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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.3

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z Fondu Ústecého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zahájení využívání elektronického formuláře žádosti z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace 
administrovaného odborem SPRP od 1. 1. 2019 a sladění se Zásadami pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

14.3-1 Název: bod 14.3 priloha 1.pdf

Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje (nové znění s již 
zapracovaným návrhem změn).

U

14.3-2 Název: bod 14.3 priloha 2.pdf

Stávající Zásady pro poskytování 
účelových finančních prostředků v 
rámci Fondu Ústeckého kraje s 
vyznačenými změnami (změny jsou 
barevně zvýrazněny a přeškrtnuty)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu.



Důvodová zpráva:
Z důvodu zahájení využívání elektronického formuláře žádosti z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace 
administrovaného odborem SPRP a se sladěním se Zásadami pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje, je předkládán návrh na upřesnění znění Zásad pro 
poskytování účelových prostředků z Fondu ÚK (Zásady), viz příloha č. 1.

V rámci aktualizace Zásad jsou navrženy tyto změny, viz příloha č. 2.

Elektronický formulář žádosti bude žadatelům přístupný od 1. 1. 2019. Od tohoto data se budou přijímat 
pouze žádosti vygenerované elektronickým formulářem.

Návrh úprav Zásad byl konzultován s Legislativně právním odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Všechny připomínky odboru LP byly do materiálu zapracovány.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení 
projektů, odbor strategie, přípravy a 
realizace projektů

Ing. Petr Donát, samostatný referent 
odboru strategie, přípravy a realizace 
projektů

Bc. Robert Kusek, samostatný referent 
odboru strategie, přípravy a realizace 
projektů

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 26. 11. 2018

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 26.11.2018

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 26. 11. 
2018


