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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.4

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ – vyhlášení 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“

Nárok na rozpočet:
S nárokem 500 tis. Kč na rozpočet Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, dle schváleného 
rozpočtu na rok 2019

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 25. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.4-1 Název: bod 11.4 priloha 1.pdf
Vyhlášení dotačního programu 
Podpora rozvoje dobrovolnictví v 
Ústeckém kraji

U

11.4-2 Název: bod 11.4 priloha 2.pdf Žádost o dotaci U

11.4-3 Název: bod 11.4 priloha 3.pdf Čestné prohlášení U

11.4-4 Název: bod 11.4 priloha 4.pdf Čestné prohlášení de minimis U

11.4-5 Název: bod 11.4 priloha 5.pdf Smlouva o poskytnutí dotace U

11.4-6 Název: bod 11.4 priloha 6.pdf Závěrečné vyúčtování U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje



o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 1 – 6 
tohoto usnesení. 

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního 
programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“
Termín: 13. 5. 2019.

Důvodová zpráva:
Vyhlášení dotačního programu
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje 
(dále jen „Zásady“) schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. 13/13Z/2018 dne 25. 6. 2018 a z důvodu schválené Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého 
kraje 2019 – 2020 (usnesením č. 033/13Z/2018 ze dne 25. 06. 2018) a dle Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021, konkrétně cíl č. 5. Pro dotační program „Podpora 
rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 vyčleněno 500 tis. Kč.
V dotačním programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ budou podpořeny organizace, které 
jsou držiteli akreditace Ministerstva vnitra na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, působící v Ústeckém kraji alespoň od 1. 3. 2018.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
musí být dotační programy zveřejněny 30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí 
dotace. V souladu s tímto zákonem bude dotační program zveřejněn 13. 5. 2019 a žádosti o dotace budou 
podávány v období od 13. 6. 2019 do 30. 6. 2019. Poté bude odborem sociálních věcí provedeno 
vyhodnocení žádostí o dotace. Na jeho základě a s ohledem na objem finančních prostředků, který je v 
programu k dispozici na rok 2019, budou navrženy konkrétní dotace jednotlivým žadatelům. Vyhodnocení 
žádostí a návrh částek bude pak v nejbližším termínu předložen ke schválení příslušným orgánům kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   
2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   

Podpis zpracovatele:  


