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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

11.2

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – cestovní ruch
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Projednání žádostí o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje.
Nárok na rozpočet:
Požadované finanční prostředky v celkové výši 2 560 107 Kč jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu (Fond
Ústeckého kraje) na rok 2022.
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
8. 6. 2022

Dne:

Pro:

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

Přílohy:
Název: bod 11.2 priloha 1.pdf

Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace

U
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Název: bod 11.2 priloha 2.pdf

Žádost o dotaci - Marketing České
středohoří 2022 spoluúčast a
neuznatelné náklady NPPCRR MMR
ČR

U

11.2-3

Název: bod 11.2 priloha 3.pdf

Žádost o dotaci – Proznačení Pánevní
cyklotrasy č. 66

U

11.2-4

Název: bod 11.2 priloha 4.pdf

Žádost o dotaci – Značení pěších tras
a cyklotras, včetně údržby a obnovy
stávající sítě

U

11.2-1

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (bod
4.6) maximální výše poskytnutého příspěvku a (bod 4.7) procentuální podíl osobních nákladů z celkových

uznatelných nákladů,

B)

rozhoduje

dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
1. o poskytnutí dotace těmto subjektům:
• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 1 307 607 Kč
podíl dotace ve výši 57,47%
• žadatel: Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj, z.s.
IČ: 71165142
Sídlo: Ústí nad Labem, Brněnská 1310/8, PSČ : 400 01
výše neinvestiční dotace: 907 500 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 345 000 Kč
podíl dotace ve výši 82,74%
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj obdržel tři žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci
aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Všechny žádosti obsahují náležitosti vyžadované § 10a odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb.
Odbor regionálního rozvoje provedl kontrolu úplnosti a formálních náležitostí dle Zásad pro poskytování
účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (dále jen "Zásady"). Vzhledem k tomu, že
předložené žádosti překračují stanovený limit maximální výše osobních nákladů a maximální výši
poskytnutého příspěvku, obsahuje bod A) usnesení návrh na schválení výjimky ze Zásad.
Uvedené žádosti o neinvestiční dotaci byly projednány v rámci jednání Komise Rady Ústeckého kraje pro
regionální rozvoj, cestovní ruch a lázeňství dne 25. 5. 2022 s přijatým doporučujícím usnesením. Jejich
stručný obsah a popis aktivit je uveden níže.
1. Destinační agentura České středohoří, o.p.s., IČ: 28750853, se sídlem Litoměřice, Komenského 748/4,
PSČ: 412 01, žádost o dotaci „Marketing České středohoří 2022 spoluúčast a neuznatelné náklady NPPCRR
MMR ČR“ je přílohou číslo 2 tohoto materiálu.
Destinační agentura podala dne 10. 9. 2021 pod číslem 123171 projektový záměr na akci "Propagace
významných turistických produktů destinace České středohoří" s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu NPPCRR. Dne 13. 4. 2022 bylo
ministerstvem sděleno, že projektový záměr byl vybrán pro dotaci ze státního rozpočtu. Dotace bude použita
na pokrytí nákladů na spoluúčast k dotaci ze státního rozpočtu a náklady spojené s administrací projektu a
projektovým managementem.
2. Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj, z.s., IČ: 71165142, se sídlem Ústí nad Labem, Brněnská 1310/8,
PSČ 400 01, žádost o dotaci „Proznačení Pánevní cyklotrasy č. 66“ je přílohou číslo 3 tohoto materiálu.
Cyklotrasa je vedena pánevní oblastí pod Krušnými horami a vzájemně propojuje významná centrální
osídlení v krajině. Cílem projektu je podpořit napojení pánevní, rekultivované oblasti, propojení jezer Most a
Milada a současně propojení cyklostezky Ohře a Labské stezky. V rámci realizace projektu dojde k
proznačení cyklotrasy č. 66 v trase Kadaň – Chomutov – Most – Bílina – Teplice – Ústí nad Labem. Projekt
podpoří rozvoj cestovního ruchu v celé pánevní oblasti a spojí zajímavé přírodní, kulturní i technické památky
v rekultivované krajině.
3. Destinační agentura České středohoří, o.p.s., IČ: 28750853, se sídlem Litoměřice, Komenského 748/4,
PSČ: 412 01, žádost o dotaci „Značení pěších tras a cyklotras, včetně údržby a obnovy stávající sítě“ je
přílohou číslo 4 tohoto materiálu.
Účelem dotace je pořízení značení pěších tras a cyklotras, včetně údržby a obnovy stávající sítě. Tento účel
bude realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu Cykloznačení – IS, DZ, montáž cykloznačení,
informační tabule, marketing cyklotras, mzdové náklady – projektový manažer.
Nově vzniklé trasy pomohou k rozvoji potenciálu turistické destinace České středohoří a také k celkovému
rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Brána do Čech. Zasíťování cyklotrasami nepokryté části kraje
pomůže ke zvýšení návštěvnosti a tím i následnému ekonomickému a společenskému rozvoji obcí na
trasách.
Budou proznačeny tyto cyklotrasy:
• Cyklotrasa č. 2A – Roudnice nad Labem – Kyškovice – Brzánky – rozcestí pod Labskou terasou Štětí(zdymadla) – Štětí – Hněvice + spojka 2A a 3124 (spojka ponese označení 3124A).
• Cyklotrasa č. – 3124 - Přední Lhota – Babětín – Rytířov – Buková Hora – Příbram – Verneřice – Mukařov –
Bílý Kostelec – Konojedy – Dubičná – Lukov – Svobodná Ves – Úštěk – Tetčiněves – Vědlice – Drahobuz –
Svařenice – Vrbice – Chodouny – Lounky
• Cyklotrasa č. 3125 – Verneřice – Merboltice – Malý Šachov – Starý Šachov
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