
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: 15.4

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Dotační program „Volný čas 2019“ – schválení dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Ustanovení článku IX. odst. 7) a článku XVI. odst. 1) „Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem (Zásady)“ a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 
12. 2018 a 056/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018.

Nárok na rozpočet:
2 000 tis. Kč (zahrnuto v rozpočtu na r. 2019 usnesením č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018)

Projednáno:

Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

Dne: 18. 3. 2019 Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 93/26VVVZ/2019

Rada ústeckého kraje 

Dne: 27. 3. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 029/64R/2019

Přílohy: 

15.4-1 Název: bod 15.4 priloha 1.pdf Seznam doporučených projektů – 
obcí U

15.4-2 Název: bod 15.4 priloha 2.pdf
Stanovisko legislativně právního 
odboru k postupu odboru školství při 
kontrole vyúčtování dotace

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
vyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty obcím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, za 
podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018.



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 byl schválen rozpočet 
Ústeckého kraje na rok 2019.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 byl schválen a vyhlášen 
dotační program „Volný čas 2019“ a vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

Ve stanoveném termínu obdržel odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu celkem 114 žádostí o 
poskytnutí dotace z dotačního programu „Volný čas 2019“ s požadovanou dotací celkem 4 930 183 Kč.

Odbor školství provedl formální hodnocení a kontrolu žádostí a dle Zásad pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen Zásady) označil poznámkou a uvedením důvodu 
žádosti, které dle článku IX. odstavce 5) Zásad mají být vždy z dalšího hodnocení vyřazeny. V jednom 
případě bylo odůvodnění doplněno stanoviskem Legislativně právního odboru Krajského úřadu Ústeckého 
kraje k postupu odboru školství při kontrole vyúčtování dotace.

Všechny došlé žádosti s hodnocením a poznámkami byly dne 18. 3. 2019 vyhodnoceny Výborem pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen Výbor).
V případě neúplných žádostí neobsahujících všechny povinné přílohy (žádosti s evidenčními čísly projektu 
LN8, TP2, ÚL8) a žádostí žadatelů, kteří obdrželi v předchozích 3 letech Dotaci a nesplnili požadavky dle čl. 
XII. odst.1) resp. 6) Zásad (žádosti s evidenčními čísly projektu ÚL1 resp. ÚL13) Výbor rozhodl o navržení 
podpory dotací na výjimku ze Zásad, což je v kompetenci Rady Ústeckého kraje.
Seznam projektů doporučených/nedoporučených výborem, včetně navržené výše dotace byl obsahem příloh 
č. 1 – 3 k materiálu projednávaném Radou ÚK.

Rada Ústeckého kraje
po projednání dne 27. 3. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestiční 
dotace na projekty obcím tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení (rozděluje se celkem 207 000,- Kč).
Současně Rada Ústeckého kraje ve své kompetenci rozhodla:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace právnickým osobám, za podmínky předložení rozpočtu projektu 
upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace - výše dotace do 200 tis. Kč (rozděleno celkem 1 666 000,- 
Kč). O výše uvedených žádostech, které nesplňovaly Zásady (5 žadatelů), Rada Ústeckého kraje rozhodla o 
nevyhovění.

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018.

3. o nevyhovění žádostem o poskytnutí neinvestiční dotace žadatelů z důvodu uvedených v příloze č. 2 
předloženého materiálu na jednání Rady Ústeckého kraje. Všechny seznamy jsou součástí usnesení z 
jednání rady.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Roman Kovář 15. 4. 2019
2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 15.4.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Mayerová 15. 4. 2019


