
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: 20.1

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 
2025 – poskytnutí dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025
(dále jen Program) byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 089/11Z/2021 ze dne 13. 12.
2021. Projednání návrhu o přidělení dotací z Programu.

Nárok na rozpočet:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 bylo z rozpočtu 
Ústeckého kraje na Program vyčleněno 3 600 000 Kč a následně došlo k navýšení finančních prostředků 
usnesením 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 o dalších 8 000 000 Kč. Celkem je tedy alokováno 11 600 000 
Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Komise pro zemědělství a venkov

Dne: 23. 6. 2022 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 004/14Vyb_ZaV/2022

Přílohy: 

20.1-1 Název: bod 20.1 priloha 1.pdf
Tabelární seznam podpořených 
žadatelů – Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje

U

20.1-2 Název: bod 20.1 priloha 2.pdf
Tabelární seznam nepodpořených 
žadatelů – Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje

U

20.1-3 Název: bod 20.1 priloha 3.pdf Zápis z výběrové komise konané dne 
13. 6. 2022 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje



A) bere na vědomí

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

B) rozhoduje

1. o poskytnutí účelové investiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru uvedeného v 
příloze č. 4 Programu schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 089/11Z/2021 ze dne 13. 
12. 2021;

2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové investiční dotace žadatelů uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných ve výzvě k podávání žádostí o dotaci na 
rok 2022.

C) ukládá

Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a 
rozvoje venkova,

1. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové investiční 
dotace s žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31. 7. 2022

2. v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit ukončení administrace v případě neposkytnutí dotace u 
neúspěšných žadatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022



Důvodová zpráva:
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 
(dále jen Program) byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 089/11Z/2021 ze dne 13. 12. 
2021.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 bylo z rozpočtu 
Ústeckého kraje na Program vyčleněno 3 600 000 Kč a následně došlo k navýšení finančních prostředků 
usnesením 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 o dalších 8 000 000 Kč. Celkem je tedy v rámci Programu 
alokováno 11 600 000 Kč.

Výzva k podání žádostí o dotaci z Programu byla zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje dne 2. 
3. 2022, termín ukončení příjmu žádostí byl stanoven do 25. 4. 2022. Z důvodu navýšení finančních 
prostředků usnesením 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 o dalších 8 000 000 Kč. Došlo dle čl. 4 odst. 12, k 
prodloužení lhůty pro podání žádostí do 30. 5. 2022. Odbor ZPZ provedl formální a věcnou kontrolu žádostí.

Jako výsledek závazného postupu administrátora stanoveného Programem byl připraven tabelární přehled 
podpořených a nepodpořených žadatelů. Celkem bylo pro rok 2022 administrováno 120 žádostí.
Celkem bylo přijato 120 žádostí. Z toho je v rozhodovací kompetenci Rady Ústeckého kraje - 59 žádostí a v 
rozhodovací kompetenci Zastupitelstva Ústeckého kraje – 61 žádosti.

Přehled byl připraven jako podklad pro jednání výběrové komise včetně celkových nároků jednotlivých oblastí 
podpory na rozpočet:
dotační titul č. 1 (dále jen DT č. 1) Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se 
zemědělskou prvovýrobou: 110 žádostí – 21 391 830,- Kč

dotační titul č. 2 (dále jen DT č. 2) Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh: 10 žádosti – 1 876 620,- Kč

Celkem 120 žadatelů v celkové výši 23 268 450,00 Kč.

Systém hodnocení žádostí stanovuje čl. 7 Programu, Předběžné kriteriální hodnocení projektů podle 
stanovených kritérií Programu bylo provedeno odborem životního prostředí a zemědělství. Poté výběrová 
komise pro hodnocení žádostí podle čl. IX odst. 1 Zásad, provedla konečné kriteriální hodnocení žádostí 
přezkoumáním předběžného hodnocení shrnutého v hodnotící tabulce, která byla předložena odborem 
životního prostředí a zemědělství (dále jen odbor ZPZ). Výběrová komise ve složení Ing. Michal Kučera, člen 
Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova, Zdeněk Plecitý, 
zastupitel Ústeckého kraje, předseda Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK a Zdeněk Kutner, zastupitel
Ústeckého kraje, předseda Komise investiční a majetkové RÚK, byla jmenována Radou Ústeckého kraje dne 
6. 4. 2022 usnesením č. 166/42R/2022.

Výběrová komise online zasedala dne 13. 6. 2022. Výběrovou komisí bylo projednáno a doporučeno 
rozdělení celkové alokace pro jednotlivé žadatele splňující podmínky čl. 7 Programu podle přidělených 
bodových kritérií.
Při hodnocení předložených projektů dle písm. A a B postupovala výběrová komise ve smyslu závazného 
postupu stanoveného čl. 7 odst. 1., písm. h) Programu. Z důvodu omezených finančních prostředků kraje bylo 
v souladu s čl. 7, odst. 1, písm. f) Programu, rozhodnuto o upřednostnění projektů žadatelů podle dílčího 
kritéria, spočívajícího v časovém podání žádosti způsoby vymezenými dle čl. 6 Programu.

Rozdělení alokovaných finančních prostředků za pomocí bodového hodnocení projektů:
Alokováno: 11 600 000,- Kč
Podpořeno celkem bylo 66 žadatelů v celkové výši 11 466 950,- Kč.
Alokace na oblasti podpory dle návrhu výběrové komise pro žadatele, o nichž je kompetentní rozhodovat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
Počet podpořených žádostí 28, celková požadovaná výše dotace 7 764 780 Kč.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Ing. Michal Kučera

Schvalovací cesta:

1 Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)   Ing. Irena Jeřábková 23. 6. 
2022

2 Ing. Michal Kučera   Ing. Michal Kučera 
24.6.2022

Podpis zpracovatele:  Lenka Müllerová 23. 6. 2022


