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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 9.2

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Změna Zásad Fondu Ústeckého kraje 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Návrh na změnu způsobu přípravy podkladů pro rozhodování o poskytnutí dotací z Fondu Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

9.2-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

Změnu Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci fondu Ústeckého kraje tak, že část 
bodu 4.4 znění věty druhé, a to „pracovní skupině hejtmana, která je poradním orgánem hejtmana 
Ústeckého kraje“ se ruší a nahrazuje se novým zněním „pracovní skupině, která je jmenovaná Radou 
Ústeckého kraje“. S účinností od 1. 6. 2019.



Důvodová zpráva:
Stávající znění bodu 4.4:
Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje v termínech 
stanovených správcem Fondu. Administrující odbor předkládá žádosti k hodnocení pracovní skupině 
hejtmana, která je poradním orgánem hejtmana Ústeckého kraje. Stanovisko k hodnoceným žádostem, 
včetně kompletního seznamu hodnocených žádostí tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí bylo 
přezkoumatelné, je následně předkládáno radě kraje.
Navrhované znění bodu 4.4.:
Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje v termínech 
stanovených správcem Fondu. Administrující odbor předkládá žádosti k hodnocení pracovní skupině, která je 
jmenovaná Radou Ústeckého kraje. Stanovisko k hodnoceným žádostem, včetně kompletního seznamu 
hodnocených žádostí tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí bylo přezkoumatelné, je následně 
předkládáno radě kraje.

Platné usnesení týkající se ustanovení pracovní skupiny:
2. RÚK 30. 11. 2016
Usnesení č. 27/2R/2016
Pracovní skupina hejtmana
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) s o u h l a s í
1. se zrušením pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje v gesci náměstka hejtmana
Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka,
2. se zřízením Pracovní skupiny hejtmana, jejíž členy jmenuje a odvolává hejtman
Ústeckého kraje,
3. se zahájením příjmu žádostí do Fondu Ústeckého kraje po schválení rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2017,
B) u k l á d á
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, zajistit
zahájení příjmu žádostí do Fondu Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

V případě, že dojde ke změně zásad, je nezbytné, aby pan hejtman pracovní skupinu zrušil stejným 
způsobem, jako byla zřízena. Pokud byla zřízena jmenováním členů, je namístě postupovat obdobně.
Cit. pravidla pracovní skupiny z podkladového materiálu:
Složení Pracovní skupiny hejtmana jako poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje:
- hejtman Ústeckého kraje
- 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
- náměstek hejtmana Ústeckého kraje, v jehož gesci je správa Fondu Ústeckého kraje
- vedoucí odboru kancelář hejtmana
- vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů.
Jmenování a odvolávání členů pracovní skupiny je v kompetenci hejtmana Ústeckého kraje.
Pracovní skupina se bude zabývat především následující problematikou:
- návrhy na poskytnutí finančních příspěvků z Fondu Ústeckého kraje
- žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje, které podléhají 
rozhodnutí orgánů Ústeckého kraje
- záležitosti související se správou a financováním Fondu Ústeckého kraje
- návrhy na poskytnutí dotací z darů poskytnutých Ústeckému kraji, případně z dalších zdrojů Ústeckého kraje
- projednávání projektových záměrů Ústeckého kraje a jeho organizací financování z externích zdrojů
- projednávání záležitostí souvisejících s realizací grantů či projektů Ústeckého kraje financovaných z 
externích zdrojů (EU, ČR atd.)
- projektové záměry příspěvkových organizací Ústeckého kraje
- informace o čerpání peněžních fondů Ústeckého kraje
v případě potřeby se bude vyjadřovat k záležitostem předkládaných odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje 
v rámci výkonu samosprávy.

Po konzultaci s hejtmanem Ústeckého kraje bude účinnost Zásad pro poskytování účelových finančních 
prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje od 1. 6. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru 
informatiky a organizačních věcí

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

Bc. Michaela Janatková, samostatný 
referent, odbor strategie, přípravy a 
realizace projektů

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 15. 4. 2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
15.4.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 15. 4. 2019


