
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 32. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 02.12.2021 
od 18:00 hodin do 18:46 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/32R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 2. 12. 2021 ve videokonferenčním režimu. To 
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady 
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.

b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 2. 12. 
2021, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a 
usnesení smazán.

c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého 
kraje.

Usnesení č. 002/32R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 32. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Ing. Lubomíru Mejstříkovou, CSc., MBA
Ing. Jindru Zalabákovou

Usnesení č. 003/32R/2021
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání
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          schvaluje

upravený program 32. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.

Usnesení č. 004/32R/2021
4.1 Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/10Z/2021 ze dne 1. 11. 
2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit tiskovou opravu usnesení č. 007/10Z/2021 ze dne 1. 
11. 2021 tak, že se u žadatele Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže 
opravuje chybně uvedené IČO: 56507368 na IČO: 65607368

Usnesení č. 005/32R/2021
8.1 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 – snížení povinného podílu 
spolufinancování

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 2 a 3 předloženého materiálu a Přehledu žádostí o snížení 
povinného podílu spolufinancování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 2 a 3 předloženého materiálu a Přehledu žádostí o snížení 
povinného podílu spolufinancování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. schválit
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu,

3. rozhodnout
dle § 36 písm. c) a § 37) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o snížení povinného podílu 
spolufinancování poskytovatele sociálních služeb uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení,

4. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k uzavření dodatku ke smlouvě s poskytovatelem uvedeným v příloze č. 1 
tohoto usnesení, dle přílohy 2 předloženého materiálu.
Termín: do 31. 12. 2021

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 13. 12. 2021

Usnesení č. 006/32R/2021
8.2 Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v 
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Ústeckém kraji 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 4 předloženého materiálu, a to 
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení, 

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 4 předloženého materiálu, a to 
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení,

2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních služeb ve 
výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2, předloženého materiálu,

3. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k uzavření dodatku ke smlouvě.
Termín: do 31. 12. 2021

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 13. 12. 2021

Usnesení č. 007/32R/2021
12.1 Dotační program „Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého 
kraje 2022“ - vyhlášení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
a) dotační program „Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje 
2022“ dle přílohy 1 předloženého materiálu, včetně výjimek ze Zásad pro poskytování dotací 
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, schválených usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dále jen „Zásady“):
1. Podíl poskytnuté dotace na celkových nákladech projektu činí až 100 %
2. Úhrada mzdových nákladů, které vzniknou do 31. 12. 2022 je možná do 15. 1. 2023
3. Povinná příloha „Projekt“ je již součástí žádosti, není předkládána jako příloha
4. Celková částka dotace se vyplatí v plné výši a nebude se zaokrouhlovat na celé 
desetikoruny směrem
dolů
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b) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Akademie talentované 
mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje 2022“ dle přílohy 2 předloženého materiálu

c) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 3 předloženého materiálu

d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 předloženého 
materiálu.

B) jmenuje

výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů v rámci uvedeného dotačního 
programu. Složení výběrové komise je totožné se složením Komise pro sport a volný čas 
Rady Ústeckého kraje.

C) ukládá

1. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021

2. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit 
vyhlášení (zveřejnění) dotačního programu „Akademie talentované mládeže olympijských 
sportů Ústeckého kraje 2022“ dle přílohy 1 předloženého materiálu na úřední desce a 
internetových stránkách Ústeckého kraje, za předpokladu schválení tohoto dotačního 
programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje na zasedání dne 13. 12. 2021.
Termín: 15. 12. 2021

Usnesení č. 008/32R/2021
12.2 Dotační program „Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022“ - vyhlášení 
programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
a) dotační program „Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022“ dle přílohy 1 
předloženého materiálu, včetně výjimek ze Zásad pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí Ústeckým krajem, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dále jen „Zásady“):
1. Podíl poskytnuté dotace na celkových nákladech projektu činí až 100%
2. Úhrada mzdových nákladů, které vzniknou do 31. 12. 2022 je možná do 15. 1. 2023
3. Povinná příloha „Projekt“ je již součástí žádosti, není předkládána jako příloha
4. Celková částka dotace se vyplatí v plné výši a nebude se zaokrouhlovat na celé 
desetikoruny směrem dolů

b) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Výkonnostní sport 
mládeže Ústeckého kraje 2022“ dle přílohy 2 předloženého materiálu

c) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 3 předloženého materiálu

d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 předloženého 
materiálu.

B) jmenuje

výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů v rámci uvedeného dotačního 
programu. Složení výběrové komise je totožné se složením Komise pro sport a volný čas 
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Rady Ústeckého kraje.

C) ukládá

1. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021

2. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit 
vyhlášení (zveřejnění) dotačního programu „Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 
2022“ dle přílohy 1 předloženého materiálu na úřední desce a internetových stránkách 
Ústeckého kraje, za předpokladu schválení tohoto dotačního programu Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje na zasedání dne 13. 12. 2021.
Termín: 15. 12. 2021

Usnesení č. 009/32R/2021
12.3 Dotační program „Sport 2022“ - vyhlášení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
a) dotační program „Sport 2022“ dle přílohy 1 předloženého materiálu
b) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Sport 2022“ dle přílohy 
2 předloženého materiálu
c) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 3 předloženého materiálu
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 předloženého 
materiálu.

B) jmenuje

výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů v rámci uvedeného dotačního 
programu. Složení výběrové komise je totožné se složením Komise pro sport a volný čas 
Rady Ústeckého kraje.

C) ukládá

1. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021

2. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit 
vyhlášení (zveřejnění) dotačního programu „Sport 2022“ dle přílohy 1 předloženého 
materiálu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje, za předpokladu 
schválení tohoto dotačního programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje na zasedání dne 13. 
12. 2021.
Termín: 15. 12. 2021

Usnesení č. 010/32R/2021
22.1 Pověření zastupováním Ústeckého kraje v rámci předsednictví České republiky v 
Radě EU ve 2. pololetí 2022

Rada Ústeckého kraje po projednání

          pověřuje

Mgr. Ivu Dvořákovou, LL.M., členku Rady Ústeckého kraje, zastupováním Ústeckého kraje 
pro celkovou komunikaci a přípravu akcí v rámci předsednictví České republiky v Radě EU 
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ve 2. pololetí 2022 včetně povinnosti pravidelně informovat Radu Ústeckého kraje o těchto 
aktivitách.

Seznam příloh:

Bod 8.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/32R/2021 Přehled žádostí o snížení povinného 
podílu spolufinancování 

Bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 006/32R/2021 Přehled subjektů navržených k 
podpoře, včetně výše dotace
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Pořadové číslo Název poskytovatele IČO ID Druh sociální služby
snížené % 

spolufinancování

1. KRUH pomoci, o.p.s. 28747330 3492950 sociální rehabilitace 3,00%

Přehled žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování 

Příloha č. 1
Bod 8.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/32R/2021



Příloha č. 1

Poskytovatel IČ ID Druh služby Částka o dofincování ze žádosti DOFINANCOVÁNÍ

Charita Litoměice 46769382 3403190 pečovatelská služba 80 000 Kč 80 000 Kč

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. 25453629 7124970 průvodcovské a předčitatelské služby 40 000 Kč 40 000 Kč

 

ALOKACE 120 000,40 Kč

ROZDĚLENO 120 000,00 Kč

NEROZDĚLENO 0,40 Kč

Přehled subjektů navržených k podpoře, včetně výše dotace

Bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 006/32R/2021


