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Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově 

vázaného příspěvku 
 (dále jen „protokol“) 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/4/173/2021 ze dne 

22. 3. 2021 poskytl Královéhradecký kraj (dále jen poskytovatel) příspěvkové organizaci 

Centrum investic, rozvoje a inovací (dále jen příjemce) Soukenická 54, 500 03 Hradec 

Králové, IČ: 71218840, bankovní spojení: 35-367350277/0100, která je zřízená 

Královéhradeckým krajem, neinvestiční účelově vázaný příspěvek za následujících podmínek: 

Článek I. 

Vymezení účelu použití poskytnutého účelově vázaného příspěvku 

(§ 19 zákona č. 250/2000 Sb.) 

Příspěvek je poskytován za účelem zajištění dílčích aktivit projektu „Čistá obec, čisté město, 

čistý kraj“ (dále jen „projekt“) v Královéhradeckém kraji. Tento projekt je zaměřen na podporu 

třídění a recyklace odpadů v Královéhradeckém kraji. 

Popis služeb prováděných příjemcem: 

1. Zajištění organizačních dílčích aktivit projektu 

a) Podíl na zajištění a organizaci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže obcí o titul 

„Čistá obec 2020“. 

b) Podíl na přípravě pravidel a podmínek soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ 

pro rok 2021. 

c) Zajištění technické podpory třídění odpadů ve veřejných institucích, zejména školách – 

technická a administrativní činnost (projekt pořízení košů). 

d) Zabezpečení výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ v kraji, které jsou cíleny na osvětu 

správného třídění a recyklace odpadů. 

e) Podíl na zajištění vzdělávání a osvěty zástupců obcí (konání seminářů pro zástupce obcí 

s rozšířenou působností a zástupce obcí v oblasti odpadového hospodářství). 

f) Spolupráce při přípravě odborných podkladů pro orgány kraje v souvislosti s realizací 

projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. 

g) Zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ 

pro rok 2021 (na základě výstupů Řídícího a Pracovního výboru projektu). 

h) Zajištění informovanosti a příprava materiálů Řídícího a Pracovního výboru. 

i) Další aktivity na základě vývoje projektu a požadavku poskytovatele. 

2. Technická podpora třídění odpadů ve školách a školských zařízeních zřízených 

krajem nebo obcemi na území Královéhradeckého kraje 

Cílem je rozšířit technickou infrastrukturu třídění odpadů ve školách a školských zařízeních 

zřízených krajem nebo obcemi na území Královéhradeckého kraje (zajistit umístění košů 

na třídění odpadů pro sběrové komodity - papír, plast a nápojové kartony), o přidělení košů 

rozhodne Pracovní výbor projektu. 
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3. Zajištění vzdělávacích programů 

V rámci projektu dojde k zajištění vzdělávacích služeb o problematice nakládání s odpady 

pro školy, zájmové skupiny dětí a mládeže a veřejnost. V rámci těchto vzdělávacích aktivit 

budou realizovány zejména výukové programy o problematice odpadového hospodářství 

a ekoporadenství pro širokou veřejnost. 

Článek II. 

Časová použitelnost příspěvku 

(§ 18 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.) 

Příspěvek je určen na úhradu výdajů vzniklých při realizaci projektu s účinností od 1. 1. 2021. 

Příprava projektu byla zahájena na základě výslovného požadavku poskytovatele. Účelu 

uvedeného v čl. I. tohoto protokolu je příjemce povinen dosáhnout nejpozději do 31. 12. 2021. 

Poskytovatel a příjemce účelově vázaného příspěvku shodně prohlašují, že příjemce účelově 

vázaného příspěvku započal s plněním předmětu účelu již od 1. 1. 2021, a to na základě 

výslovného pokynu poskytovatele, přičemž zřizovatel souhlasí s tím, aby daný příspěvek byl 

použit i na činnosti provedené v tomto období.  

Článek III. 

Výše příspěvku 

Poskytovatel k naplnění účelu dle čl. I. ve lhůtě dle čl. II. tohoto protokolu poskytuje příspěvek 

v celkové výši 170 000 Kč. 

Využití příspěvku se plánuje následovně:  

za činnost uvedenou v čl. I, odst. 1 tohoto protokolu  80 000,- Kč 

za činnost uvedenou v čl. I, odst. 2 tohoto protokolu   60 000,- Kč 

za činnost uvedenou v čl. I, odst. 3 tohoto protokolu  30 000,- Kč 

Po schválení příspěvku Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje a po schválení protokolu 

Radou Královéhradeckého kraje převede poskytovatel příspěvek bez zbytečného odkladu 

na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví. 

Článek IV. 

Kontrola využití příspěvku 

(§ 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb.) 

Příspěvek bude vyplacen formou zálohy. Vyúčtování příspěvku bude provedeno za období, 

na které byl příspěvek poskytnut a bude předáno věcně příslušnému odboru – životního 

prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 28. 2. 2022. 

Článek V. 

Způsob vyúčtování  

Vyúčtování bude provedeno v souladu se směrnicí č. 13 Královéhradeckého kraje v platném 

znění. Vyúčtovány budou skutečně vynaložené výdaje související s projektem. Popis služeb 

provedených příjemcem bude rozepsán ve zprávě o provedených službách. 
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Článek VI.

Finanční kontrola

Příjemce si je vědom, že je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a dle interních

předpisů vydaných Královéhradeckým krajem, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

realizované při kontrole projektu a tuto součinnost poskytnout na vyzvání poskytovatele.

Příjemce je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení plnění účelu doklady s ním

související a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést

kontrolu těchto dokladů.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

Veškeré změny v protokolu, které se netýkají finanční výše příspěvku, podléhají přímému

schválení Rady Královéhradeckého kraje a budou řešeny písemnými a řádně očíslovanými

dodatky.

Tento protokol je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou stran,

přičemž poskytovatel obdrží 3 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení.

Tento protokol je uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje

č. RK/8/383/2021 ze dne 8. 3. 2021.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

-------------------------------------- ---------------------------------------

Za poskytovatele Za příjemce

                                                 

hejtman ředitelka

Královéhradeckého kraje Centra investic, rozvoje a inovací
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