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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Žádosti jednotlivých subjektů

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B)

rozhoduje

1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:
· žadatel č. 1: Okresní agrární komora Most
IČ: 48293865
sídlo: Dělnická 33, 434 01 Most
výše dotace: 450 000 Kč
název projektu (akce): Potravina z kraje Přemysla Oráče
· žadatel č. 2: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem

U

výše dotace: 2 000 000 Kč
název projektu (akce): Zřízení spisovny v pavilonu T v KZ, a.s.
2. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:
· žadatel č. 3: Obec Nové Sedlo
IČ: 00265292
sídlo: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): In line dráha Nové Sedlo
· žadatel č. 4: Obec Malíč
IČ: 00526444
sídlo: Malíč 12, 412 01 Malíč
výše dotace: 26 000 Kč
název projektu (akce): Vítání léta 2022
· žadatel č. 5: Městys Peruc
IČ: 00265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše dotace: 1 004 542 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce lávky Peruc - Radonice, zpracování PD
· žadatel č. 6: Obec Čeradice
IČ: 47786701
sídlo: Čeradice 25, 438 01 Čeradice
výše dotace: 68 880 Kč
název projektu (akce): Sraz rodáků a přátel obce Čeradice

Důvodová zpráva:
Akce a projekty uvedené v návrhu usnesení jsou realizovány na území Ústeckého kraje (dále jen ÚK). V
případě realizace projektu na jiném území, příp. subjektem se sídlem mimo ÚK, se vždy jedná o akci, která
přímo či nepřímo podporuje ÚK.
Po obdržení žádosti o podporu z Fondu ÚK (dále jen Žádost) provede administrující odbor (odbor podpory
podnikání, inovací a transformace) kontrolu věcné kompletnosti žádosti.
Dle schválených Zásad ze dne 24. 1. 2022 bod 4.5. předkládá administrující odbor žádosti k hodnocení
pracovní skupině hejtmana, která je poradním orgánem hejtmana Ústeckého kraje. Stanovisko k hodnoceným
žádostem, včetně kompletního seznamu hodnocených žádostí tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí
bylo přezkoumatelné, je následně předkládáno Radě kraje. Pracovní skupina hejtmana jednala dne 9. 5.
2022, kdy specifikovala jednotlivé žádosti konkrétních subjektů.
Žádost od společnosti The Most 4you s.r.o., název projektu THE MOST FEST byla v průběhu přípravy
materiálů do Zastupitelstva stažena žadatelem.
Finanční příspěvky na projekty, které vykazují všechny znaky veřejné podpory, jsou poskytovány v režimu „de
minimis“ ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Ústředním věstníku Evropské unie
č. 352/2013 na straně L). Slučitelnost podpory projektů se společným trhem EU posuzuje správce Fondu u
každého projektu individuálně. Výše možné podpory v rámci hranice stanovené nařízením je stanovena dle
údajů v čestném prohlášení o přijatých podporách de minimis, které je povinnou přílohou žádosti o příspěvek
z Fondu Ústeckého kraje. Dalšími povinnými přílohami jsou čestné prohlášení o bezdlužnosti, prohlášení
právnické osoby k vlastnické struktuře a dále také kopii smlouvy o vedení běžného bankovního účtu. Pro
příspěvkové organizace je povinnou přílohou souhlas zřizovatele. V rámci administrativní kontroly doložených
žádostí se dle platných Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje dále dohlíží na tyto povinné náležitosti: údaje o žadateli, specifikace akce/činnosti, uvedení osoby
odpovědné za zpracování žádosti, přesná částka požadovaného příspěvku, seznam dalších přispěvatelů,
možnosti prezentace Ústeckého kraje v rámci dané akce/činnosti, informace, zda již dříve byla/y žadateli
poskytnuta/y jakákoliv podpora/y od Ústeckého kraje, používané účetní období.
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