
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: 14.2

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Výkon členských práv sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Poskytnutí členského příspěvku od Ústeckého kraje sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení 
právnických osob

Nárok na rozpočet:
3 000 000 Kč z rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

14.2-1 Název: bod 14.2 příloha č.1.pdf

Terezín-město změny, zájmové 
sdružení právnických osob - Žádost o 
finanční příspěvek od Ústeckého 
kraje na rok 2019

U

14.2-2 Název: bod 14.2 příloha č.2.pdf
Terezín-město změny, zájmové 
sdružení právnických osob - Přehled 
činnosti sdružení za rok 2018

U

14.2-3 Název: bod 14.2 příloha č.3.pdf
Terezín-město změny, zájmové 
sdružení právnických osob - Plán 
hospodaření na rok 2019

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost o členský příspěvek od člena sdružení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

B) schvaluje



dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí
členského příspěvku člena sdružení právnických osob s názvem "Terezín-město změny, zájmové sdružení
právnických osob" se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, ve výši 3 000 000
Kč na činnost sdružení se splatností 1 500 000 Kč do 15. 3. 2019 a 1 500 000 Kč do 15. 6. 2019.

Důvodová zpráva:
Materiál je zpracován na základě žádosti, ze dne 10. 1. 2019, ředitele sdružení Terezín-město změny,
zájmové sdružení právnických osob (dále jen "sdružení") - příloha č. 1. Finanční příspěvek ve výši 3 000 000
Kč je požadován na úhradu činnosti sdružení dle rozpisu uvedeného v plánu hospodaření (finančním plánu)
na rok 2019, který byl konzultován s ekonomickým odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje a schválen
správní radou sdružení dne 6. 12. 2018. Plán hospodaření (finanční plán) sdružení na rok 2019 je přílohou č.
3 tohoto materiálu. Výše členských příspěvků pro rok 2019 je ve schváleném finančním plánu sdružení
uvedena takto:
3 000 000 Kč příspěvek Ústeckého kraje,
700 000 Kč příspěvek města Terezína.
Poskytnutí členského příspěvku v celkové výši 3 000 000 Kč od Ústeckého kraje se splatností 1 500 000 Kč
do 15. 03. 2019 a 1 500 000 do 15. 6. 2019 bylo projednáno a schváleno na zasedání Správní rady sdružení
dne 06. 12. 2018, rozhodnutím č. 8/5/2018.
Město Terezín, jako druhý člen sdružení, předchozí schválené příspěvky uhradilo.
Dle informace ředitele sdružení schválilo Zastupitelstvo města Terezína na svém zasedání dne 11. 12. 2018
rozpočet města na rok 2019, v rámci něhož byl pro sdružení schválen příspěvek města Terezína (schválený
rozhodnutím Správní rady sdružení ze dne 6. 12. 2018, rozhodnutí č. 8/5/2018).
Souhrnné informace o projektu a přehled činnosti sdružení za uplynulý rok jsou uvedeny v "Přehledu činnosti
sdružení za rok 2018" - příloha č. 2.
V rozpočtu odboru SPRP na rok 2019 je na členský příspěvek sdružení alokována částka 3 000 000 Kč.
Vyjádření odboru LP:
Návrh usnesení je v souladu s platnými právními předpisy. Prověření věcného obsahu nespadá do
působnosti odboru LP. Poskytnutí členského příspěvku je v souladu se stanovami sdružení. Dle dostupných
informací o povinnosti poskytnout členský příspěvek oběma členy sdružení rozhodla správní rada dne
6.12.2018 za podmínky schválení v příslušném orgánu člena sdružení.
Vyjádření odboru EK:
Odbor ekonomický nepředkládá k žádosti "Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob"
žádné připomínky. Částka 3 000 000,00 Kč je zahrnuta ve schváleném rozpočtu. Termíny výplaty 15. 03.
2019 a 15. 06. 2019 jsou součástí finančního toku Ústeckého kraje na rok 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

JUDr. Miloslav Kubíček,
ředitel sdružení Terezín-město změny,
zájmové sdružení právnických osob

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně právního odboru

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Iva Tomešová 18. 2. 
2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 18.2.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 18. 2. 2019




