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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.2

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Zajištění výkonu regionálních funkcí na rok 2019 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018

Nárok na rozpočet:
7 630 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje na rok 2019

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

pracovní skupina hejtmana

Dne: 8. 1. 2019 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: hlasování per rollam

Výbor pro kulturu a památkovou péči

Dne: 8. 1. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 7/21/2019

Přílohy: 

18.2-1 Název: Bod 18.2 priloha 1 black.pdf

Žádost o poskytnutí finančních 
prostředků na zajištění výkonu 
regionálních funkcí knihoven v 
Ústeckém kraji na rok 2019

U

18.2-2 Název: Bod 18.2 priloha 2 black.pdf
Návrh rozdělení dotace na regionální 
funkce pro pověřené knihovny v roce 
2019

U

18.2-3 Název: bod 18.2 priloha 3.pdf Vzorová smlouva U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podané žádosti a následně upraveném návrhu rozdělení finančních prostředků v celkové výši 
7 630 000 Kč pro jednotlivé pověřené knihovny Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu, 



předložené Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací.

B) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje:

a) bod 4.5 - horní hranici poskytnutého příspěvku u neinvestičních dotací
b) bod 4.6 - procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů projektu dotace

C) rozhoduje

o poskytnutí finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 
2019, v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, takto:

1. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
se sídlem: Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I.
IČ: 64679454
ve výši: 1 530 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Děčín,
IČ: 00261238; se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly;
číslo účtu: 921402389/0800

2. Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
se sídlem: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
IČ: 00360589
ve výši: 1 235 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Chomutov,
IČ:00261891; se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov;
číslo účtu: 9005-626441/0100

3. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice
IČ: 00360627
ve výši: 1 860 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Litoměřice,
IČ: 00263958; se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice;
číslo účtu: 9005-1524471/0100

4. Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
IČ: 65108477
ve výši: 803 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Louny,
IČ: 00265209; se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny;
číslo účtu: 1020793399/0800

5. Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace
se sídlem: náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec
IČ: 49123742
ve výši: 337 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Žatec,
IČ: 00265781; se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec;
číslo účtu: 9005-422481/0100

6. Městská knihovna Most, příspěvková organizace
se sídlem: Moskevská 12, 434 21 Most
IČ: 00080713



ve výši: 767 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Most,
IČ: 00266094; se sídlem: Radniční ul. 1/2, 434 69 Most;
číslo účtu: 1041368359/0800

7. Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice
IČ: 00361216
ve výši: 1 098 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Teplice,
IČ: 00266621; se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice;
číslo účtu: 9005-226501/0100

a následnému uzavření smlouvy s jednotlivými pověřenými knihovnami dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

D) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu C) 
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2019



Důvodová zpráva:
Přidělení finančních prostředků na zajištění plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji 
z rozpočtu Ústeckého kraje vychází z novely č. 1/2005 Sb., kterou se mění zákon č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tato novela v odst. 
2 části páté „Změna knihovního zákona“ stanovila následující: V § 11 se na konci odstavce 3 doplňuje věta 
"Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu."

Na základě zkušeností z minulých let je snaha poskytnout potřebné finanční krytí výkonu regionálních funkcí 
knihoven Ústeckého kraje co možná v nejkratší termínu, abychom pomohli k řešení složité situace 
pověřených knihoven. Pracovníci knihoven určené pro výkon regionálních funkcí jsou zaměstnaní (vzhledem 
k jejich odbornosti pro tuto činnost) v pověřených knihovnách celoročně na pevný úvazek, a ředitelé nemají 
začátkem daného roku k dispozici finanční prostředky na krytí nákladů spojených mimo jiné i s hrazením 
jejich platů až do doby poskytnutí 100% krytí zmíněných nákladů Ústeckým krajem – dle § 2 písm. h) zákona 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2020 je počítáno v případě schválení úprav "Zásad 
pro poskytování finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje" se 
změnou harmonogramu, předložen materiál s rozdělením finančních prostředků mezi jednotlivé pověřené 
knihovny již v letošním prosincovém zastupitelstvu.

Dotace bude příjemcům - pověřeným knihovnám - vyplacena, v souladu s ustanovením § 28, odst. 15, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
prostřednictvím rozpočtu zřizovatele příjemce.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 20187 byla schválena v rámci 
rozpočtu Ústeckého kraje, do Fondu Ústeckého kraje, finanční částka celkové výši 7 630 tis. Kč pro 7 
smluvně zavázaných pověřených knihoven Ústeckého kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 
2019. Při rozdělování finančních prostředků na jednotlivé knihovny se mimo jiné vychází z rozsahu a obsahu 
regionálních funkcí, které pověřené knihovny vykonávají, přihlíží se k regionálním rozdílům a cílům 
stanovených koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb.

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí a návrh na rozdělení 
finančních prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny, dle schválených Zásad zajištění výkonu regionálních 
funkcí knihoven v Ústeckém kraji, Článku V. Pravidla pro přidělení dotace, odst. 4., předkládá Severočeská 
vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako příslušná krajská knihovna.

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 73/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 byla schválena Výběrová komise pro 
hodnocení dotací Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče, která je svým složením shodná s 
Výborem pro kulturu a památkové péče Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dne 8. 1. 2019 při svém zasedání 
jednohlasně odsouhlasila rozdělení finančních prostředků na jednotlivé pověřené knihovny dle předloženého 
návrhu.

Zároveň byla žádost předložena ke korespondenčního hlasování Pracovní skupině hejtmana Ústeckého kraje 
k posouzení. Pracovní skupina hejtmana Ústeckého kraje tuto žádost následně předkládá ke schválení 
orgánům Ústeckého kraje (RÚK / ZÚK).

Pracovní skupina hejtmana Ústeckého kraje, která je poradním orgánem hejtmana ÚK, projednala per rollam 
ve dnech 7 – 8.1.2019 žádost a navrhla podpořit předložený návrh rozdělení finančních prostředků pro 
jednotlivé pověřené knihovny tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Navržená podpora je v souladu se Zásadami zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji i 
se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (dále jen 
Zásady).

Vzhledem ke speciální povaze je předkládaná smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace upravena oproti 
podmínkám Zásad o tyto výjimky: dotace se poskytuje ve výši 100 % uznatelných nákladů, výše osobních 
nákladů činí více jak 40 % z celkových uznatelných nákladů projektu, neinvestiční dotace je vyšší než 500 
000,- Kč.

S platností od 1. 1. 2019 došlo ke změně názvu pověřené knihovny v Chomutově z původního:
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková organizace



na nově:
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí 
odboru kultury a památkové péče Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 17. 1. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 18.1.2019

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 17. 1. 2019


