
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: 17.2

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
České Švýcarsko o.p.s – návratná finanční výpomoc na profinancování projektu „Turistika s 
výhledem“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
žádost obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko o.p.s. o posunutí 2. splátky návratné finanční 
výpomoc a snížení celkových poskytnutých finančních prostředků

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 057/61R/2019

Přílohy: 

17.2-1 Název: bod 17.2 priloha 1.pdf Smlouva o návratné finanční 
výpomoci U

17.2-2 Název: bod 17.2 priloha 2.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné 
finanční výpomoci U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 46/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 poskytnutí návratné 
finanční výpomoci pro úspěšnou realizaci projektu "Turistika s výhledem" z Programu na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V případě neposkytnutí 
návratné finanční výpomoci by musel být projekt ukončen s nepředvídatelnými dopady na další dva partnery z 
důvodu provázanosti všech 3 částí projektu. S ohledem na celkovou výši dotace celého projektu ve výši 
2,1mil EUR a již značnou část proinvestovaných prostředků by ukončení projektu mělo značné negativní 
následky, včetně poškození pověsti či ztráty důvěryhodnosti ČS jako partnera.

Smlouva o návratné finanční výpomoci je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Celkově byla schválená Návratná 
finanční výpomoc ve výši Kč 6 500 000, s termínem vrácení nejpozději do 31.12.2019 a tímto splátkovým 
kalendářem:
- 1. splátka ve výši 620.000,- Kč - do 30. 4. 2018
- 2. splátka ve výši 3.660.000,- Kč - do 30. 4. 2019
- 3. splátka ve výši 2.220.000,- Kč - do 31. 12. 2019

Do současné doby čerpala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko návratnou finanční výpomoc ve 
výši 4 873 540 Kč a žádné další finanční prostředky již nebudou potřeba. Také první splátka ve výši 620.000 
Kč byla uhrazena dle termínu do 30.4.2018.

V rámci realizace uvedeného projektu došlo u jedné z aktivit (Strategie na propagaci dopravy - Dráha NP) k 
nutnosti zadání jinému dodavateli a tím dojde ke zpoždění všech aktivit s tím souvisejících a nedostanou se 
platby za tyto činnosti do 7. monitorovací zprávy - za 2. pololetí roku 2018, která se předkládá v lednu 2019. 
Původní předpoklad, že již v dubnu 2019 budou prostředky za tyto aktivity i jiné aktivity zpět na našem účtu 
(proplacené od SAB) se tedy nenaplní, a nebude tedy možné splátku uhradit v daném termínu. Z těchto 
uvedených důvodů žádá obecně prospěšná společnost České Švýcarsko o posunutí 2. splátky na termín do 
31. 7. 2019 a také její snížení, tak aby splátky odpovídaly skutečně zapůjčeným finančním prostředkům.

Návrh nového splátkové kalendáře:
2. splátka ve výši 2.033.540,- Kč - do 31. 7. 2019
3. splátka ve výši 2.220.000,- Kč - do 31. 12. 2019

V případě schválení těchto změn je nutné uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Hajšman Pavel, vedoucí odboru 
RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 18. 2. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 18.2.2019

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 18. 2. 2019


