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.
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15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje
2022“ – vyhodnocení
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Vyhodnocení dotačního programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého
kraje 2022“.
Nárok na rozpočet:
S nárokem 1 mil. Kč na rozpočet Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, dle schváleného rozpočtu
na rok 2022.
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Přehled podpořených organizací v
Programu „Podpora aktivit a
prezentace národnostních menšin na
území Ústeckého kraje 2022“ včetně
výše dotace – dotace v kompetenci
Zastupitelstva Ústeckého kraje
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legislativně-právního KÚÚK
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10.2-1

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

informaci o hodnocení žádostí v programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území
Ústeckého kraje 2022“, které je přílohou č. 1 a 3 předloženého materiálu a č. 2 tohoto usnesení
B)

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení
C)

ukládá

Ing. Janovi Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření smluv s
podpořenými organizacemi
Termín: 20. 7. 2022

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 byl vyhlášen dotační program
„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje 2022“. Předmětem podpory
jsou činnosti zaměřené na udržení, rozvoj a prezentaci svébytnosti, kultury a tradic příslušníků národnostních
menšin žijících na území Ústeckého kraje.
Poskytování dotací na činnost národnostních menšin je v souladu s usnesením vlády č. 793 ze dne 13. 9.
2021, kterým vláda doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí s pověřenými
obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit systémové poskytování
účelových dotací z veřejných financí na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob
poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.
Pro dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje 2022“
(dále také „Program“) je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 vyčleněna částka 1 mil. Kč.
Dotační titul na podporu národnostních menšin byl vyhlášen poprvé. Cílem Programu je systémová podpora a
posílení aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji, rozvoj harmonických vztahů mezi
příslušníky národnostních menšin a většinovou společností, a to i prostřednictvím samostatného dotačního
programu Ústeckého kraje.
Program je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie rozvoje Ústeckého kraje do
roku 2027.
Prostřednictví Programu jsou podporovány činnosti:
- udržování a rozvoj tradic národnostních menšin, zejména – umění (hudba, tanec, divadlo, případně další –
vystoupení, workshopy, kurzy), audiovizuální tvorba, rukodělná výroba a řemesla, gastronomie (prezentace,
workshopy) a oslavy náboženských a jiných svátků národnostních menšin
- vzdělávací a osvětové aktivity týkající se národnostních menšin, zejména – přednášky a semináře na
témata spojená s národnostními menšinami (jak jednotlivě, tak v podobě konferencí), připomínky událostí
historického významu pro příslušníky národnostních menšin, výstavy zaměřené na prezentaci národnostních
menšin či dílčích významných témat, zájmová výuka jazyků národnostních menšin
- celoroční činnost organizací sdružujících příslušníky národnostních menšin za účelem zachování a rozvoje
jejich svébytnosti, jazyka a kultury – pronájem prostor pro pravidelná společná setkávání (nájemní smlouva
musí být uzavřena na celý kalendářní rok) a úhrada energií (v případech, kdy úhrada za energie není
součástí nájemní smlouvy), doprava na významné akce, vydávání publikací a propagačních materiálů v
jazyce národnostní menšiny.
Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu byla stanovena ve výši 100
000 Kč na jednu žádost. V rámci dotačního programu byl jeden žadatel oprávněn předložit maximálně 2
žádosti.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl
dotační program zveřejněn 30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí dotace. V souladu
s tímto zákonem byl dotační program zveřejněn dne 11. 3. 2022 a žádosti o dotace byly přijímány v období od
11. 4. 2022 do 9. 5. 2022. Poté bylo odborem sociálních věcí provedeno formální vyhodnocení žádostí o
dotace. V daném termínu doručilo odboru sociálních věcí 11 organizací celkem 15 žádostí o poskytnutí
dotace.
Celkový požadavek o dotace z rozpočtu kraje je 1 083 150 Kč. Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2022 byly
zpracovány a podány na elektronickém formuláři, který byl zveřejněn na webových stránkách Ústeckého
kraje.
Vyhodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území
Ústeckého kraje 2022“
Formální hodnocení žádostí provedl odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. V případě, že
žádost nesplňovala podmínky Programu, byli žadatelé e-mailem vyzváni, aby do 5 pracovních dnů od vyzvání
odstranil nedostatky v žádosti. Pokud žadatel nedostatky neodstranil v uvedeném termínu, byla žádost
vyřazena z dalšího hodnocení. Celkem bylo vyzváno 7 organizací, aby své žádosti doplnily nebo upravily.
Pro formální nedostatky byla vyřazena žádost organizace KOVČEG-ARCHA (IČ 22727035), která i přes
e-mailovou výzvu nedoložila povinnou přílohu – Výpis z evidence skutečných majitelů. Zároveň kontrolou na
webových stránkách Ministerstva spravedlnosti Evidence skutečných majitelů bylo zjištěno, že povinnost
zápisů do evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v
platném znění, dosud nebyla ze strany uvedené organizace splněna. Odbor sociálních věcí tedy navrhuje

rozhodnout o neposkytnutí dotace organizaci KOVČEG-ARCHA (IČ 22727035).
Organizace Romano jasnica, spolek, v žádosti uvedl požadavek na dotaci ve výši 98 000 Kč. Uznatelný
požadavek na dotaci byl krácen o 1 000 Kč dle podmínky bodu č. 7 Vyhlášení Programu – v případech, kdy je
žádána dotace na občerstvení, tak z dotace lze hradit max. 30 % nákladů na tuto položku. V žádosti
organizace byly uvedeny celkové náklady na občerstvení 20 000 Kč a požadavek na dotaci byl uveden 7 000
Kč, tj. 35 %. Dle podmínek programu lze z dotace zde hradit max. 6 000 Kč.
K věcnému hodnocení byly postoupeno tedy 14 žádostí 10 organizací.
Věcné hodnocení žádostí o dotaci provedl Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
(dále také Výbor). Žádosti byly hodnoceny dle předem stanovených kritérií, a to bodově, přičemž je stanoven
minimální počet bodů nutný pro získání dotace.
V případech, kdy člen Výboru byl v pracovním či jiném vztahu k žadateli o dotaci (např. člen statutárního
orgánu), tak tuto skutečnost sdělil na nejbližším jednání Výboru a zároveň se nepodílel na hodnocení žádostí
daného žadatele, ke kterému je v uvedeném vztahu. Hodnocení žádostí provedlo 12 ze 13 členů Výboru.
Kritéria a postup při věcném hodnocení žádostí:
1. Projekt je realizovatelný a srozumitelně formulovaný.
2. Projekt je přínosný pro příslušníky dané národnostní menšiny v Ústeckém kraji.
3. Projekt má přímý dopad na rozvoj dobrých vztahů dané národnostní menšiny a většinové společnosti.
4. Projekt má širší než lokální význam či zvláštní význam pro místní komunitu.
5. Žadatel systematicky vyvíjí činnost v oblasti podpory a prezentace aktivit dané národnostní menšiny na
území Ústeckého kraje.
Bodové hodnocení každého kritéria je následující:
• určitě ano – 3 body,
• spíše ano – 2 body,
• spíše ne – 1 bod,
• určitě ne – 0 bodů.
Nejméně mohl projekt získat 0 bodů, nejvíce 15 bodů, minimální hranice pro získání dotace je 9 bodů.
Nezískal-li projekt v bodovém hodnocení provedeném Výborem v kritériu č. 1 více než 1 bod, byl by z
hodnocení vyřazen a nemohl by pak dotaci získat.
Výpočet bodového hodnocení provedeného Výborem se provedl tak, že se body udělené v jednotlivých
kategoriích jednotlivým žádostem sečtou a vydělí počtem platných hodnocení odevzdaných členy Výboru.
Hodnocení je platné, pokud jsou u každé žádosti přiděleny body odpovídající stanovené stupnici ve všech
kategoriích.
Všechny žádosti v rámci věcného hodnocení Programu splnily výše uvedená kritéria (tedy v průměru obdržely
více jak 9 bodů) a jsou doporučeny k podpoře. Zároveň však objem požadovaných prostředků přesáhl částku
1 mil. Kč alokovanou v Programu (po vyřazení organizace KOVČEG-ARCHA z důvodu nesplnění formálních
náležitostí činí celková požadovaná částka 1 002 150 Kč), a v souladu s Programem proto musí být poměrně
kráceny.
Odbor legislativně-právní KÚÚK provedl právní posouzení, že navržené rozdělení dotací je v souladu s
právními předpisy, konkrétně zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, a podmínkami vyhlášeného dotačního programu. Stanovisko je přílohou č. 3 předloženého
materiálu.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je
o přidělení dotací do výše 200 000 Kč jednomu subjektu v kalendářním roce kompetentní rozhodnout rada
kraje. O přidělení dotací nad 200 000 Kč jednomu subjektu je podle § 36 písm. c) tohoto zákona kompetentní
rozhodnout zastupitelstvo kraje.
Přehled podpořených subjektů včetně návrhu výše dotace k rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje je
uveden v příloze č. 2 tohoto usnesení.
Vzhledem k tomu, že dvě organizace – Světlo Kadaň, z.s. a Romano jasnica, spolek, v roce 2022 obdržely
dotace také v rámci jiných dotačních programů kraje a celkově v součtu obdržely dotace nad 200 000 Kč v
tomto kalendářním roce, je podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, kompetentní rozhodnout o poskytnutí dotace zastupitelstvo kraje. Podrobněji je uvedeno
v příloze č. 2 tohoto usneení.
Materiál byl projednán ve Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. 5. 2022,
Radě Ústeckého kraje dne 8. 6. 2022 ave Výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL dne 21. 6. 2022.
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