
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: 6.5

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - spolupráce 
UJEP v Ústí nad Labem 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 59 odst. 2 písm. a) a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
Fond Ústeckého kraje 

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.5-1 Název: bod 6.5 priloha 1.pdf Rámcová smlouva o spolupráci 
včetně dodatků U

6.5-2 Název: bod 6.5 priloha 2.pdf Žádosti o poskytnutí dotace - 
kompetence ZÚK U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1. vyjímku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje v čl. 
4 odst. 4.5 ve věci maximální výše poskytnutých finančních prostředků neinvestičních dotací u žádostí 
č.1), 2), 3), 5) v bodě B) tohoto usnesení

2. vyjímku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje v čl. 
4 odst. 4.6 ve věci maximální výše osobních nákladů u žádostí č. 1),5) a 6) v bodě B) tohoto usnesení

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o 



poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou 
Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. ....................., na základě předložených žádostí uvedených 
v příloze č. 3 tohoto materiálu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 
3544/1,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na tyto projekty:

1) Podpora studentů Fakulty zdravotnických studií
částka: 2.000.000,- Kč -
osobní náklady: 77,83 % z celkových nákladů projektu

2) Podpora mladých doktorantů na UJEP
částka: 2.200.000,- Kč
podíl dotace na celkových nákladech projektu: 100 %

3) Edukace jako nástroj prevence sociální exkluze v Ústeckém kraji
částka:1.000.000,- Kč

4) Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání v Ústeckém kraji:
částka: 300.000,- Kč

5) Podpora mladých vědců na UJEP
částka: 1.000.000,- Kč
osobní náklady: 100 % z celkových nákladů projektu

6) Internacionalizace vědy a výzkumu na UJEP
částka: 500.000,- Kč
osobní náklady: 100 % z celkových nákladů projektu

7) Učebna průmyslové automatizace ve vazbě na Průmysl 4.0
částka: 1.095.000,- Kč (z toho: neinvestiční náklady ve výši 375 tis. Kč, investiční náklady 720 tis. Kč)
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %

8) Gaudeamus 2019
částka: 250.000,- Kč

9) Dny vědy a umění
částka: 300.000,- Kč



Důvodová zpráva:
Tímto tedy předkládáme návrh na poskytnutí finančních dotací k podaným žádostem Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v souvislosti s Rámcovou smlouvou o regionální spolupráci, která byla
uzavřena dne 30. 3. 2017. Původní výše podpory v případě příznivého hospodaření činila 6 mil. Kč.
Na základě dodatku č. 1 k této smlouvě uzavřeného dne 14. 4. 2018 na základě usnesení Rady Ústeckého 
kraje dne 21. 3. 2018, usnesením č. 005/36R/2018, byla tato částka navýšena na 10 mil. Kč.
Rámcová smlouva včetně dodatků je uvedena v příloze č. 1.

Dotace byly předjednány v Pracovní skupině k Fondu Ústeckého kraje dne 25. 1. 2019 a Radou Ústeckého 
kraje dne 13. 2. 2019 a takto doporučeny ke schválení.

----------------------------------------------
Podíl dotace na celkových nákladech:
V souladu s ustanovením čl. 4, odst. 4.5 Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci
Fondu Ústeckého kraje (dále jen "Zásady") doporučujeme stanovit podíl dotace na celkových nákladech
individuálně u projektů v části usnesení B) 2 a 7

U všech ostatních projektů nepřesahuje podíl dotace na celkových nákladech hranici 70%. Zásady připouští, 
že o tomto může rozhodnout orgán, který dotaci poskytuje.

Výjimka - osobní náklady:
V rámci tohoto bodu předkládáme výjimk v čl. 4 odst. 4.6 ve věci maximální výše osobních nákladů u 
projektů:
část usnesení B) č. 1, 5, 6

Vyjímka - Maximální výše dotace v případě neinvestiční dotace
Další výjimka se týká čl. 4 odst. 4.5 - překročení horní hranice neinvestičních dotací u projektů:
část usnesení B) 1, 2, 3, 5

Všechny změny jsou vyznačeny i v rámci znění usnesení.
Vzorová smlouva, na kterou je v usnesení uveden odkaz, byla schválena radou 13. 2. 2019 a připomínkována 
odborem legislativně-právním KÚÚK.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 15. 2. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
19.2.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 15. 2. 2019


