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:

14.8

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje za odbor SMT pro rok 2022 – II.
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Čl. 3 bod 3.7 Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje
Nárok na rozpočet:
6.100.000,- Kč - § 3419, položka 5901, ÚZ 000243 "Propagace sportu ÚK"
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
Dne:

22. 6. 2022

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:
14.8-1

Název: bod 14.8 priloha 1.pdf

Seznam žádostí doporučených k
podpoře (ZÚK)

U

14.8-2

Název: bod 14.8 priloha 2.pdf

Seznam žádostí nedoporučených k
podpoře (ZÚK)

U

14.8-3

Název: bod 14.8 priloha 3.pdf

Seznam žádostí nedoporučených k
podpoře (ZÚK-svazek obcí)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí účelových finančních prostředků právnickým osobám na projekty dle přílohy 1 tohoto usnesení,
za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté podpory a o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli,
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků právnické osobě na projekt dle přílohy 2
tohoto usnesení,
3. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o

nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků právnické osobě (svazek obci) na
projekt dle přílohy 3 tohoto usnesení.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 24. 1. 2022 schválilo změnu "Zásad pro poskytování
účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje" (usnesení č. 013/12Z/2022. Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy byl určen jako administrující odbor individuálních žádostí podaných do Fondu
Ústeckého kraje pro oblast sportu.
Finanční objem na položku "Propagace sportu v ÚK" byl stanoven ve výši 10.126.361,- Kč.
Čerpání:
Zastupitelstvo ÚK dne 28. 2. 2022 rozhodlo o poskytnutí částky v objemu 250 000,- Kč
Rada ÚK dne 23. 3. 2022 rozhodla o poskytnutí částky v objemu 250 000,- Kč
Zastupitelstvo ÚK dne 25. 4. 2022 rozhodlo o poskytnutí částky v objemu 1 450 000,- Kč
Rada ÚK dne 4. 5. 2022 rozhodla o poskytnutí částky v objemu 1 123 700,- Kč.
Rada ÚK dne 22. 6. 2022 rozhodla o poskytnutí částky v objemu 952 661,- Kč
Zastupitelstvu ÚK na jednání dne 27. 6. 2022 se navrhuje rozhodnout o částce 6 100 000,- Kč.
Tím bude celý objem položky "Propagace sportu v ÚK" vyčerpán.
Všechny podpořené žádosti jsou neinvestičního charakteru.
Rekapitulace:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy za celé období obdržel celkem 74 žádostí.
Celková požadovaná dotace v žádostech činila 16 361 136,- Kč
Všechny žádosti byly projednány Komisí pro sport a volný čas ve dnech 1. 2. 2022; 8. 3. 2022 a 5. 4. 2022 a
25. 5. 2022.
Všechny podpořené žádosti jsou neinvestičního charakteru.
Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 22. 6. 2022 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí účelových
finančních prostředků /nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků tak, jak je uvedeno v
návrhu na usnesení.
Rada ÚK na tomto jednání rozhodla o poskytnutí finančních prostředků v objemu 952.661,- Kč.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/ Mgr. Roman Kovář

Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:
1

Mgr. Roman Kovář (vedoucí odboru)

Mgr. Roman Kovář 23. 6.
2022

2

Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)

Ing. Jindra Zalabáková
23.6.2022

Podpis zpracovatele:

Bc. Jana Mayerová 23. 6. 2022

