
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: 12.2

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – poskytnutí dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012.

Nárok na rozpočet:
Schválený rozpočet na rok 2022 Fond Ústeckého kraje - 1 000 000,- Kč 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

12.2-1 Název: bod 12.2 priloha 1 black.pdf Žádost o dotaci Montanregion Krušné 
hory - Erzgebirge, o.p.s. U

12.2-2 Název: bod 12.2 priloha 2.pdf
Návrh Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace Montanregion 
2022

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční dotace Montanregionu Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., nám. Republiky 1, 362 51 
Jáchymov, IČ: 29094038 ve výši 1 000 000,- Kč na úhradu části nákladů spojených v roce 2022 se 
správou statku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci 
tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2022



Důvodová zpráva:
Dne 2. 11. 2011 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyslovení podpory záměru nominace vybraných 
lokalit a památek v Krušných horách na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně podpory aktivit s tímto 
záměrem spojených. Rovněž tak učinil kraj Karlovarský a města Jáchymov, Horní Blatná, Boží Dar, Abertamy, 
Krupka a obec Měděnec.
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012, byla dne 2. 5. 2013 
mezi výše uvedenými aktéry podepsána Smlouva o partnerství (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je zajistit 
realizaci projektu „Hornická kulturní krajina Krušnohoří: návrh k zápisu na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví a zajištění správy potencionálního světového statku“.
Statek byl zapsán na Seznam dne 6. července 2019.
Dle Článku II. odst. 1, písm. c) Smlouvy oba kraje budou provádět:
Správu statku světového dědictví, tzn. podíl na zajištění další činnosti pracovní skupiny a činnosti správce 
statku; zajištění naplňování Management Planu a jeho aktualizace; zabezpečení propagace, publicity a 
prezentace projektu veřejnosti.
Dle schválené nominační dokumentace byla na české straně pro nominaci i správu statku určena 
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Od roku 2013 je tak tato společnost všemi aktéry Smlouvy 
pravidelně finančně podporována. Ústecký kraj pro rok 2022 vyčlenil ze svého rozpočtu na podporu správy 
statku a jeho prezentaci veřejnosti 1 000 000,- Kč.
Vzhledem ke speciální povaze dotace na zajištění správy statku světového dědictví UNESCO je ve smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace upravena oproti podmínkám Zásad pro poskytování účelových finančních 
prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje tato výjimka: dotace se poskytuje ve výši 100 % uznatelných 
nákladů.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru 
kultury a památkové péče Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)   Ing. Martin Kohl 14. 6. 2022
2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 14.6.2022

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 13. 6. 2022


