
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 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.5

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana z darů České 
spořitelny, a.s. a NET4GAS, s.r.o.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
na základě spolupráce se společností NET4GAS s.r.o. a Českou spořitelnou, a..s a dle § 36 písm. c) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
rozpočet OKH - dary od České spořitelny, a.s. a NET4GAS s.r.o

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.5-1 Název: bod 6.5 priloha 1.pdf Smlouva o spolupráci se společností 
NET4GAS s.r.o. na rok 2019 U

6.5-2 Název: bod 6.5 priloha 2.pdf
Smlouva o spolupráci s ČS, a.s. 
včetně darovacích smluv pro rok 
2019

U

6.5-3 Název: bod 6.5 priloha 3.pdf Žádosti o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace z daru společnosti NET4GAS, s.r.o. a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace dle vzoru uvedeného ve Směrnici 2017_S_02, na základě předložené žádosti uvedené v příloze č. 
3 tohoto materiálu s žadatelem:

Severočeská filharmonie Teplice
sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283



částka: 200.000,- Kč
projekt: Závěrečný koncert Hudebního festivalu L. van Beethovena 2019

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotací z darů České spořitelny, a.s. a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru uvedeného ve Směrnici 2017_S_02, na základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 3 
tohoto materiálu s žadateli:

1) TJ zdravotně postižených Nola Teplice
sídlo: Jaselská 355, 415 03 Teplice
IČ: 46071423
částka: 300.000,- Kč
projekt: podpora Palalympijského týmu Ústeckého kraje

2) Nadační fond RFA Ústeckého kraje
sídlo: Masarykova 633/318, 400 01 Bukov, Ústí nad Labem
IČ: 06588689
částka: 250.000,- Kč
projekt:: Podpora regionální fotbalové akademie 2019 - I. část
podíl na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj v letošním roce i v letech předchozích úzce spolupracuje se společností NET4GAS, s.r.o., která
každým rokem podporuje některé projekty a akce, které kraj pořádá či se na jejich organizaci nějak podílí.

V letošním roce na základě smlouvy uvedené v příloze č. 1 se společností NET4GAS (schválena radou dne 
13. 2. 2019, usnesením č. 010/61R/2019), budou z daru této společnosti podpořeny akce přímo pořádané 
Ústeckým krajem a dále na základě přímluvy samotné společnosti bude podpořen hudební festival L. van 
Beethovena v Teplicích.
V první části tohoto materiálu tedy předkládáme návrh poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč Severočeské
filharmonii Teplice na závěrečný koncert v rámci 55. ročníku hudebního festivalu L. van Beethovena.

Materiál připravujeme do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje z toho důvodu, že již v letošním roce v rámci 
programu Rodinné stříbro ÚK obdržel tento subjekt dotaci od Ústeckého kraje ve výši 500 tis. Kč na pokrytí 
nákladů - služeb - v
rámci tohoto festivalu.

Další projekty podpořené společností NET4GAS, s.r.o., které letos kraj pořádá:
- Den záchranářů Ústeckého kraje
- slavnostní předání Medailí hejtmana Ústeckého kraje
- Virtuosi per musica di pianoforte - klavírní soutěž dětí
- Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018

--------------------------------------------------------------------------
Ve druhé části předkládáme návrh poskytnout dotaci projektům, na jejichž podporu Ústecký kraj obdržel
finanční prostředky od společnosti Česká spořitelna, a.s. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a dle 
darovacích smluv pro letošní rok (viz příloha č. 2). Celková podpora činí každým rokem 1 mil. Kč.

V letošním roce dále použijeme, na základě uvedených darovacích smluv finanční prostředky na projekty:
- TJ zdravotně postižených Nola Teplice - podpora paralympijského týmu Ústeckého kraje - 300 tis. Kč
- Nadační fond RFA Ústeckého kraje - podpora Regionální fotbalové akademie ÚK - 250 tis. Kč

Na další dva projekty - Do školy na koni a Adventní koncert - není potřeba uzavírat další smlouvy o dotaci,
neboť pořadatelem těchto akcí je přímo Ústecký kraj a budou použity přímo z rozpočtu kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 10. 6. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Mgr. Martin Klika MBA 
10.6.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 10. 6. 2019


