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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.3

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - Severočeské divadlo s.r.o. 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje 

Nárok na rozpočet:
Řešeno v rámci stávajícího rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů - (Fond Ústeckého kraje), 
3.000.000,- Kč neinvestiční dotace 

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

pracovní skupina hejtmana

Dne: 11. 1. 2019 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Rada ústeckého kraje 

Dne: 23. 1. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

18.3-1 Název: bod 18.3 priloha 1 black.pdf
Žádost o poskytnutí příspěvku z 
Fondu Ústeckého kraje – individuální 
dotace 

U

18.3-2 Název: bod 18.3 priloha 2.pdf Návrh smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podané žádosti, posouzení a hodnocení žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B) schvaluje

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



a) bod 4.3 – akce, na kterou je požadován příspěvek, nesmí být podporována z finančních zdrojů 
Ústeckého kraje – tento bod se neuplatní, protože Ústecký kraj v postavení společníka poskytuje v 
souladu se společenskou smlouvou příplatek nad vklad
b) bod 4.5 - horní hranici poskytnutého příspěvku u neinvestičních dotací – navržená výše dotace činí 
3.000.000,- Kč
c) bod 4.6 - procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů projektu dotace – 
navržená výše osobních nákladů bude u projektu činit 100 %.

C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, příjemci:

Severočeské divadlo s.r.o.
IČ: 22774289
sídlo: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 3.000.000,- Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
podíl osobních nákladů na celkových nákladech: 100 %
název projektu: Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2019

D) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části C) tohoto 
usnesení.
Termín: 30. 6. 2019



Důvodová zpráva:
Po obdržení žádosti o podporu z Fondu Ústeckého kraje (dále jen Žádost) provedl správce fondu (odbor 
strategie, přípravy a realizace projektů) kontrolu věcné kompletnosti žádosti. Žádost splňuje všechny 
náležitosti a požadavky, a byla předložena do Pracovní skupiny 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 9. – 11. 1. 2019 žádost žadatele a navrhla podpořit uvedený projekt tak, jak je uvedeno v návrhu 
usnesení. Navržená podpora je v souladu se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků v 
rámci Fondu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
Vzhledem ke speciální povaze projektu - Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2019 - jsou předloženy ke 
schválení tyto výjimky ze Zásad: akce, na kterou je požadován příspěvek, nesmí být podporována z 
finančních zdrojů Ústeckého kraje – tento bod se neuplatní, protože Ústecký kraj v postavení společníka 
poskytuje v souladu se společenskou smlouvou příplatek nad vklad, dotace se poskytuje ve výši 100 % 
uznatelných nákladů, výše osobních nákladů činí více jak 40 % z celkových uznatelných nákladů projektu (je 
navrženo hrazení 100 % osobních nákladů), neinvestiční dotace je vyšší než 500 000,- Kč (je navrženo 
schválení dotace ve výši 3.000.000,- Kč).

Zdůvodnění jednatele: V roce 2018 došlo nařízením vlády k navýšení minimální mzdy a v návaznosti na ní i k 
navýšení zaručené mzdy.
Za poslední 5 let vláda rozhodla čtyřikrát o zvýšení tarifních mezd zaměstnanců v kultuře (v roce 2014 o 
3,5%, v roce 2015 o 3%, v roce 2016 o 4% a v roce 2017 o 9,4%), v roce 2019 se tarifní mzdy zvýší o dalších 
5%. Severočeské divadlo je obchodní společnost, pro kterou nejsou tato nařízení vlády závazná, navíc 
potřebné prostředky společnost nemá.
Mzdové náklady Severočeského divadla se z uvedených důvodů proti roku 2017 zvýšily v roce 2018 o 3 mil. 
Kč, v roce 2019 vzrostou zhruba o další 3 mil. Kč. Zvýšení vyplývající z roku 2018 by Severočeské divadlo 
pokrylo touto dotací, zvýšení roku 2019 pokryje přislíbenou dotací druhého společníka – Statutárního města 
Ústí nad Labem.

Vyjádření odboru KP:
V roce 2018 byla Severočeskému divadlu poskytnuta individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje na posílení 
mzdových prostředků v roce 2018. Finanční prostředky byly určeny na navýšení minimální mzdy a dorovnání 
do zaručené mzdy zejména u uměleckých zaměstnanců v roce 2018. V Plán kontrolní činnosti Krajského 
úřadu Ústeckého kraje na I. pololetí 2019 je plánována veřejnosprávní kontrola dotace poskytnutá 
Severočeskému divadlu s.r.o. v roce 2018.
Severočeské divadlo s.r.o. požádalo v roce 2019 o příspěvek 3 mil. Kč do Fondu Ústeckého kraje na projekt - 
Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2019. Finanční prostředky jsou určeny na mzdy včetně odvodů, 
které byly nastaveny mzdovou politikou v roce 2018. Finanční prostředky budou poskytnuty Severočeskému 
divadlu s.r.o. veřejnoprávní smlouvou, kdy v rámci postupu vyúčtování dotace dojde v případě jejího nevyužití 
k povinnosti tuto dotaci vrátit, a to až na základě výsledků veřejnosprávní kontroly provedené odborem 
kontroly krajského úřadu.
Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 
2014.
Druhý společník, tj Statutární město Ústí nad Labem, na valné hromadě konané dne 18. 12. 2018, přislíbil 
poskytnutí finančních prostředků na další navýšení mezd v roce 2019.

Vyjádření odboru SPRP:
Odbor SPRP jako správce Fondu Ústeckého kraje upozorňuje na skutečnost, že navrhovaná částka 3 mil. Kč 
nebyla nárokována při sestavování návrhu rozpočtu Fondu ÚK a po jejím poskytnutí dojde k výraznému 
snížení objemu prostředků ve Fondu ÚK, které jsou určeny především na zabezpečení financování obecně 
prospěšné činnosti v Ústeckém kraji. Doporučujeme proto zvážit příděl do Fondu ÚK z centrální rezervy, příp. 
z rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018, ve výši 3 mil. Kč.

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 23. 1. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 23.1.2019

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 23. 1. 2019


