
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: 9.9

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 – poskytnutí dotací z 
oblasti podpory obnova krajiny a biodiverzity

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (dále jen Program) byl 
schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 090/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021. Projednání návrhu 
o přidělení dotací z Programu.

Nárok na rozpočet:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 bylo z rozpočtu 
Ústeckého kraje na Program vyčleněno 5 000 000,00 Kč a následně došlo k navýšení finančních prostředků 
usnesením 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 o dalších 1 450 000,00 Kč. Celkem je tedy alokováno 6 450 
000,00 Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 22. 6. 2022 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 003/18Vyb_ZP/2022

Přílohy: 

9.9-1 Název: bod 9.9 priloha 1.pdf
Tabelární seznam podpořených 
žadatelů – obnova krajiny a 
biodiverzity - ZÚK

U

9.9-2 Název: bod 9.9 priloha 2.pdf Tabelární seznam žadatelů 
navržených k zamítnutí U

9.9-3 Název: bod 9.9 priloha 3.pdf Zápis z výběrové komise konané dne 
13. 6. 2022 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí



informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu;

B) rozhoduje

1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru 
uvedeného v příloze H Programu schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 090/11Z/2021 
ze dne 13. 12. 2021;

2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelů uvedených v příloze č. 2 
tohoto usnesení z důvodu nesplnění podmínek programu.

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti 
životního prostředí, v návaznosti na bod A) a B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace s žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dále zajistit ukončení 
administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Termín: 31. 7. 2022



Důvodová zpráva:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (dále jen Program) byl 
schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 090/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 bylo z rozpočtu 
Ústeckého kraje na Program vyčleněno 5 000 000,00 Kč a následně došlo k navýšení finančních prostředků 
usnesením 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 o dalších 1 450 000,00 Kč. Celkem je tedy alokováno 6 450 
000,00 Kč.

Předpokládaný objem finančních prostředků na jednotlivé oblasti podpory:
A. Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK: 1 500 000,00 Kč.
B. Podpora záchranných stanic na území ÚK: 400 000,00 Kč.

Čl. 7 Programu stanovuje systém hodnocení žádostí o dotace. Dvoufázový systém hodnocení spočívá ve 
formálním a předběžném kriteriálním hodnocení, které provede odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
jen odbor ZPZ) a v konečném kriteriálním hodnocení, kterým je ve smyslu Programu pověřena výběrová 
komise.

Výběrová komise ve složení Ing. Michal Kučera, člen Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, 
zemědělství a rozvoje venkova, Zdeněk Plecitý, zastupitel Ústeckého kraje, předseda Výboru pro zemědělství 
a venkov ZÚK a Zdeněk Kutner, zastupitel Ústeckého kraje, předseda Komise investiční a majetkové RÚK, 
byla jmenována Radou Ústeckého kraje dne 6. 4. 2022 usnesením č. 167/42R/2022.

Výzva k podání žádostí o dotaci z Programu byla zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje dne 2. 
3. 2022, termín ukončení příjmu žádostí byl stanoven na 31. 3. 2022. Na základě Zastupitelstva Ústeckého 
kraje konaného 25. 4. 2022 došlo k navýšení objemu peněžních prostředků na podporu dle Programu pro 
rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025. Příjem žádostí byl prodloužen do 30. 5. 
2022.

Z oblasti Obnova krajiny a biodiverzity bylo přijato celkem 16 žádostí. Z toho je v rozhodovací kompetenci 
Rady Ústeckého kraje - 12 žádostí a v rozhodovací kompetenci Zastupitelstva Ústeckého kraje – 4 žádosti.
Z oblasti Podpora záchranných stanic byly přijaty celkem 2 žádosti. Z toho je v rozhodovací kompetenci Rady 
Ústeckého kraje - 2 žádosti.

Odbor ZPZ provedl formální, věcnou kontrolu žádostí a předběžné kriteriální hodnocení. Jako výsledek 
závazného postupu administrátora stanoveného Programem byl připraven tabelární přehled žadatelů dle 
jednotlivých dotačních titulů oblasti podpory Programu a soupis žádostí (celkem 2) navržených k zamítnutí.

Přehled byl připraven jako podklad pro jednání výběrové komise, včetně celkových nároků jednotlivých 
oblastí podpory na rozpočet:
A. Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK: 16 žádostí – 2 099 330,00 Kč.
B. Podpora záchranných stanic na území ÚK: 2 žádosti – 400 000,00 Kč.

Výběrová komise se ke svému jednání sešla 13. 6. 2022. Členové komise zvolili předsedou výběrové komise 
pana Zdeňka Plecitého, předsedu Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK. Po konečném kriteriálním 
hodnocení žádostí navrhla výběrová komise přesun části zbylých finančních prostředků z oblasti Podpora 
myslivosti na území Ústeckého kraje ve výši 386 000,00 Kč do oblasti podpory Obnova krajiny a biodiverzity 
na území Ústeckého kraje.

Výběrovou komisí bylo projednáno a doporučeno rozdělení celkové alokace na jednotlivé oblasti podpory:
A. Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK: 1 886 000,00 Kč – s doplněním financí (386 000,00 Kč) z 
Podpory myslivosti.
B. Podpora záchranných stanic na území ÚK: 400 000,00 Kč.
Celkem: 2 286 000,00 Kč.

Alokace na oblasti podpory dle návrhu výběrové komise pro žadatele, o nichž je kompetentní rozhodovat 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
A. Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK: počet podpořených žádostí 2, celková požadovaná výše
dotace 271 220,00 Kč.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)   Ing. Irena Jeřábková 23. 6. 
2022

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

  Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 23.6.2022

Podpis zpracovatele:  Lenka Müllerová 23. 6. 2022


