
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: 6.9

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
poskytnutí finanční daru v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a příděl do Fondu Ústeckého kraje dle zásad fondu

Nárok na rozpočet:
Fond Ústeckého kraje (OKH)

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

6.9-1 Název: bod 6.9 priloha 1.pdf Žádost o poskytnutí daru U

6.9-2 Název: bod 6.9 priloha 2.pdf Darovací smlouva U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

 příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do Fondu Ústeckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč na celkový objem 100 
980 tis. Kč.

B) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje u 
žadatele uvedeného v části C) tohoto usnesení takto:
- v čl. 4 odst. 4.4 - neprojednání příspěvku v pracovní skupině
- v čl. 4, odst. 4.5 - podíl příspěvku na celkových nákladech projektu - 100 %
- v čl. 4, odst. 4.5 - překročení horní hranice investičního příspěvku - 4 mil. Kč



C) rozhoduje

v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí finančního daru z Fondu Ústeckého kraje ve výši 4.000.000,- Kč a o uzavření 
darovací smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s žadatelem:

Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje
sídlo: 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Lidické náměstí 899/9
IČ: 75151537
projekt: nákup nového kajutového hlídkového člunu pro poříční oddělení Krajského ředitelství Policie ÚK
podíl daru na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %

Důvodová zpráva:
Na Ústecký kraj se obrátil ředitel Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje se žádostí o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000.000,- Kč na pořízení nového kajutového hlídkového člunu pro poříční oddělení 
Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje.
Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Vzhledem k tomu, že dle rozpočtových pravidel Ústeckého kraje lze individuální dotaci poskytnout pouze z 
Fondu Ústeckého kraje, předkládáme tímto Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh schválit příděl do Fondu 
Ústeckého kraje v částce 4 mil. Kč a to z centrální rezervy rozpočtu Ústeckého kraje. Rozpočtové opatření 
bylo schváleno radou dne 5. 6. 2019.
Součástí usnesení je návrh schválit výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v 
rámci Fondu Ústeckého kraje ve věci podílu daru na celkových nákladech ve výši 100 % a horní hranice 
investičního příspěvku, která dle zásad činí 1 mil. Kč.
Z časových důvodů také nebyl návrh této dotace předložen k projednání pracovní skupině.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana 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


