
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.9

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje – oblast INF

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
Fond Ústeckého kraje - oblast INF

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.9-1 Název: bod 6.9 priloha 1.pdf Žádost o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.7 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů na celkových uznatelných
nákladech u žadatele uvedeného v bodě B) tohoto usnesení

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, dle vzoru uvedeném ve Směrnici
2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě předložené žádosti uvedené v
příloze 1 tohoto materiálu s žadatelem:

Ústecká komunitní nadace
sídlo: Karla IV 400/11, 400 03 Ústí nad Labem
IČO:44552254
částka 1.800.000,- Kč



projekt: Pomoc Ukrajině III. - tlumočníci KACPU
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %
podíl osobních nákladů na celkových uznatelných nákladech projektu: 68,11 %

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj se od 3. 3. 2022 podílí na chodu Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině (dále jen 
„KACPU“). Toto centrum slouží k registraci občanů Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ruské agrese na 
Ukrajině. Nezbytnou součástí pro dobré fungování tohoto centra je přítomnost tlumočníků, kteří zajišťují 
pomoc při přijímání uprchlíků a další nezbytnou administrativu spojenou s udělováním dočasné ochrany. V 
současné době zaštiťuje koordinaci tlumočníků v rámci KACPU Ústecká komunitní nadace, která plánuje 
směny a proplácí jednotlivým tlumočníků kompenzace za odvedenou práci za tlumočení. Vzhledem k tomu, 
že Ústecká komunitní nadace má v databázi dostatek tlumočníků, kteří již znají prostředí KACPU i úkoly 
spojené s výpomocí pro Ukrajinské uprchlíky, bylo na zasedání Krizového štábu Ústeckého kraj (dále jen „KŠ 
ÚK“) dne 11. 5. 2022 přijato usnesení, ve kterém KŠ ÚK souhlasí se zajištěním tlumočníků v rámci KACPU 
prostřednictvím Ústecké komunitní nadace. V současné době není známo, kdy KACPU ukončí svou činnost, 
proto je nezbytné zajistit kontinuitu tlumočníků nejlépe do konce roku 2022. Poskytnuté finanční prostředky již 
byly vyčerpány, proto je nutno poskytnout další dotaci uvedené nadaci. 

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru INF Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 21. 6. 2022
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 22.6.2022

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 21. 6. 2022


