemce dotace je povinen neprodleně vrátit zpět poskytovateli finanční prostředky, které nevyčerpá ve 

smluvně stanoveném termínu, na účet uvedený v záhlaví této smlouvy s variabilním symbolem 12330. 
 

Nesplnění této podmínky je považováno za zadržení finančních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 3 zákona č. 250/2000Sb. Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši zadržených finančních 
prostředků. 

 
1.11) Příjemce dotace se zavazuje vrátit Statutárnímu městu dotaci, a to ve výši, která mu byla na základě této 

smlouvy poskytnuta, v případě, že tato služba získá v témže roce plnou podporu z jakéhokoliv 
individuálního projektu Ústeckého kraje, nebo grantového projektu  ESF. Tuto skutečnost příjemce 
neprodleně písemně oznámí Statutárnímu městu a předloží listinu (smlouvu), na základě které mu byla 
tato finanční podpora poskytnuta. Příjemce je povinen splnit shora uvedený závazek nejpozději do třiceti 
kalendářních dní od přijetí rozhodnutí o získání takovéto finanční podpory. 

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši, v jaké k porušení rozpočtové kázně došlo. 
Odvod za neohlášení této skutečnosti bude stanoven ve výši 1 % z částky poskytnuté dotace.  

 
1.12) Ustanovení čl. IV. odst. 5 bod 5.7 této smlouvy o vrácení dotace platí i pro případ, že příjemce dotace 

bude čerpat dotaci v rámci jakéhokoliv individuálního projektu Ústeckého kraje, nebo grantového projektu 
ESF nepřímo od hlavního příjemce výše uvedené dotace subdodavatelsky. V tomto případě je příjemce 
dotace povinen Statutární město Ústí nad Labem neprodleně písemně informovat o tom, že mu byla shora 
uvedená dotace v rámci subdodavatelského vztahu poskytnuta, a zároveň se zavazuje Statutárnímu 
městu Ústí nad Labem předložit listinu (smlouvu), na základě které mu byla výše uvedená dotace hlavním 
příjemcem dotace poskytnuta. Nejpozději je příjemce povinen splnit shora uvedený závazek do deseti 
kalendářních dní od přijetí finančních prostředků od hlavního příjemce dotace v rámci individuálního 



   
                                                                                                                                                         SML……………... 

4 

 

projektu Ústeckého kraje, nebo grantového projektu ESF. 
 

Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši, v jaké k porušení rozpočtové kázně došlo. 
Odvod za neohlášení této skutečnosti bude stanoven ve výši 1 % z částky poskytnuté dotace. 
 

1.13) Příjemce bere na vědomí, že je povinen vrátit Statutárnímu městu Ústí nad Labem poskytnutou dotaci, 
eventuálně její poměrnou část v případě, že poruší svoje povinnosti, k jejichž plnění se zavázal v této 
smlouvě, nebo jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů.  

 
 
 
2.  Podmínky, které je příjemce povinen splnit dle § 10a odst. 5 písm. i) zákona č. 250/2000Sb. 

 
Jsou to další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, které je příjemce 
povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení méně závažných 
povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. a podle § 10a odst. 6 zákona č. 
250/2000 Sb. za ně bude uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených 

prostředků, a to níže uvedeným procentem. 
 
Při porušení těchto podmínek poskytovatel písemně vyzve v souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 
250/2000 Sb. příjemce dotace k provedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení této 
výzvy. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl nápravná opatření, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně. 
 

 
2.1) Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o majetku, příjmech a výdajích, výnosech a nákladech na 

souvisejících s dotovaným projektem na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či 
zakázce tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní příjem a výdaj nebo výnos a náklad je či není vykazován na 
tento projekt. Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci, budou postupovat analogicky. 

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši 10% z částky poskytnuté dotace. 

 
2.2) Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití 

dotace textem v jaké výši je dotace čerpána a číslem smlouvy např. „hrazeno z dotace SMLxxxxxxx“ či 
„částečně hrazeno z dotace SMLxxxxxxx ve výši ……….“, nebo jiným obdobným způsobem. 

Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výpisů z bankovního účtu (u jednotlivých transakcí, 
vztahujících se k účelu použití), výdajových pokladních dokladech, na originálech faktur, zjednodušených 
daňových dokladech (paragon, stvrzenka, jízdenka apod.), interních dokladech a jiných dokladech, pokud na 
jejich základě probíhá platba (např. předpis pro úhradu zálohových plateb), originálech mzdových listů. 

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši 5% za každý jednotlivý účetní případ. (účetní případ = účetní 
doklad + doklad prokazující jeho úhradu). 

 
2.3) Příjemce se zavazuje v průběhu realizace činnosti prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat 

statutární město Ústí nad Labem.  Za vhodný způsob prezentace je považováno umístění loga statutárního 
města Ústí nad Labem nebo uvedením skutečnosti, že činnost/projekt je realizován za finanční podpory 
statutárního města Ústí nad Labem: 

 

 stálé označení v provozovně nebo v místě poskytování služby/činnosti  

 na svých webových stránkách, v sociálních médiích informujících o činnosti/projektu 

 na propagačních materiálech (brožury, letáky, publikace, atd.) 
 
Neprokáže-li příjemce alespoň jeden z uvedených způsobů propagace, bude stanoven odvod za toto 
PRK ve výši 5% z částky poskytnuté dotace. 

 
2.4) Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které nevyžadují schválení 

poskytovatelem a které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace 
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit 
poskytovateli do 15 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti nebo události, které mají nebo mohou mít za 
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu 
příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.  

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši 1% z částky poskytnuté dotace. 
 

2.5) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o veškerých změnách Pověření Ústeckého kraje 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje/ Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností, a doložit je 
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příslušným dokumentem o změně.  
 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši 1% z částky poskytnuté dotace. 
 
2.6) Předložené Finančním vypořádání dotace dle čl. IV. odst. 1. bod 1.7. a předložené účetní doklady dle 

odst. 2 bod 2.2  této smlouvy, vykazují administrativní chyby, za které se pro potřeby této smlouvy 
považují chyby v psaní a počtech, formální nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce 
dokazuje použití dotace v souladu se smluvně stanoveným účelem, či formální nedostatky 
předkládaných dokladů, za které jsou považovány chybějící náležitosti účet. dokladů § 11 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.  
 
Odvod za toto PRK může být stanoven do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo 
z poskytnuté dotace, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše 
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků) 

 
2.7) Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace dotované činnosti archivovat následující 

podkladové materiály: 

 žádost o dotaci; 

 tuto smlouvu; 

 originály dokladů prokazující čerpání dotace; 

 evidenci účetnictví, kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání dotace; 

 finanční vypořádání dotace. 
 

Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je chybějícím 
dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, je 
možné vyměřit nižší odvod:  0 % v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, 
záplavy apod.) ve výši 2 % z částky dokladu nárokované do vyúčtování v ostatních případech absence 
dokladů 
 

2.8) Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména 
poskytovatele, a že bude činnost/projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a 
Dotačním programem.  

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši poskytnuté dotace. 

 
 

 
3. Podmínky, které je příjemce povinen splnit dle § 10a odst. 5 písm. j) zákona č. 250/2000Sb. 

 

3.1) Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1 této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli 
předložením Finančního vypořádání dotace nejpozději do 31. 1. 2022. Finanční vypořádání podá 

žadatel na předepsaném formuláři a jeho přílohy č. 1. a 2. budou vyplněny za každou službu zvlášť. 
 

Odvod za toto PRK bude stanoven následovně: 

 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace max. však do 20 dní 

 10% z částky poskytnuté dotace za každý den prodlení, je-li doloženo o 21 a více dní později,  

 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové 
kázně ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru. 

 
3.2) V případě, že příjemce ukončí provozování dotované činnosti v průběhu roku 2021, je povinen do 30 

kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti: 
 

a) odevzdat Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem 
kompletní závěrečné finanční vypořádání dotace ve stavu ke dni ukončení poskytování činnosti 

b) na účet poskytovatele vrátit dotaci nebo její poměrnou část a to do 15 dní následujícího měsíce od 
měsíce, kdy došlo k ukončení provozování dotované činnosti. Výpočet poměrné části dotace, kterou 
je v daném případě příjemce povinen vrátit se provede tak, že se celková výše dotace vydělí 12 a 
vynásobí počtem celých kalendářních měsíců, ve kterých nebyla dotovaná činnost v roce 2021 
provozována. 

 
Nesplnění této podmínky je považováno za zadržení finančních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 
zákona č. 250/2000Sb. Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši zadržených finančních prostředků. 
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4. Kontrola 
 

4.1) Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem  
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000Sb., 
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 
 

4.2) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 4 bodu 4.1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení 
účetních dokladů do účetní evidence a využití prostředků v souladu s účelem použití. Příjemce je 
povinen umožnit zástupcům věcně příslušného odboru nebo jiného kontrolního orgánu věcnou kontrolu 
účetnictví, umožňující prověřit veškeré příjmy související s projektem.  
 

4.3) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby 
platnosti této smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.  
 
Odvod za porušení povinnost předložit kontrolnímu orgánu poskytovatele k nahlédnutí originály účetních 
dokladů souvisejících s projektem bude stanoven ve výši poskytnuté dotace. 
 

4.4) Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která 
tuto skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 

 
 

5. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

5.1) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně, 
poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové 
kázně se dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozumí, každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 

 
5.2) Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. IV. odst. 5 bod 5.1. této smlouvy je jejich použití, 

kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, touto smlouvou nebo pravidly 
stanovenými Dotačním programem. Dále se za neoprávněné použití peněžních prostředků podle čl. IV. 
odst. 5 bod 5.1 této smlouvy považuje: 

 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo pravidly Dotačního programu, ke kterému 
došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 
 

b) porušení povinnosti stanovené  pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním 
peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních 
prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,  
 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

 
5.3) Je-li kontrolou u příjemce zjištěno porušení smluvních podmínek uvedených v čl. IV. odst. 2, jejichž 

porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich podstata umožňuje nápravu, vyzve 
poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím 
po doručení výzvy k provedení nápravy.  V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná 
porušení odstraní, bude na něj v rozsahu, v jakém nedostatky odstranil pohlíženo, jakoby k porušení 
rozpočtové kázně nedošlo.  

 
5.4) Je-li kontrolou u příjemce zjištěno porušení smluvních podmínek uvedených v čl. IV. odst. 1, nebo 

porušení podmínek v čl. IV odst. 2, u nichž nedojde ve stanoveném termínu k odstranění nedostatků, je 
toto porušení považováno za závažné porušení rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve 
příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do 15 pracovních dnů od písemného 
vyrozumění na účet Statutárního města Ústí nad Labem, který je veden u Komerční banky, a. s., č. ú. 
19-1125411/0100, VS 12330. O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu 

či doklad o převodu finančních prostředků). V rozsahu, v jakém příjemce finanční prostředky vrátil, platí, 
že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

 
5.5) Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné 

porušení podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno 
řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto 
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porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do 
dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
5.6) Pokud se prokáže, že příjemce porušil čl. VIII. odst. 8 této smlouvy a údaje nejsou pravdivé, bude 

příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile 
denně z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních 
prostředků na účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
5.7) Uvedení nepravdivých údajů v předloženém Finančním vypořádání dotace je důvodem pro vrácení celé 

finanční dotace, poskytnuté na dotovanou činnost dle článku III. odst. 1. této smlouvy a může dojít 
k trvalému  vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  

 
5.8) Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet 

poskytovatele. 
 

5.9) Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na 
účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí. 

 
 
 

V. 
Výpověď a zrušení smlouvy 

 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného 
návrhu na zrušení smlouvy. 
 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta 
činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy, nebo na adresu označenou příjemcem jako adresu pro doručování. V případě 
pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího odeslání. 

 
3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků zastaveno. 

 
4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele: 

a) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. IV. této smlouvy; 
b) poskytovatel přestane poskytovat druh sociální služby, ke kterému mu byla poskytnuta dotace na 

základě této dohody, nebo v případě, že příslušný registrující orgán rozhodl o zrušení registrace příjemci 
dotace; 

c) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení 
Dotačního programu; 

d) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě; 
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce nebo bude rozhodnuto o 

vstupu příjemce do insolvence; 
f) uvedení nepravdivých údajů v prohlášení v článku VIII. odst. 8. této smlouvy. 

 
5. Pro případ, kdy příjemce nebude dotovanou činnost provozovat, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 

smlouvu vypovědět. 
 

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci a to v plné výši poskytovateli 
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto 
termínu, považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené. 

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se 
řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené 
vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní 

strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala. 
Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká. 

 
9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1ákona č. 500/2004 

Sb., správní řád. 
 

 
 

VI. 
Vzájemný styk a doručování 
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1. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy. 
 
 
 
 
 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Příjemce prohlašuje, že uváděné skutečnosti týkající se právní subjektivity, osoby oprávněné jednat za 

subjekt a oprávnění k poskytování sociálních služeb podle čl. II. této smlouvy, jsou platné ke dni podpisu 
smlouvy a vyplývají z předložených kopií dokladů. 
 

2. Příjemce je povinen neprodleně písemně informovat poskytovatele o všech porušeních povinností, které 
příjemci ukládá zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů,, jež shledal příslušný orgán inspekce při své kontrole. Dále je povinen neprodleně informovat 
poskytovatele o opatřeních a sankcích uložených příjemci dotace příslušným orgánem inspekce a 
neprodleně mu předložit příslušná rozhodnutí orgánu inspekce o uložených opatřeních a sankcích za 
porušení shora uvedených právních předpisů a inspekční protokoly a inspekční zprávy o inspekčních 
kontrolách, při kterých orgán inspekce porušení povinností zjistil. 

 
3. Příjemce se zavazuje poskytnout Statutárnímu městu údaje, informace a data o poskytovaných sociálních 

službách za kalendářní rok 2020. V průběhu roku 2022 bude příjemce vyzván k poskytnutí informací za rok 
2021 na závazném elektronickém formuláři Statutárního města Ústí nad Labem Regionálního informačního 
systému komunitního plánování (příjemce je povinen výše uvedený elektronický formulář řádně vyplnit. 

 
4. Příjemce souhlasí: 

se zveřejněním svého názvu, adresy (sídla), názvu akce a výše poskytnuté dotace, případně dalších údajů 
uvedených ve zvláštních právních předpisech. 

 
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako 

orgán územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, není označen za obchodní tajemství. 
 
Příjemce prohlašuje, že: 

 
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
dokladech, finančním vypořádání, či jiných písemnostech), 

 
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popřípadě, které jsou použity v rámci tohoto závazkového 

právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo 
jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 

 
6. Statutární město Ústí nad Labem touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. ……. k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, 

vydané příjemci Ústeckým krajem dne………/ Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne ………. 

k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených mezi veřejně podporované sociální služby 

s celostátní a nadregionální působností, s tím, že finanční podpora na základě této Smlouvy tvoří nedílnou 

součást jednotné vyrovnávací platby hrazené příjemci 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). 

 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených 
v Dotačním programu se použijí ustanovení obsažená ve smlouvě. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
smlouvy v Registru smluv.  
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3. Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny 

současně, je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li při 
podpisu smluvní strany přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy 
návrh smlouvy opatřený podpisem i druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli.  

 
4. Pokud příjemce podepisuje smlouvu mimo sídlo poskytovatele, musí být jeho podpis ověřen. 
 
5. Změny smluvního vztahu schválené RM či ZM (účel projektu a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze 

formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, 
a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní změny smluvního vztahu (např. změna názvu 
příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bank. účtu apod.) mohou být měněny jednostranným 
písemným oznámením smluvní strany. 
 

6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu, ustanovení zákona č. 
250/2000Sb., a zákona o finanční kontrole. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že příslušný Dotační program mají k dispozici, a že je příjemci jeho obsah znám. 
Příjemce se zavazuje, že pravidla Dotačního programu bude při realizaci dotované činnosti dodržovat a plnit 
všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Pravidla pro čerpání a vyúčtování dotace obsažené v čl. 8 
Dotačního programu.  

 
8. Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti 

vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a 
organizacím zřizovaných městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo 
zahájeno insolvenční řízení. Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník 
v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání 
neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora 
prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem. 
 

9. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu 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) (dále jen 
„Nařízení“), pro účely uzavření této smlouvy. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to 
ke všem úkonům souvisejícím s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na 
tiskových materiálech určených k projednávání Radou SMÚ a Zastupitelstvem SMÚ, jakožto i na 
internetových stránkách poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k 
realizaci rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen 
podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat.  
 

10. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění, 
provede uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v registru smluv. 

    
11. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží 

poskytovatel. 
 
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné 

a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
13. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, 

adresu (sídlo), IČ a číslo účtu. 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ……………………….                    V Ústí nad Labem, dne ………………………. 
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….....................................................................                 ………….…….............................................                                                
       Statutární město Ústí nad Labem                                ……název a statutární zástupce subjektu… 
                  PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                                                                                                
primátor Statutárního města Ústí nad Labem                                                                
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Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
 
Zastoupené:  PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem 
Kontaktní osoba:  …………………………… 
Email:   ……………………………. 
Telefon:   ……………………………. 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.. 
Číslo účtu: 5017001555/5500 
  
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

a 

název subjektu………………………………..  
se sídlem: …………………………………….. 
IČ:  …………………………………………….. 
 
Místo poskytování činnosti:…………………. 
Zastoupené:……………………………………. 
Jednající: ………………………………………. 
Bankovní spojení:…………………………….  
Číslo účtu:……………………………………..   
   
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
Příjemce je zapsán ve Veřejném rejstříku u ……………………. Oddíl:……………………Vložka:……………… 
 
 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny 
 
 

K realizaci poskytování činnosti 
 
 

„……………………………………“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny 2021 - VZOR final.pdf kusnesení č. 1680/72R/21
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I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Na základě usnesení Rady Statutárního města Ústí nad Labem č………… ze dne …..….. 2021, nebo 

usnesení Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem č……………ze dne ………….. 2021 (ev. 
usnesení Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem v kompetenci Rady Statutárního města Ústí nad 
Labem č………. ze dne………..2021 poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční účelovou dotaci na rok 
2020 ve výši ……………Kč, slovy: …………………… (dále jen „dotace“), a to v rámci Dotačního programu 
města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2021 

schváleného Radou města Ústí nad Labem dne 8. 7. 2020 usnesením č 1225/49R/20 v dotačním titulu č. 2 
Dotace na činnosti v oblasti podpory rodiny. 

 
2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši ………….. Kč (slovy: ………...…. korun  českých)     

do 30 dnů po zveřejnění smlouvy na Registru smluv, tj. po nabytí účinnosti smlouvy, a to bankovním 
převodem na účet příjemce dotace uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 

3. Příjemce prohlašuje, že je právním subjektem a dle zakládacích dokumentů jsou předmětem jeho činnosti 
aktivity, které lze zařadit pod aktivity v oblasti podpory rodiny v sociální sféře. 
 

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb. 

 
5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a 
vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
 

II. 
Účel poskytnutí dotace 

 
1. Příjemce prohlašuje, že poskytuje a na základě této smlouvy bude vykonávat následující činnosti v oblasti 

podpory rodiny: podle projektu „…. název projektu …..“ 

 
2. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě neinvestičních (provozních) nákladů souvisejících 

s výkonem činnosti vymezené v článku II. odst. 1 této smlouvy v roce 2021 (dále jen „dotovaná činnost“). 
 

I. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude dotovanou činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 
v souladu s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a Dotačním programem města Ústí nad Labem 
na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2021, (dále jen „Dotační program“). 

 
 

III. 
 

Podmínky použití dotace, povinnosti příjemce a důsledky jejich porušení 
 

 
1. Podmínky, které je příjemce povinen splnit dle § 10a odst. 5 písm. h) zákona č. 250/2000Sb. 

 
Jsou to podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit.  Jejich nesplnění 
je podle tohoto článku považováno za porušení závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2. 

zákona č. 250/2000 Sb. 
        

Za tato porušení rozpočtové kázně (dále jen „PRK“) bude stanoven odvod ve výši, v jaké k porušení 
rozpočtové kázně došlo. 

 
 

1.1) Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému 
v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

 
1.2) Příjemce se zavazuje, že dotaci, použije výlučně na úhradu neinvestičních (provozních) nákladů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb specifikovaných v čl. II. této smlouvy. 
 
1.3) Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky k úhradě nákladů/výdajů na služby, na které 

byla dotace touto smlouvou poskytnuta, které časově souvisí s rokem, ve kterém byla dotace poskytnuta 
a musí být příjemcem prokazatelně vynaloženy (zaplaceny) v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
s výjimkou uvedenou v odst. 8.2.7. písm. c) dotačního programu.  

 
1.4) Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 30% celkových nákladů projektu, na jehož 

realizaci je dotace poskytnuta. 
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1.5) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné a oddělené 
sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozšířenou tak,  
aby příslušné doklady vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu  
§ 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvanlivost.  

 
1.6) Příjemce je povinen dotaci čerpat jen v dohodnuté výši a zároveň toliko v rámci jednotlivých nákladových 

položek a jejich výší, uvedených příjemcem dotace ve schváleném projektu (viz tabulková část žádosti - 
rozpočet). 

 
1.7) Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech účetních a dalších dokladů prokazujících 

vznik uznatelných nákladů (viz Dotační program) na formuláři Finanční vypořádání dotace. Příjemce 
doloží finanční vypořádán dotace také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících 
čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a dalšími přílohami dle této 
smlouvy a dotačního programu. Předložení samotného formuláře vyúčtování dotace bez složky účetních 
dokladů nebude považováno za odevzdané vyúčtování v termínu. 

 
1.8) Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace 

poskytnuta, a je uveden v záhlaví této smlouvy, nebo z dalších účtů uvedených příjemcem v žádosti a 
této smlouvě. 

 
1.9) Příjemce dává souhlas poskytovateli vyžadovat si písemně od registrujícího orgánu a od orgánu 

inspekce informace o tom, zdali příjemce neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a informace o 
tom, zdali registrující orgán nerozhodl o změně, či zrušení registrace příjemci.  

 
1.10) Příjemce dotace je povinen neprodleně vrátit zpět poskytovateli finanční prostředky, které nevyčerpá ve 

smluvně stanoveném termínu neprodleně na účet uvedený v záhlaví této smlouvy s variabilním 
symbolem 12330. 

 
Nesplnění této podmínky je považováno za zadržení finančních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 3 zákona č. 250/2000Sb. Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši zadržených finančních 
prostředků. 

 
1.11) Ustanovení čl. III. odst. 5 bod 5.7 této smlouvy o vrácení dotace platí i pro případ, že příjemce dotace 

bude čerpat dotaci v rámci jakéhokoliv individuálního projektu Ústeckého kraje, nebo grantového 
projektu ESF nepřímo od hlavního příjemce výše uvedené dotace subdodavatelsky. V tomto případě je 
příjemce dotace povinen Statutární město Ústí nad Labem neprodleně písemně informovat o tom, že mu 
byla shora uvedená dotace v rámci subdodavatelského vztahu poskytnuta, a zároveň se zavazuje 
Statutárnímu městu Ústí nad Labem předložit listinu (smlouvu), na základě které mu byla výše uvedená 
dotace hlavním příjemcem dotace poskytnuta. Nejpozději je příjemce povinen splnit shora uvedený 
závazek do deseti kalendářních dní od přijetí finančních prostředků od hlavního příjemce dotace v rámci 
individuálního projektu Ústeckého kraje, nebo grantového projektu ESF. 

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši, v jaké k porušení rozpočtové kázně došlo. 
Odvod za neohlášení této skutečnosti bude stanoven ve výši 1 % z částky poskytnuté dotace. 

 
1.12) Příjemce bere na vědomí, že je povinen vrátit Statutárnímu městu Ústí nad Labem poskytnutou dotaci, 

eventuálně její poměrnou část v případě, že poruší svoje povinnosti, k jejichž plnění se zavázal v této 
smlouvě, nebo jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů.  

 
 
 
2.  Podmínky, které je příjemce povinen splnit dle § 10a odst. 5. písm. i) zákona č. 250/2000Sb. 

 
Jsou to další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, které je příjemce 
povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení méně závažných 
povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. a podle § 10a odst. 6zákona č. 250/2000 
Sb. za ně bude uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, a 

to níže uvedeným procentem. 
 
Při porušení těchto podmínek poskytovatel písemně vyzve v souladu s ustanovením § 22 odst. 6zákona č. 
250/200 Sb. příjemce dotace k provedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení této 
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výzvy. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl nápravná opatření, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně. 
 

 
2.1) Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o majetku, příjmech a výdajích, výnosech a nákladech na 

souvisejících s dotovaným projektem na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či 
zakázce tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní příjem a výdaj nebo výnos a náklad je či není vykazován na 
tento projekt. Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci, budou postupovat analogicky. 

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši 10% z částky poskytnuté dotace. 

 
2.2) Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití 

dotace textem v jaké výši je dotace čerpána a číslem smlouvy např. „hrazeno z dotace SMLxxxxxxx“ či 
„částečně hrazeno z dotace SMLxxxxxxx ve výši ……….“, nebo jiným obdobným způsobem. 

Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výpisů z bankovního účtu (u jednotlivých transakcí, 
vztahujících se k účelu použití), výdajových pokladních dokladech, na originálech faktur, zjednodušených 
daňových dokladech (paragon, stvrzenka, jízdenka apod.), interních dokladech a jiných dokladech, pokud na 
jejich základě probíhá platba (např. předpis pro úhradu zálohových plateb), originálech mzdových listů. 

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši 5% za každý jednotlivý účetní případ. (účetní případ = účetní 
doklad + doklad prokazující jeho úhradu). 

 
2.3) Příjemce se zavazuje v průběhu realizace činnosti prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat 

statutární město Ústí nad Labem. Za vhodný způsob prezentace je považováno umístění loga statutárního 
města Ústí nad Labem nebo uvedením skutečnosti, že činnost/projekt je realizován za finanční podpory 
statutárního města Ústí nad Labem: 

 

 stálé označení v provozovně nebo v místě poskytování služby/činnosti 

 na svých webových stránkách, v sociálních médiích informujících o činnosti/projektu 

 na propagačních materiálech (brožury, letáky, publikace, atd.) 
 

Neprokáže-li příjemce alespoň jeden z uvedených způsobů propagace, bude stanoven odvod za toto PRK 
ve výši 5% z částky poskytnuté dotace. 

 
2.4) Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které nevyžadují schválení 

poskytovatelem a které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace 
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit 
poskytovateli do 15 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti nebo události, které mají nebo mohou mít za 
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu 
příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.  

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši 1% z částky poskytnuté dotace. 
 

2.5) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o veškerých změnách Pověření Ústeckého kraje 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje/ Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností, a doložit je 
příslušným dokumentem o změně.  
 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši 1% z částky poskytnuté dotace. 

 
2.6) Předložené Finančním vypořádání dotace dle čl. III. odst. 1 bod 1.7.  a předložené účetní doklady dle odst. 2 

bod 2.2. této smlouvy, vykazují administrativní chyby, za které se pro potřeby této smlouvy považují chyby 
v psaní a počtech, formální nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce dokazuje použití dotace 
v souladu se smluvně stanoveným účelem, či formální nedostatky předkládaných dokladů, za které jsou 
považovány chybějící náležitosti účet. dokladů § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
Odvod za toto PRK může být stanoven do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo z poskytnuté 
dotace, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše neoprávněně použitých 
nebo zadržených peněžních prostředků). 

 
2.7) Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace dotované činnosti archivovat následující 

podkladové materiály: 

 žádost o dotaci 

 tuto smlouvu; 

 originály dokladů prokazující čerpání dotace; 

 evidenci účetnictví, kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání dotace; 



   
                                                                                                                                                         SML……………... 

5 

 

 Finanční vypořádání dotace. 
 

Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je chybějícím dokladem 
prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, je možné 
vyměřit nižší odvod:  0 % v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy 
apod.) ve výši 2 % z částky dokladu nárokované do vyúčtování v ostatních případech absence dokladů. 

 
2.8) Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména 

poskytovatele, a že bude činnost/projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a 
Dotačním programem.  

 
Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši poskytnuté dotace. 

 
 

 
3. Podmínky, které je příjemce povinen splnit dle § 10a odst. 5. písm. j) zákona č. 250/2000Sb. 

 

3.1) Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1 této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli 
předložením Finančního vypořádání dotace na předepsaném formuláři nejpozději do 31. 1. 2022.  

 
Odvod za toto PRK bude stanoven následovně: 

 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace max. však do 20 dní 

 10% z částky poskytnuté dotace za každý den prodlení, je-li doloženo o 21 a více dní později,  

 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové 
kázně ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru. 

 
3.2) V případě, že příjemce ukončí provozování dotované činnosti v průběhu roku 2021, je povinen do 30 

kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti: 
 

a) odevzdat Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem 
kompletní závěrečné finanční vypořádání dotace ve stavu ke dni ukončení poskytování činnosti 

b) na účet poskytovatele vrátit dotaci nebo její poměrnou část a to do 15 dní následujícího měsíce od 
měsíce, kdy došlo k ukončení provozování dotované činnosti. Výpočet poměrné části dotace, kterou 
je v daném případě příjemce povinen vrátit se provede tak, že se celková výše dotace vydělí 12 a 
vynásobí počtem celých kalendářních měsíců, ve kterých nebyla dotovaná činnost v roce 2021 
provozována. 

 
Nesplnění této podmínky je považováno za zadržení finančních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 3 zákona č. 250/2000Sb. Odvod za toto PRK bude stanoven ve výši zadržených finančních 
prostředků. 

 
 
 
4. Kontrola 
 

 

4.1) Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem  
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000Sb., 
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

4.2) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 4. bodu 4.1. tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení 
účetních dokladů do účetní evidence a využití prostředků v souladu s účelem použití. Příjemce je 
povinen umožnit zástupcům věcně příslušného odboru nebo jiného kontrolního orgánu věcnou kontrolu 
účetnictví, umožňující prověřit veškeré příjmy související s projektem.  
 

4.3) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby 
platnosti této smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.  
 
Odvod za porušení povinnost předložit kontrolnímu orgánu poskytovatele k nahlédnutí originály účetních 
dokladů souvisejících s projektem bude stanoven ve výši poskytnuté dotace. 
 
 

4.4) Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která 
tuto skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
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5. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

5.1) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně, 
poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové 
kázně se dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozumí, každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 

 
5.2) Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. III. odst. 5 bod 5.1. této smlouvy je jejich použití, 

kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, touto smlouvou nebo pravidly 
stanovenými Dotačním programem. Dále se za neoprávněné použití peněžních prostředků podle čl. III. 
odst. 5 bod 5.1 této smlouvy považuje: 

 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo pravidly Dotačního programu, ke kterému 
došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 
 

b) porušení povinnosti stanovené  pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním 
peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních 
prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,  
 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

 
5.3) Je-li kontrolou u příjemce zjištěno porušení smluvních podmínek uvedených v čl. III. odst. 2., jejichž 

porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich podstata umožňuje nápravu, vyzve 
poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím 
po doručení výzvy k provedení nápravy.  V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná 
porušení odstraní, bude na něj v rozsahu, v jakém nedostatky odstranil pohlíženo, jakoby k porušení 
rozpočtové kázně nedošlo.  

 
5.4) Je-li kontrolou u příjemce zjištěno porušení smluvních podmínek uvedených v čl. III. odst. 1), nebo 

porušení podmínek v čl. III. odst. 2) u nichž nedojde ve stanoveném termínu k odstranění nedostatků, je 
toto porušení považováno za závažné porušení rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve 
příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do 15 pracovních dnů od písemného 
vyrozumění na účet Statutárního města Ústí nad Labem, který je veden u Komerční banky, a. s., č. ú. 
19-1125411/0100, VS 12330. O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu 

či doklad o převodu finančních prostředků). V rozsahu, v jakém příjemce finanční prostředky vrátil, platí, 
že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

 
5.5) Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné 

porušení podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno 
řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také 
penále v zákonné výši z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. 
Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 
vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
5.6) Pokud se prokáže, že příjemce porušil čl. VII. odst. 8. této smlouvy a údaje nejsou pravdivé, bude 

příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné výši 
z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků 
na účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
5.7) Uvedení nepravdivých údajů v předloženém Finančním vypořádání dotace je důvodem pro vrácení celé 

finanční dotace, poskytnuté na dotovanou činnost dle článku II. odst. 1. této smlouvy a může dojít 
k trvalému  vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  

 
5.8) Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet 

poskytovatele. 
 

5.9) Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na 
účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí. 
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IV. 

Výpověď a zrušení smlouvy 
 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného 
návrhu na zrušení smlouvy. 
 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta 
činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy, nebo na adresu označenou příjemcem jako adresu pro doručování. V případě 
pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího odeslání. 

 
3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků zastaveno. 

 
4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele: 

a) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. III. této smlouvy; 
b) poskytovatel přestane poskytovat druh sociální služby, ke kterému mu byla poskytnuta dotace na 

základě této dohody, nebo v případě, že příslušný registrující orgán rozhodl o zrušení registrace příjemci 
dotace; 

c) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení 
Dotačního programu; 

d) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě; 
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce nebo bude rozhodnuto o 

vstupu příjemce do insolvence; 
f) uvedení nepravdivých údajů v prohlášení v článku VII. odst. 8. této smlouvy. 

 
5. Pro případ, kdy příjemce nebude dotovanou činnost provozovat, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 

smlouvu vypovědět. 
 

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci a to v plné výši poskytovateli 
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto 
termínu, považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené. 

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se 
řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené 
vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní 

strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala. 
Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká. 

 
9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád.  
 

 
V. 

Vzájemný styk a doručování 

 
1. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy. 

 
 
 

VI. 
Ostatní ujednání 

 
1. Příjemce prohlašuje, že uváděné skutečnosti týkající se právní subjektivity, osoby oprávněné jednat za 

subjekt a oprávnění k poskytování sociálních služeb podle čl. II. této smlouvy, jsou platné ke dni podpisu 
smlouvy a vyplývají z předložených kopií dokladů. 
 

2. Příjemce je povinen neprodleně písemně informovat poskytovatele o všech porušeních povinností, které 
příjemci ukládá zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů,   jež shledal příslušný orgán inspekce při své kontrole. Dále je povinen neprodleně informovat 
poskytovatele o opatřeních a sankcích uložených příjemci dotace příslušným orgánem inspekce a 
neprodleně mu předložit příslušná rozhodnutí orgánu inspekce o uložených opatřeních a sankcích za 
porušení shora uvedených právních předpisů a inspekční protokoly a inspekční zprávy o inspekčních 
kontrolách, při kterých orgán inspekce porušení povinností zjistil. 
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3. Příjemce se zavazuje poskytnout Statutárnímu městu údaje, informace a data o poskytovaných sociálních 
službách za kalendářní rok 2020. V průběhu roku 2022 bude příjemce vyzván k poskytnutí informací za rok 
2021 na závazném elektronickém formuláři Statutárního města Ústí nad Labem Regionálního informačního 
systému komunitního plánování (příjemce je povinen výše uvedený elektronický formulář řádně vyplnit. 

 
4. Příjemce souhlasí: 

se zveřejněním svého názvu, adresy (sídla), názvu akce a výše poskytnuté dotace, případně dalších údajů 
uvedených ve zvláštních právních předpisech. 

 
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako 

orgán územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, není označen za obchodní tajemství. 
 
Příjemce prohlašuje, že: 

 
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
dokladech, finančním vypořádání, či jiných písemnostech), 

 
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popřípadě, které jsou použity v rámci tohoto závazkového 

právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo 
jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených 
v Dotačním programu se použijí ustanovení obsažená ve smlouvě. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
smlouvy v Registru smluv. 

 
3. Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny 

současně, je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li při 
podpisu smluvní strany přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy 
návrh smlouvy opatřený podpisem i druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli.  

 
4. Pokud příjemce podepisuje smlouvu mimo sídlo poskytovatele, musí být jeho podpis ověřen. 

 
5. Změny smluvního vztahu schválené RM či ZM (účel projektu a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze 

formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, 
a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní změny smluvního vztahu (např. změna názvu 
příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bank. účtu apod.) mohou být měněny jednostranným 
písemným oznámením smluvní strany. 
 

6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu, ustanovení zákona 
č. 250/2000Sb., a zákona o finanční kontrole. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že příslušný Dotační program mají k dispozici, a že je příjemci jeho obsah znám. 
Příjemce se zavazuje, že pravidla Dotačního programu bude při realizaci dotované činnosti dodržovat a plnit 
všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Pravidla pro čerpání a vyúčtování dotace obsažené v čl. 8 
Dotačního programu.  

 
8. Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti 

vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a 
organizacím zřizovaných městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo 
zahájeno insolvenční řízení. Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník 
v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání 
neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora 
prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem. 
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9. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu 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) (dále jen 
„Nařízení“), pro účely uzavření této smlouvy. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to 
ke všem úkonům souvisejícím s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na 
tiskových materiálech určených k projednávání Radou SMÚ a Zastupitelstvem SMÚ, jakožto i na 
internetových stránkách poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k 
realizaci rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen 
podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat.  
 

10. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění, 
provede uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v registru smluv. 

    
11. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží 

poskytovatel. 
 
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné 

a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
13. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, 

adresu (sídlo), IČ a číslo účtu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ……………………….                    V Ústí nad Labem, dne ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................                  ………….…….....................................................                                                
        Statutární město Ústí nad Labem                           …název a statutární zástupce subjektu… 
            PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                                                                                                              
primátor Statutárního města Ústí nad Labem              



Tabulka strategických projektů ITI aglomerací/metropolitních oblastí v období 2021+

258 Parní vodárna Střekov

102
Rekonstrukce křižovatek na ulici Soc. péče za účelem 

zvýšení bezpečnosti chodců 

103
Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní 

zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské)

230 Rekonstrukce budovy služeb Hoření

Revitalizace Parku míru

Revitalizace Mánesových sadů

Komplexní revitalizace Smetanových sadů a Pařížské ulice

Revitalizace veřejného prostoru bývalé tržnice u Labe

280,2

81,28

2

Odtajnění depozitář 

38 Inteligentní zastávky MHD

Integrované řešení městské části Severní terasa v Ústí nad Labem 

Odtajněný depozitář v Ústí nad Labem

Integrované řešení veřejné dopravy v Ústí nad Labem

I.Č. Název projektu

Integrované řešení veřejného prostranství a sídelní zeleně v centru města Ústí nad Labem

Projekt se zahájením fyzické realizace v roce 2024, projekt pravděpodobně podpořitelný v rámci OP prostřednictvím ITI

Projekt se zahájením fyzické realizace nejdříve od roku 2024 či projekt s obtížným průnikem vůči zacílení OP, tedy spíše nepodpořitelný v rámci ITI

Projekt zcela mimo podporu nástroje ITI (z důvodu harmonogramu, tématického zacílení, rozsahu atd.)LE
G

EN
D

A
 (

I.
Č

.)
Projekt se zahájením fyzické realizace do roku 2023, projekt podpořitelný v rámci stávajícího zacílení OP prostřednictvím ITI

Integrované řešení okolí Labského nábřeží v Ústí nad Labem

Projekt zcela mimo podporu nástroje ITI, projekt byl již zrealizován

Příloha č. 1.xlsx k usnesení č. 1693/72R/21
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Revitalizace technické památky, která slouží částečně pro hasičskou jednotku a částečně jako 

historická vodárna
SM Ústí nad Labem

Projekt řeší zejména problematiku bezpečnosti chodců úpravou světelné signalizace, zastávek 

MHD či předhodu pro chodce na ulici Soc. Péče v místní části Severní Terasa, kde dochází k 

vysoké koncetraci lidí s ohledem na přítomnost krajské nemocnice a zároveň s ohledem na 

skutečnost, že zde silniční provoz probíhá na čtyřproudé komunikaci.

SM Ústí nad 

Labem/Ústecký 

kraj/ŘSD

Projekt řeší funkční propojení centrální části Severní Terasy, která se vyznačuje vysokou 

intenzitou automobilové dopravy. Přemostění ulic Hoření a Krušnohorská by tak umožnilo 

propojit sídliště Severní terasa a centrální park s nákupním centrem na jedné straně a dvojcí 

významných areálů na druhé straně - konkrétně se sportovištěm Sektorové centrum.

SM Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem od UJEP získalo mnohapodlažní budovu v ulici Hoření na Severní 

Terase, která dříve sloužila jako rektorát a koleje pro studenty. Rekonstrukcí budovy by nově 

měly vzniknout zejména byty pro seniory, dále byty pro krizové bydlení, prostory pro DDM Ústí 

nad Labem, jídelnu, odlehčovací službu a další druhy soc. služeb či prostory pro MŠ a ZŠ v případě 

rekonstrukcí jejich původních prostor.

SM Ústí nad Labem

U projektu převažují sadové úpravy a revitalizace zeleně. Součástí je nicméně i úprava přilehlých 

komunikací, parkovacích ploch či dětského hřiště.
SM Ústí nad Labem

Předmětem projektu je celková revitalizace Mánesových sadů s důrazem na veřejný prostor a 

fyzickou infrastrukturu. Nedílnou součástí projektu jsou sadové úpravy, veřejné WC či doplnění 

mobiliářem.

SM Ústí nad Labem

Komplexní revitalizace veřejného prostoru před Muzeem města Ústí nad Labem vč. Smetanových 

sadů a Pařížské ulice vč. řešení dopravní situace.
SM Ústí nad Labem

Revitalizace veřejného prostoru v blízkosti OD Labe SM Ústí nad Labem

Celková rekonstrukce bývalé trafostranice na depozitář místního muzea, který bude částečně 

zpřístupněn veřejnosti a bude vybaven inovativními skladovacími technologiemi. Významnou 

součástí projektu bude digitalizace a energetická soběstačnost areálu.

Muzeum města Ústí nad 

Labem/SM Ústí nad 

Labem

Vybavení zastávek moderními elektronickými inteligentními prvky cca 40 zastávek.
DpmUL/SM Ústí nad 

Labem

Integrované řešení městské části Severní terasa v Ústí nad Labem 

Odtajněný depozitář v Ústí nad Labem

Integrované řešení veřejné dopravy v Ústí nad Labem

Popis projektu

Integrované řešení veřejného prostranství a sídelní zeleně v centru města Ústí nad Labem

Projekt se zahájením fyzické realizace v roce 2024, projekt pravděpodobně podpořitelný v rámci OP prostřednictvím ITI

Projekt se zahájením fyzické realizace nejdříve od roku 2024 či projekt s obtížným průnikem vůči zacílení OP, tedy spíše nepodpořitelný v rámci ITI

Projekt zcela mimo podporu nástroje ITI (z důvodu harmonogramu, tématického zacílení, rozsahu atd.)

Projekt se zahájením fyzické realizace do roku 2023, projekt podpořitelný v rámci stávajícího zacílení OP prostřednictvím ITI

Integrované řešení okolí Labského nábřeží v Ústí nad Labem

Projekt zcela mimo podporu nástroje ITI, projekt byl již zrealizován

Nositel(é) projektu



1

2

3

4

OP a SC

          18 000                 15 300    

                 18 000                        15 300    2022-2023                            2     IROP SC 4.4  Památky 

        410 000              212 500    

                 50 000                        42 500     2023-2024                            1     IROP SC 2.1  Bezpečnost 

               200 000                      170 000     2023-2024                            3     IROP SC 2.1  Bezpečnost 

               160 000     ?  2023-2025                            3     IROP SC 4.2  Sociální služby 

                 46 508                        39 532    2022-2023                            3     OP ŽP 1.3  - 

                 28 000                        23 800    2022-2023                            3     IROP SC 2.2 
 Veřejné 

prostranství 

                 20 000                        17 000    2023-2024                            2     IROP SC 2.2 
 Veřejné 

prostranství 

 ?  ? 2023-2024                            2     IROP SC 2.2 
 Veřejné 

prostranství 

        159 500              135 575    

               159 500                      135 575    2023-2025                            2     IROP SC 4.4  Muzeum 

             5 000                   4 250    

                   5 000                          4 250    2022-2023                            4     IROP SC 2.1  Telematika 

 Rozpočet  vč. 

DPH (v tis. Kč) 

Absolutní priorita pro zařazení do nástroje ITI (pouze 1 projekt/žadatel)

Klíčový projekt žadatele, vysoká preference pro zahrnutí do nástroje ITI

Důležitý projekt žadatele, vhodný pro doplnění integrovaného řešení, zároveň je většinou hledán alternativní zdroj financováníLE
G

EN
D

A
 

(P
R

IO
R

IT
A

 

N
O

SI
TE

LE
)

Projekt spíše do zásobníku pro využití uvolněné alokace v průběhu realizace ITI

 Příspěvek z EU 

(v tis. Kč) 

Fyzická 

realizace

Priorita 

nositele

Finanční zdroj



 Zpracována PD 
 Chybí zpracovaná fiche.  Parní vodárna je součást plánovaného 

Technoparku. 

 Probíhá zpracování PD 

(minimálně VZ na 

zpracovatele) 

 Komplexní projekt spadající do více aktivit v rámci IROP SC 2.1 - 

pravděpodobně i kombinace s podporou z OP D. Významný 

podíl aktivit se týká telematiky. 

 Probíhá zpracování PD 

(minimálně VZ na 

zpracovatele) 

 Územní studie 

 Záměr/vize/idea 

Je připravována studie využitelnosti celého objektu, bude 

dokončena v 1. pol. roku 2021 a bude konkretizovat stávající 

záměr města a jeho organizací na využití celého objektu. Z ITI lze 

potenciálně financovat pouze dílčí část zaměřenou na sociální 

služby případně energetické úspory.

 Zpracována PD 
Významný podíl dopravní infrastruktury (minimálně část bude 

nezpůsobilá).

 Zpracována PD 
Nutné zpracování architektonické, územní či urbanistické stude 

nebo regulačního plánu.

 Záměr/vize/idea 
Nutné zpracování architektonické, územní či urbanistické stude 

nebo regulačního plánu. Uváděná alokace je hrubým odhadem.

 Studie či zastaralá PD 
Nutné zpracování architektonické, územní či urbanistické stude 

nebo regulačního plánu.

 Studie či zastaralá PD 

 Uzavřená smlouva o nájmu nemovitosti jejíž součástí je opce na 

odkup předmětu nájmu.Vyhlášení VZ na zpracování PD během 

1Q/2021. Práce na DSP v průběhu roku 2022. V první polovině 

2023 získání stavební povolení a zahájení realizace projektu. 

 Záměr/vize/idea 
Realizace projektu nevyžaduje vysokou časovou náročnost na 

přípravu projektů.

Absolutní priorita pro zařazení do nástroje ITI (pouze 1 projekt/žadatel)

Klíčový projekt žadatele, vysoká preference pro zahrnutí do nástroje ITI

Důležitý projekt žadatele, vhodný pro doplnění integrovaného řešení, zároveň je většinou hledán alternativní zdroj financování

Projekt spíše do zásobníku pro využití uvolněné alokace v průběhu realizace ITI

Pozn.Stav přípravy
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1 Úvod 

Předmětem tohoto dokumentu je systematické vyhodnocení naplňování jednotlivých cílů 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 (dále jen Strategie). Strategie určuje 

směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ústí nad Labem. Promítá se do rozhodování 

o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel. 

Evaluace je rozdělena na pět hlavních pilířů, které byly stanoveny ve Strategii. Jedná se  

o následující pilíře: 

1) Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy 

2) Doprava 

3) Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti 

4) Životní prostředí 

5) Kultura, sport a cestovní ruch 

Tato evaluace vychází z dat získaných při zpracování evaluací v letech 2016 – 2018. Výsledkem 

evaluace je informace o způsobu a míře naplňovaní stanovených indikátorů ve Strategii, která 

byla zpracována v období červen 2013 až květen 2014 společností MEPCO s.r.o. ve spolupráci 

s oddělením koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem. 
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2 Metodika zpracování Evaluace 

Evaluace je založena na komplexním vyhodnocení indikátorů stanovených pro jednotlivé cíle 

Strategie. Ke každému indikátoru byla zpracována tzv. Karta indikátoru, ve které je stanovena 

metodika výpočtu, sledování a vyhodnocování indikátoru. Pro každý indikátor byl stanovený 

správce zodpovědný za monitorování a naplňování. 

Hlavními informačními zdroji pro tvorbu evaluačního dokumentu byly zejména: 

 informace od příslušných odborů 

 rozpočet města 

 informace od příspěvkových organizací 

 informace od právnických osob 

 Český statistický úřad 

 MPSV 

Získaná data a informace byly porovnávány s cílovými hodnotami indikátorů nastavenými  

ve Strategii a na jejich základě bylo provedeno zhodnocení dosažení či nedosažení optimálního 

směru sledovaného ukazatele a jeho vývoje v čase. 

Kvalita a vypovídající hodnota Evaluace závisela také na dostupnosti a relevantnosti 

zjišťovaných dat. 
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3 Vyhodnocení naplňování cílů Strategie 

3.1 Pilíř 1: Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější 

vztahy 
Pilíř 1 tvoří 6 cílů, jejichž naplňování je měřeno 17 dílčími indikátory. U značné části indikátorů 

byl však problém se získáním požadovaných dat a nebylo tak možné určit míru naplňování 

několika stanovených cílů.  

Cíl 1. 1: Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální 

centra, zkvalitnit bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields, 

eliminovat asanační plochy a pásma) 

Naplňování prvního cíle bylo měřeno 4 indikátory, které jsou vyjmenovány  

v následující tabulce. Optimální směr u všech indikátorů je nastaven jako růstový.    

Tabulka 1: Přehled indikátorů v cíli 1.1 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

1 Míra recyklace území % 47 64 x 63,4 x nestanoven 

2 
Plocha revitalizovaných 
veřejných prostranství 

ha 12,87 x x x x nestanoven 

3 
Plocha revitalizovaných 
brownfields 

ha 11,37 11,37 x 16,15 x nestanoven 

4 

Objem vlastních 
prostředků na obnovu 
památek ve vlastnictví 
města 

Kč 56 000 52 230 0 377 000 500 728 2 000 000 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Prvním indikátorem v cíli 1. 1 je míra recyklace území, která je důležitým ukazatelem pro 

ekologickou a ekonomickou udržitelnost rozvoje města. Periodicita vyhodnocování tohoto 

indikátoru je jednou za 2 roky a v roce 2019 nebyl tento indikátor zjišťován. Stejně tak nebyla 

v tomto roce zjišťována data k druhému indikátoru - plocha revitalizovaných veřejných 

prostranství, který je vyhodnocován jednou za 5 let. Město se snaží dosáhnout vysoké kvality 

veřejných prostranství a zatraktivnit veřejné plochy zejména v centrální části města. 

V cíli 1. 1 je dále sledována také plocha revitalizovaných brownfields. Podíl brownfields je  

na katastru města značný a město by mělo intenzivně a koncepčně řešit revitalizaci těchto 

ploch i když většina brownfieldů není ve vlastnictví města. Stejně jako u předchozích 

indikátorů, nebyla v roce 2019 celková plocha revitalizovaných brownfields zjišťována.  

Posledním indikátorem, který měří naplňování prvního cíle v tomto pilíři, byl objem vlastních 

prostředků na obnovu památek ve vlastnictví města, který dosahoval v roce 2019 přes půl 

milionu Kč. I přes to, že tento indikátor zaznamenal značný nárůst oproti předchozímu roku, 

nedosahuje jeho hodnota stanoveného cíle, který byl nastaven pro rok 2020. 
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 U tří ze čtyř indikátorů v tomto cíli nebyla k dispozici data pro tento rok a nelze tak 

zhodnotit naplňování či nenaplňování tohoto cíle v roce 2019.  

Obrázek 1: Vývoj objemu vlastních prostředků na obnovu památek ve vlastnictví města 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 

Cíl 1. 2: Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci 

Spolupráce významných sídel v aglomeraci může znásobit kroky vedoucí k podpoře 

hospodářského rozvoje města a jeho funkčního zázemí. Druhý cíl je vyhodnocován na základě 

2 indikátorů, které jsou prezentovány v tabulce č. 2.  

Tabulka 2: Přehled indikátorů v cíli 1.2 

č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

5 
Počet realizovaných 
projektů s přesahem do 
aglomerace 

Kč 0 x x x x nestanoven 

6 

Finanční objem 
realizovaných s 
přesahem do 
aglomerace 

Kč 0 x x x x nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

 Periodicita vyhodnocování těchto indikátorů je stanovena na 5 let, proto není možné 

vyhodnotit naplňování tohoto cíle ve sledovaném období. 

Cíl 1. 3: Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města 

Efektivní řízení města, včetně jednotlivých městských částí, organizací a společností  

ve vlastnictví města, je spojeno hlavně s kvalitním řízením v oblasti financí, lidských zdrojů  

a informačních technologií. Součástí efektivního řízení je taktéž účelné strategické  

a projektové řízení včetně získávání dotací z fondů EU a státu. 
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Tabulka 3: Přehled indikátorů v cíli 1.3 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

7 
Podíl cizích zdrojů k 
celkovým aktivům 

% 3,96 21,3 24,7 24,6 24,07 nestanoven 

8 Ukazatel dluhové služby % 5,18 3,8 3,5 6,26 6,23 nestanoven 

9 Provozní saldo x x x x x x 
chybí karta 
indikátoru 

10 
Finanční objem získaných 
dotací z fondů EU 

% 96,2 x x x x nestanoven 

11 
Dopad investic do 
provozního rozpočtu 

Kč x x x x x nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Pro cíl 1. 3 bylo stanoveno 5 indikátorů, jejichž výčet je v tabulce č. 3. Prvním ukazatelem je 

podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který vyjadřuje poměr zadlužení k celkovému majetku 

obce. Město by mělo usilovat o snižování tohoto podílu, což se však podle zjištěných dat 

neděje. V posledních 3 letech se tento podíl udržuje na úrovni 24 - 25 %, přičemž za rizikovou 

hodnotu se považuje podíl 25 % a více. Druhý indikátor, ke kterému jsou k dispozici data za 

rok 2019, je ukazatel dluhové služby, kterým je sledován vývoj zadluženosti města. V roce 

2019 činila hodnota tohoto indikátoru 6,23 %, což ukazuje na mírné snížení oproti minulému 

roku, avšak ve srovnání s roky minulými se žádoucí klesající trend indikátoru nedaří naplňovat. 

Obrázek 2: Vývoj podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům a vývoj ukazatele dluhové služby 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 

Dalším indikátorem je provozní saldo, ke kterému však není vytvořena karta indikátoru a nelze 

vyhodnotit jeho naplňování. Úspěšnost při podávání žádostí o dotace sleduje indikátor Pro 

vyhodnocení průběžného naplňování indikátoru finanční objem získaných dotací z fondů EU, 

nejsou dostupná žádná data. Posledním ukazatelem v tomto cíli je dopad investic do 

provozního rozpočtu, který sleduje finanční zátěž realizace nových investic pro město do 
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budoucna. Dle Finančního odboru MmUL se tyto informace v hlavní činnosti nesledují, a proto 

nelze tento indikátor zhodnotit. 

 Míru naplňování cílového stavu nelze vyhodnotit. Z 5 indikátorů jsou měřitelné 

pouze 2, které se oproti roku 2018 mírně zlepšily. 

Cíl 1. 4: Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní 

partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi 

Některé strategické záměry nemůže město realizovat samo a jejich realizace závisí na úspěšné 

spolupráci s Ústeckým krajem a ČR, ale i s jinými aktéry působícími na území města. Jedná  

se především o neziskový a soukromý sektor či instituce typu CzechInvest a CzechTurism. 

Tabulka 4: Přehled indikátorů v cíli 1.4 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

12 
Úspěšnost při 
prosazení klíčových 
záměrů 

plnění 
stanovených 
klíčových 
záměrů 
města 

x x x x x nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Pro měření tohoto cíle byl stanoven pouze jeden indikátor, kterým je úspěšnost při prosazení 

klíčových záměrů. Důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost při prosazení klíčových 

záměrů je ochota dotčených aktérů spolupracovat. Naplňování tohoto indikátoru nelze 

v současné době vyhodnotit, jelikož periodicita měření je nastavena 1x za 5 let. Další 

nedostatek tohoto indikátoru je v chybějícím nastavení výchozího a předpokládaného stavu.  

 Míru naplňování cílového stavu nelze vyhodnotit.  

CÍL 1. 5: Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů 

Zapojování veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů je sledováno prostřednictvím 

3 indikátorů vyjmenovaných v tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Přehled indikátorů v cíli 1.5 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

13 
Spokojenost občanů s 
fungováním 
Magistrátu/MO 

% 74,6 % x x x x nestanoven 

14 
Udržení kategorie 
kvality MA 21 C 

kategorie C C C C C C 

15 
Počet návštěv webu 
města 

počet 77 404 144 368 934 058 725 921 843 469 nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, Metropolnet a.s. 

Spokojenost občanů s fungováním Magistrátu a městských obvodů sleduje indikátor č. 13. 

Jedná se o kvalitativní indikátor zabývající se vztahem obyvatel ke svému městu, jejich 
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spokojenosti s prostředím, ve kterém žijí a spokojenosti s dalšími aspekty jejich života. 

Vyhodnocení by mělo probíhat každý rok ve spolupráci s FSE UJEP na základě dotazníkového 

šetření dle mezinárodní metodiky TIMUR. Od roku 2016 do roku 2019 však žádné dotazníkové 

šetření neproběhlo a k vyhodnocení tohoto indikátoru tak chybí potřebná data. 

Město je dlouhodobě zapojeno do projektu Zdravé město a Místní agenda 21, kde je veřejnost 

dlouhodobě zapojena do plánovacích a rozhodovacích procesů. Cílem města je tak v těchto 

aktivitách nadále pokračovat a udržet si kategorii kvality MA 211 C. Tento cíl město splnilo  

i v roce 2019 a indikátor je tak naplněn. 

Obrázek 3: Počet návštěv webových stránek města 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, Metropolnet a.s. 

V rámci cíle 1. 5 je také sledován vývoj počtu návštěvníků webových stránek města Ústí nad 

Labem. Městský web je moderním nástrojem komunikace mezi obcí a veřejností a pro některé 

skupiny obyvatel je stěžejním zdrojem informací o městě. V roce 2019 navštívilo web města 

přes 843 tis. osob, což představuje značný nárůst oproti předchozímu roku. Indikátor je tak 

naplňován. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou ze tří indikátorů byl udržen optimální trend, je 

cíl možné považovat za převážně naplňován. 

Cíl 1. 6: Odvrátit rizikové ekonomické trendy 

Pro odvrácení rizikových ekonomických trendů byly stanoveny 2 indikátory. První indikátor 

sleduje vývoj počtu nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Tento ukazatel 

vykazuje v celém sledovaném období žádoucí klesající trend. V roce 2019 se snížil  

o 1,3 procentního bodu oproti předchozímu roku a činil 4 %. 

                                                           
1 Nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. 
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Tabulka 6: Přehled indikátorů v cíli 1.6 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

16 

Vývoj počtu 
nezaměstnaných k 
počtu ekonomicky 
aktivních obyvatel 

% 12,72 9,2 6,2 5,3 4 nestanoven 

17 
Vývoj počtu 
ekonomických subjektů 
a jejich struktury 

počet 22 582 28 561 28 773 29 139 28 884 nestanoven 

Zdroj: MPSV, ČSÚ 

Druhým indikátorem v cíli 1. 6 je vývoj počtu ekonomických subjektů, který sice oproti 

předchozímu roku vykazoval mírný pokles, ale pohybuje se stabilně stále kolem 28 - 29 tis. 

ekonomických subjektů. 

 Cíl se na základě zjištěných dat daří naplňovat. 

3.1.1 Výsledky a zhodnocení 

Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 1: 

CÍL 1: Nelze zhodnotit 
CÍL 2: V roce 2019 nehodnocen 
CÍL 3: Naplňován 
CÍL 4: Nelze zhodnotit 
CÍL 5: Převážně naplňován 
CÍL 6: Naplňován 
 
Z výsledů vyplývá, že značná část indikátorů v prvním pilíři je špatně nastavena nebo 
nedostatečně specifikována a není možné k nim získat příslušná data potřebná  
k vyhodnocení míry naplňování vytyčených cílů. Nepříznivý vývoj je zaznamenám především 
v cíli č. 3, který poukazuje na vysokou zadluženost města, naopak dobře se daří naplňovat 
indikátory související se zaměstnaností a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. 

 

3.2 Pilíř 2: Doprava 
Druhý pilíř je tvořen čtyřmi cíli, ve kterých je sledováno 11 indikátorů.  Pro rok 2019 byla 

k dispozici data pouze u 7 ukazatelů. 

Cíl 2. 1: Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu 

Jedním z důležitých témat v tomto cíli je řešení problematiky parkování ve městě. Ústí nad 

Labem by se mělo zaměřit na taková opatření, která povedou ke snížení poptávky  

po parkovacích místech v centru města a naopak vyřešit nedostatek parkovacích míst  

na sídlištích. První indikátor v tomto cíli tak sleduje počet nově vybudovaných parkovacích 

kapacit na sídlištích. Za celé sledované období, podle informací z Odboru dopravy a majetku 
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MmUL, nedošlo k vytvoření žádného nového parkovacího místa na sídlištích v Ústí nad Labem 

a indikátor se tak nedaří naplňovat. 

Tabulka 7: Přehled indikátorů v cíli 2.1 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

18 
Nově vybudované 
parkovací kapacity na 
sídlištích 

parkovací 
místo 

0 0 0 0 0 3000 

19 
Délka rekonstruovaných 
místních komunikací a 
komunikací pro chodce 

m 0 2 791 4 129 2 551 3 164 20 000 

20 
Délka evidovaných 
cyklostezek a cyklotras 

m 40 097 46 350 48 238 48 238 48 238 80 000 

21 Počet zrušených bariér počet 0 0 4 2 2 nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 

Dalším indikátorem v tomto cíli je délka rekonstruovaných místních komunikací  

a komunikací pro chodce. V roce 2019 se rekonstruovalo celkem 3 164 m místních komunikací 

a komunikací pro chodce, tedy o více než 600 m než rok předchozí. Ovšem s ohledem na vývoj 

tohoto indikátoru v ostatních letech sledovaného období, lze konstatovat, že se daný ukazatel 

nedaří naplňovat a v roce 2020 nedosáhne na požadovanou hodnotu 20 000 m 

rekonstruovaných místních komunikací a komunikací pro chodce. 

Obrázek 4: Vývoj indikátorů číslo 19 a 20 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 

Cílem města je také vytvořit lepší podmínky pro cyklisty a zajistit občanům bezpečnou 

alternativu k motorové dopravě. Třetím sledovaným indikátorem v tomto cíli je tak délka 

evidovaných cyklostezek a cyklotras. Celková délka cyklostezek a cyklotras se od předchozí 
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roku nezměnila a činila 48 238 m. Cílový stav tohoto ukazatele je 80 tis. m cyklostezek  

a z celkového vývoje tohoto indikátoru od roku 2016 lze usoudit, že nebude naplněn. 

V rámci cíle 2.1 je také evidován počet zrušených bariér, které brání v pohybu osobám  

se sníženou schopností pohybu a orientace. Nejedná se přitom jen o fyzické bariéry, ale také  

o bariéry v přístupu k informacím apod. V roce 2019 byly zrušeny 2 bariéry a za celé sledované 

období jich bylo celkem 8. U toho cíle nebyla stanovena cílová hodnota a tak nelze vyhodnotit 

jeho vývoj. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že cíl se nedaří naplňovat. 

Cíl 2. 2: Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu 

Naplňování cíle 2.2 je sledováno třemi ukazateli. Prvním záměrem města bylo přistoupení do 

krajského integrovaného dopravního systému. Tento záměr byl splněn hned v roce 2016  

a indikátor je tak naplněn. Druhý indikátor v tomto cíli eviduje objem prostředků města 

použitých k optimalizaci dopravního systému. Tento ukazatel vykazuje od roku 2016 pouze 

nulovou hodnotu a nedaří se tak zřejmě podchycovat opatření vedoucí k optimalizaci 

dopravního systému ve městě. 

Posledním sledovaným ukazatelem je dělba přepravní práce, která představuje poměr 

využívání různých druhů dopravy. Data k tomuto indikátoru jsou dostupná pouze za rok 2018 

a ukazují pokles podílu MHD na celkové dělbě přepravní práce v Ústí nad Labem. Indikátor  

se tak nedaří naplňovat.  

Tabulka 8: Přehled indikátorů v cíli 2.2 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

22 

Přistoupení města do 
krajského 
integrovaného 
dopravního systému 

Ano/ne ne ano 
splněno 
v roce 
2016 

splněno 
v roce 
2016 

splněno 
v roce 
2016 

ano 

23 

Objem prostředků 
města použitých k 
optimalizaci dopravního 
systému 

Kč x 0 0 0 0 nestanoven 

24 Dělba přepravní práce % 
53 % OV  

47 % MHD 
x x 

63 % OV, 
37 % MHD  

x 
53 % OV,  

47 % MHD 
Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 

 Naplňování cíle nelze relevantně zhodnotit, neboť indikátor 22 je již splněn, indikátor 

23 se nedaří naplňovat, i když nebyl zadán cílový stav indikátoru a k poslednímu 

indikátoru 24 chybí data k roku 2019. 

Cíl 2. 3: Zkvalitnit a více ekologizovat MHD 

Město bude upřednostňovat MHD před individuální automobilovou dopravou a bude usilovat 

o větší ekologizaci MHD. V cíli 2.3 byly stanoveny 3 indikátory. První indikátor sleduje počet 

přepravených osob, který by měl odrážet spokojenost cestujících s kvalitou přepravy. V roce 

2019 se počet přepravených osob vyšplhal na více než 39,6 milionu osob. Cílový stav tohoto 
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ukazatele je stanoven na více než 45 milionů osob a z dlouhodobého hlediska se ukazatel 

nedaří naplňovat.  

Tabulka 9: Přehled indikátorů v cíli 2.3 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

25 
Počet přepravených 
osob 

počet osob 45 190 000 
39 

407 614 
39 

587 973 
39 

200 170 
39 

643 614 
45 

190 000 

26 
Počet nízkopodlažních 
dopravních 
prostředků 

počet vozů 84 113 113 118 128 110 

27 
Počet bezbariérových 
spojů v rámci MHD 

počet 
spojů 

1 310 2 107 2 107 2 107 2 194 2 400 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 

Snahou města je také zajištění maximální bezbariérovosti městské hromadné dopravy. Tato 

snaha je měřena posledními dvěma indikátory, kterými jsou počet nízkopodlažních 

dopravních prostředků a počet bezbariérových spojů v rámci MHD. V roce 2019 Dopravní 

podnik města Ústí nad Labem a.s. disponoval 128 nízkopodlažními vozy. Tento počet 

převyšoval nastavený cílový počet pro rok 2020 a indikátor je tak naplněn. Počet 

bezbariérových spojů se v posledním roce také navýšil, ale zatím nedosahuje cílového stavu 

pro rok 2020. 

 Cíl se daří naplňovat jen částečně. 

Obrázek 5: Počet přepravených osob 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 
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Cíl 2. 4: Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany se 

zastávkou v Ústí nad Labem 

Indikátor k tomuto cíli v roce 2019 nezaznamenal žádnou iniciativu vedoucí k zapojení města 
do přípravy VRT Praha – Drážďany.  

Tabulka 10: Přehled indikátorů v cíli 2.4 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

28 
Počet realizovaných 
opatření 

počet 0 x x x 0 nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 

 Naplňování cíle nelze vyhodnotit, neboť není stanoven cílový stav. 

3.2.1 Výsledky a zhodnocení 

Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 2: 

CÍL 1: Nenaplňován 
CÍL 2: Nelze zhodnotit 
CÍL 3: Částečně naplňován 
CÍL 4: Nelze zhodnotit 
 
Podle výsledků, lze zhodnotit, že velká část ukazatelů neeviduje příznivý vývoj a nedochází 
tak k dosažení stanovených cílů. Městu se navíc nedaří naplňovat důležité indikátory, jako 
je zvýšení počtu parkovacích míst a rozvoj dopravní infrastruktury (včetně infrastruktury pro 
cyklisty). Nedochází také k optimalizaci dopravního systému ve městě a snižuje se podíl 
MHD na celkové dělbě přepravní práce. Pozitivní vývoj je zaznamenán jen ve snaze o větší 
bezbariérovost městské hromadné dopravy. 

 

3.3 Pilíř 3: Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti 
V Pilíři 3 bylo definováno 6 cílů, které mají být naplňovány 21 indikátory. V roce 2019 byla 

k dispozici data k 17 indikátorům. 

Cíl 3. 1: Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního 

podnikání) 

Klíčovým záměrem pro naplnění tohoto cíle je vytvářet podmínky pro tvorbu nových 

pracovních míst a taktéž udržení stávající pracovní nabídky. Stěžejní je také podpora 

zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel, jako jsou absolventi, ženy po mateřské 

dovolené nebo osoby nad 50 let či osoby bez vzdělání.  
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Naplňování tohoto cíle je sledováno třemi indikátory, z nichž lze vyhodnotit pouze dva. Pro 

indikátor počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované 

městem není vytvořena Karta indikátoru a není tak možné zhodnotit jeho vývoj. Celkový počet 

nezaměstnaných osob znevýhodněných skupin sleduje indikátor č. 29. V roce 2019 evidoval 

Úřad práce v Ústí nad Labem 3 706 osob, které byly zařazeny do jedné nebo více 

znevýhodněných skupin na trhu práce. Tento počet představuje výrazné snížení oproti 

předchozím létům v rámci sledovaného období a potvrzuje tak pozitivní trend vývoje 

indikátoru.  

Tabulka 11: Přehled indikátorů v cíli 3.1 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

29 

Počet 
nezaměstnaných 
osob 
znevýhodněných 
skupin 

počet osob 12 177 7 312 5 379 4 504 3 706 nestanoven 

30 
Podíl ploch 
připravených k 
podnikání 

ha 82,28 82,28 82,28 82,28 82,28 nestanoven 

31 

Počet 
znevýhodněných 
osob zaměstnaných v 
sociální ekonomice 
podporované městem 

x x x x x x x 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Poslední ukazatel, který hodnotí naplňování cíle 3. 1 je podíl ploch připravených k podnikání. 

Město by se mělo zaměřit na přilákání investorů a zajistit rozvoj nových podnikatelských zón 

a regeneraci stávajících zón, zejména přeměnou brownfieldů. Rozloha této plochy zůstává 

pořád na stejné hodnotě (82,28 ha) a rozšiřování ploch k podnikání se tak nedaří naplňovat. 
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Obrázek 6: Počet nezaměstnaných osob znevýhodněných skupin v Ústí nad Labem 

 
Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

 Z výsledků vyplývá, že daný cíl se daří naplňovat jen částečně. 

Cíl 3. 2: Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání 

Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s problémem předčasného ukončování školní 

docházky, s nízkou vzdělaností obyvatel a odlivem obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním. 

Úkolem města je tak zlepšit podmínky pro vzdělávání a zatraktivnit prostředí pro osoby 

s terciálním vzděláním. 

V tomto cíli byly stanoveny tři indikátory. Prvním ukazatelem, kterým se sleduje naplňování 

cíle 3. 2 je počet nepřijatých dětí do mateřských škol. V roce 2013 nebylo podle informací 

Odboru městských organizací a školství MmUL do MŠ přijato celkem 213 dětí. To je dvakrát 

více než v roce 2017, kdy byl tento indikátor zjišťován. Žádoucí klesající tendenci indikátoru  

se tak nedaří naplňovat. 

Tabulka 12: Přehled indikátorů v cíli 3.2 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

32 
Počet nepřijatých dětí 
do MŠ 

počet 251 0 91 x 213 nestanoven 

33 
Počet mladistvých 15-
18 let v evidenci 
Úřadu práce 

počet 108 117 103 80 89 nestanoven 

34 
Objem prostředků z 
rozpočtu na školství 

% 2,1 x x x 5,3 3 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Druhý indikátor sleduje počet mladistvých 15 - 18 let v evidenci Úřadu práce. Město je od 

roku 2013 zapojeno do mezinárodního projektu PREVENT, který je zaměřen právě na problém 
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předčasného ukončení školní docházky. V roce 2019 evidoval Úřad práce v Ústí nad Labem  

89 uchazečů o práci ve věku 15 - 18 let, což je o 9 uchazečů více než v minulém roce. I přesto 

lze zhodnotit, že se daný cíl daří naplňovat, protože v průběhu sledovaného období se celkový 

počet mladistvých v evidenci Úřadu práce snižuje. 

Obrázek 7: Přehled vývoje počtu mladistvých 15 - 18 let v evidenci Úřadu práce 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, MPSV  

Cílem každého města je zajistit dostatečný objem financí na podporu a rozvoj vzdělávání. 

Objem finančních prostředků z rozpočtu města na školství sleduje poslední indikátor 

definovaný v tomto cíli. V roce 2019 bylo z rozpočtu města na tuto oblast vyčleněno téměř 

138,5 milionu Kč, což představovalo přibližně 5,3 % z celkového rozpočtu. Tento ukazatel  

se tak daří naplňovat. 

 Průběh cíle se dá považovat za částečně splněný. 

Cíl 3. 3: Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci 

komunitního plánování 

Město si v rámci tohoto cíle stanovilo rozvíjet funkční síť sociálních služeb odpovídající 

potřebám jeho obyvatel a podporovat spolupráci s odborníky, klienty a veřejností. Stěžejními 

aktivitami cíle je rozvíjet služby komunitního charakteru, zvyšovat odbornost poskytovaných 

služeb, podporovat meziresortní spolupráci, uplatňovat příklady dobré praxe atd. Pro splnění 

těchto cílů byly stanoveny čtyři indikátory (tabulka č. 13).  

Tabulka 13: Přehled indikátorů v cíli 3.3 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

35 
Procento splnění cílů 
a opatření 

% 0 47,5 44,2 36,5 39,8 100 
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Komunitního plánu 
sociálních služeb 

36 
Objem prostředků z 
rozpočtu města na 
sociální oblast 

% 3,008 0,676 0,7 0,7 0,6 4 

37 

Objem prostředků 
města z vnějších 
zdrojů na sociální 
oblast 

Kč x 0 0 
1 214 
625 

0 nestanoven 

38 
Program aktivní 
politiky města 

tis. Kč 401 0 zrušeno zrušeno zrušeno 500 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Prvním indikátorem bylo procento splnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních 

služeb. Optimálním stavem indikátoru je zajistit realizaci projektových záměrů a výstupů 

stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a akčních plánech na jednotlivé 

roky.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je spravován a vyhodnocován Ústeckým 

krajem a vyhodnocením pro rok 2019 bylo identifikováno celkem 93 cílů. Splněno bylo 25, 

nesplněno 45 a částečně splněno 23 cílů. Procento splnění cílů a opatření tak v tomto roce činí 

39,8 % a indikátor se tak z dlouhodobého hlediska nedaří naplňovat.  

Dále je v tomto cíli sledován objem prostředků z rozpočtu města na sociální oblast. Během 

sledovaných let se nepodařilo z rozpočtu města vyčlenit více finančních prostředků na rozvoj 

sociální oblasti a od roku 2016 až do roku 2019 se tak objem financí na sociální oblast pohybuje 

na velmi nízkém procentu a představuje tak nežádoucí vývoj tohoto ukazatele. 

Podle informací z Odboru kultury, sportu a sociálních služeb MmUL nezískává město žádné 

finanční prostředky na sociální služby z vnějších zdrojů a nedaří se tak naplňovat ani indikátor 

č. 37. 

Posledním indikátorem v cíli 3.3 byl objem prostředků v Programu aktivní politiky města. 

Tento program byl v roce 2017 zrušen a indikátor tak nelze vyhodnotit. Náhradou tohoto 

programu může být Národní síť zdravých měst, se kterou město aktivně spolupracuje 

a společně rozvíjí různé projekty zaměřené na obyvatele a potřeby města. 

 V tomto cíli nevykazuje ani jeden z výše uvedených indikátorů pozitivní vývoj. Cíl se 

nedaří naplňovat.  

Cíl 3. 4: Vytvářet podmínky pro sociální bydlení 

Město nedisponuje silným bytovým fondem a vzhledem k velkému počtu sociálně 

vyloučených lokalit a sociální skladbě obyvatelstva je nutné určit strategii v této problematice 

a vytvořit minimální síť dostupného bydlení. 

Tabulka 14: Přehled indikátorů v cíli 3.4 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

39 Počet sociálních bytů počet 0 13 x x x 39 
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40 
Vytvoření koncepce 
sociálního bydlení 

ano/ne ne x x x ne ano 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

V rámci splnění tohoto cíle by měla být do roku 2020 vytvořena koncepce sociálního bydlení. 

Podle dostupných informací z roku 2019 koncepce zatím není vytvořena. Koncepce sociálního 

bydlení je naplánována a předpokládaný rok ukončení koncepce je rok 2021. Pro naplnění cíle 

by se měl také zvyšovat počet sociálních bytů. Poslední dostupná data o tomto indikátoru jsou 

z roku 2016, kdy město disponovalo 13 byty. V roce 2019 k dispozici data o počtu sociálních 

bytů nejsou. 

 Cíl se nedaří naplňovat. 

Cíl 3. 5: Zvýšit bezpečnost a posílit prevenci kriminality 

Sociálně vyloučené lokality a problematika sociálně patologických jevů jsou závažnými 

problémy, kterými se město musí aktivně zabývat. Investice do prevence kriminality, zajištění 

bezpečnosti a snižování pravděpodobnosti páchání trestných činů, je pro zvýšení kvality života 

ve městě stěžejní. Pro naplnění tohoto cíle bylo stanoveno 6 indikátorů, které jsou 

vyjmenovány v následující tabulce. 

Tabulka 15: Přehled indikátorů v cíli 3.5 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

41 
Objem prostředků z 
rozpočtu na bezpečnost 

% 4,6 5,66 5,09 5,16 5,23 5 

42 

Výše získané podpory z 
vnějších dotačních zdrojů 
do oblasti prevence 
kriminality 

tis. Kč 952 1 269 1 305 3 768 5 030 nestanoven 

43 
Počet evidovaných 
mladistvých a nezletilých 
v trestním řízení 

% 1,47 1,85 
Pokles 
o 37 % 

Navýšení 
o 4 % 

Pokles 
o 4,7 % 

nestanoven 

44 
Index kriminality (počet 
trestných činů na 10 tis. 
obyvatel) 

počet 385,2 265,8 253,5 268,9 234,2 nestanoven 

45 
Počet přestupků (vyjma 
dopravních) 

absolutní 
počet 

přestupků 
5 899 6 016 3 791 3 951 3 794 nestanoven 

46 Pocit bezpečí občanů % 32,4 x x x x nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost by podle Strategie měl být ideálně 5 %. Od roku 

2016 do roku 2019 procento finančních prostředků z rozpočtu města vždy přesáhlo tuto 

hranici a pohybovalo se nad 5 %. Tento indikátor tak vykazuje pozitivní vývoj. 

Každý rok se také zvyšuje výše získané podpory z vnějších dotačních zdrojů na oblast 

prevence kriminality. V roce 2019 objem financí z vnějších zdrojů činil více jak 5 mil. Kč, což je 

o téměř 1,3 mil. Kč více než v roce 2018. Indikátor se tak daří naplňovat. Pozitivní vývoj 

vykazuje také indikátor sledující počet evidovaných mladistvých a nezletilých v trestním 

řízení, který se v roce 2019 snížil oproti předchozímu roku o 4,7 %. 
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Ústí nad Labem musí také bojovat s vyšším indexem kriminality ve srovnání s ostatními 

velkými městy. Index kriminality představuje absolutní počet trestních činů, kde je zahrnuta 

násilná trestná činnost, majetkové trestné činy, mravnostní trestná činnost, hospodářská 

trestná činnost a ostatní trestná činnost. V průběhu sledovaného období se hodnota tohoto 

ukazatele stále snižuje a v roce 2019 dosáhla zatím své nejnižší hodnoty (234,2). Indikátor tak 

naplňuje žádoucí klesající tendenci. 

V rámci tohoto cíle byl také sledován absolutní počet přestupků (vyjma dopravních), který byl 

v roce 2019 téměř o 2 tis. nižší než výchozí hodnota v roce 2014 (počáteční stav).  

Poslední ukazatel definován v tomto cíli byl pocit bezpečí občanů, který je zjišťován 

prostřednictvím dotazníkového šetření – průzkumu spokojenosti. Tento indikátor nelze 

vyhodnotit, protože v roce 2019 k žádnému dotazníkovému šetření nedošlo. Indikátor může 

být v roce 2020 sledován prostřednictvím pocitové mapy, kam občané města mohou 

zaznamenat své pocity z konkrétních míst. 

 V tomto cíli byl u 5 indikátorů zaznamenán pozitivní vývoj a 1 indikátor nelze 

vyhodnotit. Cíl se daří naplňovat. 

Cíl 3. 6: Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně 

vyloučenými lokalitami 

V cíli 3. 6 byly definovány 3 indikátory sledující vývoj prevence a eliminace sociálního  

a prostorového vyloučení ve městě.  

Tabulka 16: Přehled indikátorů v cíli 3.6 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový 
stav 

(2020) 

47 
Počet příjemců dávek 
v hmotné nouzi* 

Osoby 85 070 66 721 58 846 67 364 50 082 nestanoven 

48 
Počet realizovaných 
programů a projektů 
v daném roce 

Počet 70 84 82 81 80 nestanoven 

49 
Míra dlouhodobě 
nezaměstnaných v 
Ústí nad Labem 

% 0,07 51,6 43,9 33,8 22,6 nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, MPSV; * - data za okres Ústí nad Labem 

Cílem města je snižování a eliminace exkluze v sociálně vyloučených lokalitách 

prostřednictvím zajištění prostředků z evropských strukturálních fondů a soukromých zdrojů. 

Tento cíl je vyhodnocován na základě indikátoru č. 48, ve kterém se sleduje počet 

realizovaných projektů v daném roce. V roce 2019 se uskutečnilo 80 programů a projektů. 

V posledních 4 letech tento indikátor zaznamenal téměř stejné hodnoty a nedošlo u něj 

k výraznějšímu poklesu či nárůstu.  
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Obrázek 8: Vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti v Ústí nad Labem a počet příjemců dávek 
v hmotné nouzi za okres Ústí nad Labem 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, MPSV  

V grafu č. 8 je znázorněn vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti a podíl příjemců dávek 

v hmotné nouzi. Tyto dva ukazatele spolu částečně korelují, a proto je jejich vývoj 

zaznamenám v jednom grafu. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti se každoročně od roku 

2016 výrazně snižuje a v roce 2019 činil tento ukazatel 22,6 %. Rozdíl oproti minulému roku 

tak je téměř 11 procentních bodů.  Počet příjemců dávek v hmotné nouzi v okrese Ústí nad 

Labem zaznamenal také pozitivní vývoj a oproti minulému roku se snížil na cca 50 tis. osob. 

Pokles tak činí přes 17 tis. osob. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že se daný cíl daří naplňovat. 

3.3.1 Výsledky a zhodnocení 

Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 3: 

CÍL 1: Částečně naplňován 
CÍL 2: Částečně naplňován 
CÍL 3: Nenaplňován 
CÍL 4: Nenaplňován 
CÍL 5: Naplňován 
CÍL 6: Naplňován 
 
Městu se podle výsledků z minulých let daří naplňovat cíle v oblasti aktivní práce s osobami 
ohroženými sociálním vyloučením, prevence kriminality a celkové zvýšení bezpečnosti  
ve městě. Příznivý vývoj je zaznamenán také v oblasti vzdělanosti a zaměstnanosti ve městě. 
Dlouhodobě je evidován pokles osob se základním vzděláním a počet nezaměstnaných 
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osob. Město má také vyčleněný dostatečný podíl ze svého rozpočtu na oblast školství. Ústí 
nad Labem se naopak potýká s problémy v oblasti rozvoje sítě sociálních služeb a sociálního 
bydlení. 

 

3.4 Pilíř 4: Životní prostředí 
V Pilíři číslo 4 bylo stanoveno 6 cílů. Evaluace úspěšnosti jejich naplňování je prováděna 

prostřednictvím 10 indikátorů.  

Cíl 4. 1: Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi 

Cíl 4. 1 je hodnocen na základě čtyř indikátorů, jejichž výčet je znázorněn v tabulce č. 17. Město 

si stanovilo za cíl zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi. V rámci 

tohoto cíle by měla být uplatňována opatření, která povedou ke snížení energetické zátěže 

budov ve vlastnictví města a ke snížení nákladů na jejich provoz.  

Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách sleduje indikátor č. 50. Z tabulky vyplývá, že 

množství energie pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním veřejných budov, zůstává od 

roku 2016 stále na stejné úrovni (0,12 GJ/ m3) a ke snižování nedochází. 

V rámci cíle by měl být zjišťován také celkový objem prostředků z rozpočtu na energie, 

k tomuto ukazateli však nejsou k dispozici žádná data, protože chybí karta indikátoru. 

Tabulka 17: Přehled indikátorů v cíli 4.1 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

50 
Snížení spotřeby 
energií ve veřejných 
budovách 

GJ/m3 0,11 0,12 0,12 0,128 0,12 nestanoven 

51 
Objem prostředků z 
rozpočtu na energie 
(celkové náklady) 

x x x x x x nestanoven 

52 

Počet případů 
překročení mezních 
hodnot vybraných 
látek znečišťujících 
ovzduší za rok (PM10, 
NO2, SO2) 

Počet 
případů 

98 65 102 90 44 nestanoven 

53 Ekologická stopa Gha/osob x 48,71 x 51,22 x nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, ČHMU  

Dalším indikátorem v tomto cíli je ekologická stopa, která představuje komplexní ukazatel 

environmentální udržitelnosti města. Předvádí lidskou spotřebu (např. elektrický proud, zemní 

plyn, benzín, stavební materiál, potraviny atd.) na velikost užívané plochy. Periodicita 

vyhodnocování tohoto indikátoru je 1x 2 roky a v roce 2019 nebyl zjišťován. 
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Obrázek 9: Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší  
za rok (PM10, NO2, SO2) 

 

Zdroj: ČHMU  

Zlepšení kvality ovzduší je v tomto cíli hodnoceno na základě indikátoru počet případů 

překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (PM10, NO2, SO2). 

Vývoj tohoto ukazatele v letech 2016 - 2019 je zachycen v grafu č. 9, který ukazuje, že v roce 

2019 počet těchto případů překročení je více než dvakrát menší než na začátku sledovaného 

období. Indikátor tak eviduje příznivý vývoj. 

 Naplňování cíle nelze zhodnotit vzhledem k nedostatečným datům.  

Cíl 4. 2: Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod 

Vodní toky v Ústí nad Labem patří spíše mezi více znečištěné v celorepublikovém srovnání  

a město se tak musí snažit provádět a podporovat opatření ke zlepšení jakosti vody na svém 

území. V tomto cíli byly stanoveny 2 indikátory, které jsou uvedeny v následující tabulce  

i s daty za jednotlivá léta sledovaného období. 

Tabulka 18: Přehled indikátorů v cíli 4.2 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

54 
Počet občanů 
napojených na ČOV 

Počet osob 86 410 85 939 85 941 85 789 85 791 169 000 EO 

55 
Snížení vypouštěného 
znečištění 

Koncentrace 
P ve vodních 
tocích v mg/l 

1,124 0,881 0,110 0,116 0,252 nestanoven 

Zdroj: SČVK 

První indikátor sleduje počet občanů napojených na ČOV. Hodnota tohoto indikátoru  

se během sledovaných let příliš neměnila a zůstávala na téměř stejné úrovni. V roce 2019 bylo 
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na ČOV v Ústí nad Labem napojeno 85 791 osob, což je o 2 osoby méně než předchozí rok. 

Žádoucího rostoucího stavu tohoto indikátoru se tak nedaří docílit.  

Obrázek 10: Vývoj indikátorů v cíli 4.2 

 

Zdroj: SČVK 

Znečištění vodních toků na území města sleduje druhý indikátor, kterým je koncentrace P ve 

vodních tocích. Z grafu č. 10 lze vyčíst, že znečištění vodních toků se během posledních let 

výrazně snížilo, i když v roce 2019 byla koncentrace P ve vodních tocích o 0,136 mg/l vyšší než 

v roce 2018. Indikátor se tak daří naplňovat. 

 Cíl je částečně naplňován. 

Cíl 4. 3: Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování 

environmentálních limitů a hodnot 

Pro město je, vzhledem k jeho poloze, stěžejní pro další rozvoj zkvalitňovat protipovodňová 

opatření. Pro tento cíl byl definován jeden indikátor, kterým je počet opatření na eliminaci 

environmentálních rizik s dopadem na město Ústí nad Labem. 

Tabulka 19: Přehled indikátorů v cíli 4.3 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

56 

Počet opatření na 
eliminaci 
environmentálních 
rizik s dopadem na 
město Ústí nad 
Labem 

Počet 0 5 9 12 9 nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

U tohoto indikátoru nebyl stanoven cíl, i když žádoucím stavem je rostoucí počet opatření.  
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 Míru naplňování indikátoru, potažmo celého cíle, tak nelze vyhodnotit.  

Cíl 4. 4: Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace 

brownfields) 

Ekologickou zátěží je myšlena závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo 

povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti 

(zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, polychlorované bifenyly, chlorované  

a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.) Cílem města jsou sanační zásahy jak pasivní 

(konzervace SEZ na místě, nevýhodou je omezené využití pozemků), tak aktivní (odstranění 

kontaminovaných zemin a jejich další dekontaminace mimo lokalitu, čerpání znečištěných 

podzemních vod). 

Tabulka 20: Přehled indikátorů v cíli 4.4 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

57 

Počet starých zátěží 
území a 
kontaminovaných 
míst 

Počet 47 x 55 x 55 nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Hodnota tohoto indikátoru se od roku 2017 nezměnila a zůstává pořád na stejném počtu.  

U tohoto ukazatele nebyl stanoven cílový stav, ale měl by během sledovaného období 

vykazovat klesající tendenci. 

 Cíl se nedaří naplňovat. 

Cíl 4. 5: Zlepšit nakládání s odpady 

Šetrné nakládání s odpady je prioritou všech moderních měst a Ústí nad Labem není výjimkou. 

Zlepšení nakládání s odpady je v tomto cíli sledováno pouze jedním indikátorem, kterým je 

podíl vytříděného odpadu na celkové produkci odpadu. 

Tabulka 21: Přehled indikátorů v cíli 4.5 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

58 

Podíl vytříděného 
komunálního odpadu 
na celkové produkci 
odpadu 

% 8,26 14,06 14,51 14,57 16,30 10 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

V roce 2019 činil podíl vytříděného odpadu v Ústí nad Labem 16,3 %, což výrazně převyšuje 

nastavený cílový stav, stejně jako v předchozích letech sledovaného období. 

 Cíl se daří naplňovat. 
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Obrázek 11: Podíl vytříděného komunálního odpadu na celkové produkci odpadu 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Cíl 4. 6: Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat 

environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 

Jedním z významných úkolů města je vynakládat dostatečné finanční prostředky na ochranu 

životního prostředí i na osvětu a výchovu v této oblasti. Splnění cíle 4. 6 je měřeno jedním 

indikátorem, který sleduje výdaje na ochranu životního prostředí a na EVVO. 

Tabulka 22: Přehled indikátorů v cíli 4.6 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

59 
Výdaje na ochranu 
životního prostředí a 
na EVVO 

Kč 137 mil.* 288 000 650 870 550 775 1 871 000 nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

*celková částka je ovlivněna náklady na odstraňování důsledků povodní 

Cílový stav u tohoto ukazatele nebyl na začátku stanoven, avšak podle zjištěných dat zaznamenává 

pozitivní vývoj. Výdaje na ochranu životního prostředí a EVVO byly v roce 2019 přes 1,8 mil. Kč, což 

představuje značný nárůst oproti předchozímu roku. 

 Cíl se daří naplňovat. 

3.4.1 Výsledky a zhodnocení 

Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 4: 
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CÍL 3: Nelze zhodnotit 
CÍL 4: Nenaplňován 
CÍL 5: Naplňován 
CÍL 6: Naplňován 
 
Městu se daří dosahovat příznivých výsledků ve zvyšování kvality ovzduší a snižování 
znečištění vodních toků na svém území. Pozitivní se také ukazuje fakt, že se za poslední rok 
výrazně zvýšil objem financí vynaložených na ochranu životního prostředí a environmentální 
výchovu a osvětu a taktéž se zvyšuje podíl vytříděného odpadu. Městu se naopak nedaří 
zlepšit systém hospodaření s energiemi a snižovat rozlohu území s ekologickou zátěží. 

 

3.5 Pilíř 5: Kultura, sport a cestovní ruch 
V tomto pilíři bylo vytyčeno 5 cílů, pro které bylo stanoveno celkem 16 indikátorů. Data se 

nepodařilo zjistit pouze u jednoho ukazatele v cíli 5.5, kterým bylo dotazníkové šetření týkající 

se spokojenosti občanů se životem ve městě. 

Cíl 5. 1: Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě 

V prvním cíli pilíře 5 bylo definováno 6 indikátorů. Stav jednotlivých indikátorů za rok 2019 je 

uveden v následující tabulce. 

Tabulka 23: Přehled indikátorů v cíli 5.1 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

60 

Počet diváků v 
divadlech a 
hodnocení dle 
metodiky 

počet 49 951 52 954 63 651 59 812 65 709 55 000 

61 

Počet návštěvníků v 
muzeích a galeriích 
a hodnocení dle 
metodiky 

počet 15 721 31 585 42 382 29 950 29 812 18 000 

62 
Počet podpořených 
kulturních akcí na 
území města 

počet 97 110 128 125 97 
630 (105 

ročně) 

63 

Počet návštěvníků v 
knihovnách Ústí nad 
Labem a hodnocení 
dle metodiky 

počet 324 026 274 843 255 336 261 484 253 470 300 000 

64 

Počet evidenčních 
čísel sbírkových 
předmětů muzejní 
povahy v muzeích v 
Ústí nad Labem 

počet 201 488 203 120 203 393 203 516 203 760 205 000 

65 

Objem prostředků 
na kulturu z 
rozpočtu města a % 
prostředků z 
běžného rozpočtu 
města 

Kč a % 
56 295 

930 Kč /  
4 % 

6 700 000 
Kč  

0,477% 

122 
640 000 

Kč  
5,64 % 

126 736 
050 Kč 
5,7 % 

122 
846 270 

Kč /  
4,74 % 

10 % 

Zdroj: Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, jednotlivé organizace 
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První indikátor sleduje počet diváků v divadlech, který odráží poptávku po kulturním vyžití 

tohoto směru ze strany obyvatel města. V roce 2019 navštívilo divadelní představení v Ústí 

nad Labem 65 709 diváků. Tento ukazatel každoročně roste a v posledních třech letech 

přesahuje dokonce i stanovený cílový stav. 

V tomto cíli je dále také sledována návštěvnost v muzeích a galeriích, která v roce 2019 činila 

téměř 30 tis. osob. Tento počet mírně klesl oproti předchozímu roku, přesto však výrazně 

převyšuje cílový stav. 

Pro rozvoj kulturního života v Ústí nad Labem je také potřeba finanční podpora ze strany města 

pro různé kulturní akce, které by se bez této podpory nemohly konat. V roce 2019 město 

podpořilo 97 akcí, což představovalo pokles oproti předchozím létům. Tento indikátor se tak 

nepodařilo v roce 2019 naplnit (průměrně by mělo být ročně podpořeno 105 akcí). 

Dlouhodobě se také nedaří naplňovat další indikátor, který sleduje počet návštěvníků 

knihoven v Ústí nad Labem. V roce 2019 činila celková návštěvnost všech knihoven v  

Ústí nad Labem přes 253 tisíc osob. Cílový stav počtu návštěvníků je stanoven pro rok 2020 na 

300 tisíc osob. 

V rámci cíle 5.1 je vyhodnocován také ukazatel počet evidenčních čísel sbírkových předmětů 

muzejní povahy v muzeích v Ústí nad Labem, který vyjadřuje základní kulturní, vědecký  

a vzdělávací potenciál sledovaných institucí. Tento počet se v rámci sledovaného období 

v posledních letech mírně zvyšuje, ale nedosahuje stanovené cílové hodnoty, která je 205 tisíc 

evidenčních čísel sbírkových předmětů. 

Obrázek 12: Objem prostředků na kulturu z rozpočtu města a % prostředků z běžného rozpočtu 
města 

 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  
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Důležitým indikátorem hodnotícím splnění cíle 5.1 je objem prostředků města na kulturu 

z rozpočtu města a podíl prostředků z běžného rozpočtu města. Tento indikátor ukazuje, jaký 

význam přisuzuje město rozvoji kultury na místní úrovni. Vývoj toho ukazatele je zaznamenám 

v grafu č 12. V roce 2019 činil podíl prostředků na kulturu z rozpočtu města 4,74 %. Tento 

ukazatel eviduje snížení oproti předchozím dvou letům a jeho vývoj tak lze zhodnotit jako 

nevyhovující. Cílový stav pro tento ukazatel je stanoven na 10 % z vynaložených prostředků 

z rozpočtu města. 

 Po zhodnocení vývoje indikátorů v cíli 5.1 lze konstatovat, že daný cíl se daří 

naplňovat jen částečně. 

Cíl 5. 2: Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity 

Cílem města je provádět taková opatření, která povedou ke kvalitní sportovní a volnočasové 

infrastruktuře, která bude dostupná všem obyvatelům města. Město se potýká se špatným 

technickým stavem některých sportovních areálů a malým počtem sportovních hřišť  

a volnočasových ploch na sídlištích s vysokou koncentrací obyvatel. 

Pro cíl 5.2 byly stanoveny 3 indikátory. Prvním indikátorem je počet zrekonstruovaných  

a nově vybudovaných sportovišť. Cílový stav tohoto indikátoru mělo být 15 opravených nebo 

nově vzniklých sportovišť na území města. Do roku 2019 jejich počet dosáhl již na celkový 

počet 44, takže indikátor se daří naplňovat. 

Druhý indikátor sleduje počet podpořených sportovních a volnočasových akcí na území 

města. V roce 2019 bylo těchto akcí podpořeno městem celkem 71 (průměr za rok by měl být 

70 akcí) a tento indikátor se tak daří naplňovat. 

Tabulka 24: Přehled indikátorů v cíli 5.2 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

66 

Počet 
zrekonstruovaných a 
nově vybudovaných 
sportovišť 

Počet 0 9 18 11 6 15 

67 

Počet podpořených 
sportovních a 
volnočasových akcí na 
území města 

Počet 67 77 103 83 71 
420 (70 
ročně) 

68 

Objem prostředků na 
sport a volnočasové 
aktivity z rozpočtu 
města a % prostředků 
z běžného rozpočtu 
města 

% 1,9 % 2,8 % 2,21 % 3% 2,31 % 5 % 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Kvalitní sportovní infrastruktura a nabídka volnočasových aktivit jsou pro občany důležitými 

aspekty kvality života ve městě a je důležité sledovat, jak velké výdaje na sport město má. 

Třetím indikátorem v tomto cíli je proto objem prostředků na sport a volnočasové aktivity  

z rozpočtu města a % prostředků z běžného rozpočtu města. Stav tohoto indikátoru 

dosahoval v roce 2019 hodnoty 2,31 %, což je téměř o 0,7 procentního bodu méně než 
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předchozí rok. Stanovená cílová hodnota pro tento indikátor je stanovena na 5 % a tento 

ukazatel se tak nedaří naplňovat. 

 Cíl 5.2 se daří částečně naplňovat.  

Cíl 5. 3: Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot 

Třetím cílem v tomto pilíři je zvýšení atraktivity města a jeho přírodních a industriálních 

hodnot. Naplňování tohoto cíle je sledováno čtyřmi indikátory.  

Tabulka 25: Přehled indikátorů v cíli 5.3 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

69 
Počet hostů v 
hromadných 
ubytovacích zařízení 

Počet 36 145 59 604 65 574 66 617 71 516 40 000 

70 
Počet 
nadregionálních akcí 
pod záštitou města 

Počet 9 28 10 25 26 54 (9 ročně) 

71 
Počet návštěvníků 
významných 
turistických cílů 

Počet 212 561 242 862 275 442 278 369 274 430 215 000 

72 

Počet 
certifikovaných 
subjektů a míst v 
cestovním ruchu 

Počet 16 18 18 15 16 22 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, ČSÚ  

Jedním ze základních ukazatelů návštěvnosti města je počet hostů v hromadných ubytovacích 

zařízeních. Od začátku sledovaného období se počet hostů v ubytovacích zařízení v Ústí nad 

Labem každoročně zvyšoval a v 2019 činil 71 516 osob. Tento počet dalece přesahuje 

stanovený cíl města a indikátor se tak daří naplňovat. 

S prvním indikátorem také úzce souvisí druhý ukazatel, kterým je počet nadregionálních akcí 

pod záštitou města. Úkolem města je zaštiťovat kulturní či sportovní akce nadregionálního 

významu, a to zejména ty, které přispějí k přespání účastníků a diváků dané akce v Ústí nad 

Labem. Cílem města je každoročně podpořit alespoň 9 takových akcí. V roce 2019 se pod 

záštitou města konalo celkem 26 akcí nadregionálního významu, což je o 1 akci více než rok 

předchozí. Na základě těchto dat, lze zhodnotit, že je indikátor naplňován. 

Jedním z ukazatelů návštěvnosti města s nejvyšší vypovídající hodnotou je počet návštěvníků 

významných turistických cílů ve městě, neboť prostřednictvím dominant, symbolů  

a nejzajímavějších míst ve městě určuje atraktivitu lokality. V posledních 3 letech sledovaného 

období navštívilo nějaký významný turistický cíl v Ústí nad Labem přes 270 tisíc osob. Tento 

indikátor tak přesáhl stanovený cíl a zaznamenává příznivý vývoj. 

Poslední ukazatel, který je evidován v tomto cíli, je počet certifikovaných subjektů a míst 

v cestovním ruchu. V roce 2019 se na území města nacházelo celkem 16 certifikovaných 

subjektů a míst. Cílový stav by měl být celkem 22 takovýchto míst a subjektů a indikátor tak 

není naplňován dle stanoveného cíle. 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že daný cíl se daří naplňovat. 

Cíl 5. 4: Oživení řeky Labe 

Řeka Labe by se do budoucna měla stát středem kulturního a sportovního života města – 

stejně jako je tomu například v Drážďanech. Město by mělo vyvinout maximální aktivitu  

za účelem oživení městských nábřeží. 

Tabulka 26: Přehled indikátorů v cíli 5.4 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

73 
Počet nových 
projektů týkajících se 
oživení řeky Labe 

počet 0 9 17 22 24 10 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

Naplnění tohoto cíle je indikováno počtem nových projektů týkajících se oživení řeky Labe. 

V roce 2019 se uskutečnilo 24 takovýchto projektů, což převyšuje více než dvakrát nastavený 

cílový stav pro rok 2020. Ukazatel tak zaznamenává velmi příznivý vývoj. 

 Cíl se daří naplňovat. 

Cíl 5. 5: Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi 

Město Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s nízkou úrovní patriotismu či sounáležitosti 

s městem. Ačkoliv se jedná o dlouhodobý proces, může ho město podpořit pořádáním  

či podporou různorodých komunitních aktivit. 

V roce 2019 se podle Oddělení cestovního ruchu MmUL a Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb MmUL konalo celkem 60 aktivit k podpoře sounáležitosti občanů s městem a jeho 

tradicemi. Tento počet je téměř dvakrát vyšší než rok předchozí a ukazatel tak zaznamenává 

velmi pozitivní vývoj. 

Tabulka 27: Přehled indikátorů v cíli 5.5 

Č. Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počáteční 

stav 
2016 2017 2018 2019 

Cílový stav 
(2020) 

74 

Počet aktivit k 
podpoře 
sounáležitosti občanů 
s městem a jeho 
tradicemi 

Počet - 23/46 47 35 60 - 

75 
Spokojenost občanů 
se životem ve městě 
(TIMUR) 

% 
spokojených 

občanů 
63 %/33 % 0 0 0 0 nestanoven 

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem  

V rámci zhodnocení cíle 5.5 měl být sledován také ukazatel spokojenosti občanů se životem 

ve městě, který měl být hodnocen na základě dotazníkového šetření. Toto dotazníkové šetření 

se však v rámci sledovaného období nikdy neuskutečnilo a k vyhodnocení tohoto indikátoru 

nejsou k dispozici žádná data. 
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 Cíl se daří částečně naplňovat. 

3.5.1 Výsledky a zhodnocení 

Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 5: 

CÍL 1: Částečně naplňován 
CÍL 2: Částečně naplňován 
CÍL 3: Naplňován 
CÍL 4: Naplňován 
CÍL 5: Částečně naplňován 
 
Většina ukazatelů v tomto pilíři zaznamenala v roce 2019 pozitivní vývoj. U obyvatel roste 
zájem o kulturní vyžití ve městě a město stále více podporuje různé kulturní, volnočasové  
a sportovní akce. Roste také atraktivita města pro turisty, což potvrzuje nárůst návštěvnosti 
ve významných turistických cílech ve městě a nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích 
zařízení. Nepříznivý vývoj naopak zaznamenávají finanční ukazatele, podle kterých město 
nevyčleňuje dostatečně velký objem finančních prostředků z rozpočtu na podporu kultury, 
sportu a volnočasových aktivit. 
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4 Závěrečné zhodnocení 

Na základě dostupných dat byla provedena dílčí, v pořadí již čtvrtá, evaluace Strategie rozvoje 

města Ústí nad Labem 2015-2020 pro rok 2019. V následující tabulce je provedena kvantifikace 

výsledků naplnění jednotlivých cílů a pilířů. Ke každému stupni slovního hodnocení bylo 

přiřazeno bodové ohodnocení podle následujícího klíče: cíl naplněn = 2 body, cíl částečně 

naplněn = 1 bod, cíl nenaplněn = 0 bodů, cíl nelze zhodnotit = nezahrnuto do hodnocení. Tato 

metoda byla také použita v roce 2017 a 2018, což umožní srovnat výsledky. 

Tabulka 28: Souhrnné hodnocení a evaluace naplňování jednotlivých cílů a pilířů Strategie 
2015-2020 

Pilíř Strategie Cíl Strategie 2017 2018 2019 

1. Hospodářský rozvoj 
města, rozvoj a řízení 
města, vnější vztahy 

1. Zajistit přiměřený urbánní rozvoj 0 0 
nelze 

hodnotit 

2. Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci 
nelze 

hodnotit 
nelze 

hodnotit 
nelze 

hodnotit 

3. Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a 
společností města 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

0 

4. Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, 
budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat 
spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

5. Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích 
procesů 

2 1 2 

6. Odvrátit rizikové ekonomické trendy 2 2 2 

Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů) 66 % 50 % 67 % 

2. Doprava 

1. Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města 
a regionu 

1 0 0 

2. Optimalizovat dopravní systém města, posílit 
multimodální mobilitu 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

3. Zkvalitnit a více ekologizovat MHD 1 1 1 

4. Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě 
Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů) 50 % 25 % 25 % 

3. Lidské zdroje, 
školství a sociální 

záležitosti 

1. Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně 
sociálního podnikání) 

1 
nelze 

hodnotit 
1 

2. Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní 
vzdělávání 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

1 

3. Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a 
ostatních služeb v rámci komunitního plánování 

0 1 0 

4. Vytvářet podmínky pro sociální bydlení 1 0 0 

5. Zvýšit bezpečnost občanů a posílit prevenci kriminality 2 1 2 

6. Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním 
vyloučením a se sociálně vyloučenými lokalitami 

1 1 2 

Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů) 50 % 38 % 50 % 

4. Životní prostředí 
1. Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s 
energiemi 

0 0 
nelze 

hodnotit 
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2. Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod 2 2 1 

3. Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní 
rizika při respektování environmentálních limitů a hodnot 

nelze 
hodnotit 

1 
nelze 

hodnotit 

4. Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi 
spojená (regenerace brownfields) 

nelze 
hodnotit 

nelze 
hodnotit 

0 

5. Zlepšit nakládání s odpady 2 2 2 

6. Využít potenciálu krajinných prvků na území města a 
podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 

nelze 
hodnotit 

1 2 

Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů) 66 % 60 % 63 % 

5. Kultura, sport a 
cestovní ruch 

1. Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě 2 2 1 

2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity 1 2 1 

3. Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a 
industriálních hodnot 

2 2 2 

4. Oživení řeky Labe 2 2 2 

5. Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho 
tradicemi 

nelze 
hodnotit 

1 1 

Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů) 87,5 % 90 % 70 % 

Celkem (průměr ze všech pilířů) 63,9 % 52,6 % 55 % 
Zdroj: Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 z roku 2019, vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že průměrné procento naplňování Strategie v roce 2019 činí 55 %, což 

představuje mírné zlepšení oproti předchozímu roku. Výsledek je však negativně ovlivněn 

velkým počtem indikátorů, které nebylo možné objektivně vyhodnotit, kvůli chybějícím datům 

či absenci cílového stavu. Významný vliv na výsledky evaluace má také aktuální vysoká 

výkonnost národního hospodářství ČR, která se projevuje především v pilířích 1,3 a 5. 

Z celkového zhodnocení lze konstatovat, že nejvíce se městu daří naplňovat cíle z pátého 

pilíře, tedy z oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu. Město dostatečně podporuje 

nejrůznější akce a daří se tak vytvářet pro občany širokou nabídku kulturního, volnočasového 

i sportovního vyžití. Zvyšující se počet akcí má také jistě příznivý vliv na zvýšení atraktivity 

města pro návštěvníky. To, že město získává na své atraktivitě, potvrzuje i pozitivní vývoj 

indikátorů sledujících návštěvnost turistických dominant a nárůst počtu hostů v hromadných 

ubytovacích zařízeních ve městě. V pátém pilíři zaznamenaly negativní vývoj pouze finanční 

ukazatele, podle kterých město nevyčleňuje dostatečně velký objem financí z rozpočtu na tuto 

oblast, aby byl v roce 2020 stanovený cílový stav naplněn. 

Pozitivně lze hodnotit také vývoj indikátorů a naplňování cílů v Pilíři 4: Životní prostředí. I když 

míra naplňování jednotlivých cílů nedosahuje takové úrovně jako v Pilíři 5, tato oblast vykazuje 

dlouhodobě stabilní výsledky. Městu se především daří dosahovat příznivých výsledků  

ve zvyšování kvality ovzduší a snižování znečištění vodních toků na svém území. Výrazně se 

také podařilo v posledním roce zvýšit objem financí vynaložených na EVVO. Co se městu 

naopak dlouhodobě nedaří, je zlepšit systém hospodaření s energiemi a snižovat rozlohu 

území s ekologickou zátěží. 

Jako problematické se ukazují zbývající 3 pilíře, kde jsou definovány nejnáročnější oblasti 

rozvoje města. V Pilíři 1: Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy je 

značná část indikátorů špatně nastavena nebo nedostatečně specifikována a není tak často 
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možné zhodnotit jejich naplňování/nenaplňování. Z výsledků také vyplývá, že se město potýká 

stále s relativně vysokou zadlužeností, i když každoročně dochází ke splácení dluhu a 

vyrovnanému hospodaření. Pozitivní výsledky jsou zaznamenány pouze u indikátorů 

souvisejících se zaměstnaností, na což má především vliv, jak už bylo zmíněno, vysoká 

výkonnost národního hospodářství ČR. Pilíř 2: Doprava vykazuje dlouhodobě nepříznivé 

výsledky v rámci plnění nastavených cílů a indikátorů. Městu se ve sledovaném období nedaří 

dosahovat stěžejních cílů, jako je zvýšení počtu parkovacích míst na sídlištích a rozvoj dopravní 

infrastruktury (včetně infrastruktury pro cyklisty). Pilíři 3: Lidské zdroje, školství a sociální 

záležitosti zaznamenal oproti předchozím létům zlepšení v ukazatelích spadajících do oblasti 

školství a zaměstnanosti. Dlouhodobě se snižuje počet osob se základním vzděláním a také 

počet nezaměstnaných osob znevýhodněných skupin. V roce 2019 se také výrazně zvýšil podíl 

finančních prostředků z rozpočtu města na oblast školství. Pozitivní je taktéž vývoj v oblasti 

prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti. Město se však stále potýká  

s problémem rozvoje sítě sociálních služeb a sociálního bydlení. Síť sociálních služeb však 

vyplývá ze základní sítě Ústeckého kraje, která je v současnosti uzavřená. Z pohledu města je 

komplikované iniciovat vznik nových služeb samostatně bez vnější spolupráce právě 

Ústeckého kraje. 

I přes to, že výsledky Evaluace z roku 2019 vykazují zlepšení oproti předchozímu roku, míra 

naplňování Strategie není na příliš vysoké úrovni. Stěžejním problémem Evaluace je velký 

počet indikátorů, které není možné objektivně zhodnotit. Je tedy nutné provést revizi 

relevantnosti jednotlivých indikátorů pro hodnocení jednotlivých pilířů Strategie a vybrat 

skutečně relevantní ukazatele, na základě kterých bude možné zhodnotit vývoj stanovených 

cílů. Důležité je také stanovit konečný, případně průběžný stav u všech indikátorů. Stěžejním 

úkolem pro naplňování Strategie je také zlepšení výběru projektů, které budou relevantní 

k naplňování jednotlivých cílů Strategie. 
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Seznam použitých zkratek 

Č.  číslo 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  čistička odpadních vod 

ČSÚ  Český statistický úřad 

Gha  globální hektar 

EO  ekvivalentní obyvatel 

EU  Evropská unie 

EVVO  environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

FSE UJEP Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

GJ  gigajoule 

Gha  geo hektar 

Ha  hektar 

IDS  integrovaný dopravní systém 

MA21  Místní agenda 21 

Mg/l  miligram znečištění na litr vody 

MHD  městská hromadná doprava 

MmUL  Magistrát města Ústí nad Labem 

MO  městský obvod 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ  mateřská škola 

NNO  nestátní nezisková organizace 

NO2  oxid dusičný 

P  fosfor 

PM10  polétavý prach – částice do 10 μm 

SČVK  Severočeské vodovody a kanalizace 

SEZ  staré ekologické zátěže 

SO2  oxid siřičitý 

ÚP  úřad práce 
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Příloha usnesení: 
 

Statutární město Ústí nad Labem 
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů 

vyhlašuje 

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa na ředitele/ředitelku Mateřské školy 

Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace na dobu určitou 

po dobu rodičovské dovolené ředitelky mateřské školy. 
 

Požadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání 

 předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve 

vztahu k příslušnému typu školy 

 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů, praxe s vedením MŠ vítána 

 bez záznamu v rejstříku trestů 

 zdravotní způsobilost 

 organizační a řídící schopnosti 

 předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo od 1. 7. 2021 

 předpokládané datum ukončení výkonu na vedoucím pracovním místě: 30. 12. 2022 

 

Náležitosti přihlášky: 

 písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení konkursního řízení 

- jméno, příjmení a titul  

- datum a místo narození  

- státní příslušnost  

- místo trvalého pobytu  

- číslo občanského průkazu 

- datum a podpis přihlášky 

 součástí přihlášky budou tyto doklady: 

- strukturovaný profesní životopis 

- doklady o získání odborné kvalifikace 

- doklad o průběhu zaměstnání, potvrzený posledním zaměstnavatelem 

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník předloží 

obdobný doklad 

- koncepce rozvoje organizace (maximálně 4 strany formátu A 4) 

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců 

 

Platové podmínky: 11. platová třída. 

Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený 

rozhovor, pokud bude v konkursu využit. 

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Přihlášku doručte osobně 

na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo poštou na adresu Magistrát města Ústí 

nad Labem, vedoucí odboru MOSRI, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě 

nejpozději do 14. 4. 2021 do 17 hodin. Zalepenou obálku označte „Konkurs MŠ Sluníčko“  

 

Vyhlášení KŘ MŠ Sluníčko_příloha usnesení.doc k usnesení č. 1697/72R/21



Příloha usnesení: 
 

Statutární město Ústí nad Labem 
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů 

vyhlašuje 

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa na ředitele/ředitelku Mateřské 

školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizace na dobu určitou po 

dobu rodičovské dovolené ředitelky mateřské školy 
 

Požadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání 

 předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve 

vztahu k příslušnému typu školy 

 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů, praxe s vedením MŠ vítána 

 bez záznamu v rejstříku trestů 

 zdravotní způsobilost 

 organizační a řídící schopnosti 

 předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo od 1. 8. 2021 

 předpokládané datum ukončení výkonu na vedoucím pracovním místě: 3. 3. 2023 

 

Náležitosti přihlášky: 

 písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení konkursního řízení 

- jméno, příjmení a titul  

- datum a místo narození  

- státní příslušnost  

- místo trvalého pobytu  

- číslo občanského průkazu 

- datum a podpis přihlášky 

 součástí přihlášky budou tyto doklady: 

- strukturovaný profesní životopis 

- doklady o získání odborné kvalifikace 

- doklad o průběhu zaměstnání, potvrzený posledním zaměstnavatelem 

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník předloží 

obdobný doklad 

- koncepce rozvoje organizace (maximálně 4 strany formátu A 4) 

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců 

 

Platové podmínky: 11. platová třída. 

Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený 

rozhovor, pokud bude v konkursu využit. 

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Přihlášku doručte osobně 

na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo poštou na adresu Magistrát města Ústí 

nad Labem, vedoucí odboru MOSRI, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě 

nejpozději do 14. 4. 2021 do 17 hodin. Zalepenou obálku označte „Konkurs MŠ Karla IV.“  
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