
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: 19.3

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 
- Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Program usnesením č. 75/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 a usnesením 
č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byla dále schválena jeho aktualizace Programu pro poskytování 
příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020. Aktualizace se týká úprav 
programu specifikovaných ve změnovém listu č. 1 (viz příloha) a zahájení využívání elektronického formuláře 
žádosti z Programu.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány prostřednictvím návrhu rozpočtu na rok 2019, který byl schválen 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018, usnesením č. 018/16Z/2018.

Projednáno:

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 14. 1. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 6/1/2019

Přílohy: 

19.3-1 Název: bod 19.3 priloha 1.pdf Změna Programu U

19.3-2 Název: bod 19.3 priloha 2.pdf Aktualizace Programu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
aktualizaci Programu pro poskytování účelových finančních prostředků dle přílohy č. 1,2, tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 



životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, zveřejnění aktualizovaného 
programu na webových stránkách Ústeckého kraje.

Termín: 15.2.2019

Důvodová zpráva:
Z důvodu zahájení využívání elektronického formuláře žádosti o individuální dotace z Programu pro 
poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020, 
administrovaného odborem životního prostředí a zemědělství. V rámci aktualizace Programu jsou navrženy 
tyto změny, viz příloha č. 1.

Elektronický formulář žádosti bude žadatelům přístupný nejpozději ode dne vyhlášení výzvy zveřejněné na 
webových stránkách Ústeckého kraje. Od tohoto data se budou přijímat pouze žádosti vygenerované 
elektronickým formulářem.

Úpravou Programu dochází spíše k formálním úpravám ze strany odboru životního prostředí a zemědělství. 
Veškeré navrhované změny jsou přehledně vyznačeny ve změnovém listu č. 1. který tvoří přílohu č. 1. 
Současně je předkládáno i celé znění Programu s vyznačením úprav, dle přílohy č.2 tohoto usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon 
přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   RNDr. Tomáš Burian 17. 1. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 17.1.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 16. 1. 2019


