
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: 11.3

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Řešeno v rámci stávajícího rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů - (Fond Ústeckého kraje)
- 1 173 550 Kč neinvestiční dotace, 148 500 Kč investiční dotace

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 5. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 009/69R/2019

Přílohy: 

11.3-1 Název: bod 11.3 priloha 1 black.pdf Žádosti jednotlivých subjektů U

11.3-2 Název: bod 11.3 priloha 2.pdf Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
009/69R/2019 ze dne 22.5.2019 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 1: Obec Vilémov
IČ: 00262200
sídlo: Náměstí 1, 431 54 Vilémov
výše investiční dotace: 48 500 Kč



název projektu (akce): Rozvoj tvůrčích aktivit na venkově

· žadatel č. 2: Obec Velké Březno
IČ: 00267139
sídlo: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Tivolí hudební léto, 2. ročník

· žadatel č. 3: Obec Křimov
IČ: 00261971
sídlo: Křimov 1, 430 01 Křimov
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): ČERVNOVÉ KŘIMOVSKÉ SLAVNOSTI

· žadatel č. 4: Obec Třebušín
IČ: 00264555
sídlo: Třebušín 33, 412 01 Třebušín
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Husitské slavnosti Třebušín

· žadatel č. 5: Obec Ploskovice
IČ: 00264164
sídlo: Ploskovice 2, 411 42 Ploskovice
výše neinvestiční dotace: 53 550 Kč
název projektu (akce): Oslavy 100. výročí vzniku ZŠ

· žadatel č. 6: Obec Lenešice
IČ: 00265098
sídlo: Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Hry bez plotů

· žadatel č. 7: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Mostecké slavnosti 2019

· žadatel č. 8: Obec Malé Žernoseky
IČ: 00526045
sídlo: Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Přívoz Malé Žernoseky

· žadatel č. 9: Město Žatec
IČ: 00265781
sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Úprava ceremoniálních ploch a pietního místa

2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 10: SASME Kultura s.r.o.
IČ: 03949869
sídlo: Tušimice 26, 432 01 Kadaň
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Vysmáté léto Kadaň 2019



· žadatel č. 11: AUTODROM MOST a.s.
IČ: 25419048
sídlo: Tvrzova 5, Souš, 435 02 Most
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Bezpečná cesta do školy v Ústeckém kraji

3. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:

· žadatel č. 12: Obec Veltěže
IČ: 00556475
sídlo: Perucká 73, 440 01 Veltěže
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Oprava hřbitovní zdi Veltěže

· žadatel č. 13: Město Varnsdorf
IČ: 00261718
sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
výše dotace: 140 000 Kč
název projektu (akce): Lední školička bruslení 2019

· žadatel č. 14: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Den seniorů 2019

· žadatel č. 15: Obec Blažim
IČ: 00556246
sídlo: Blažim 107, 440 01 Blažim
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Eldorádo 2019

4. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:

· žadatel č. 16: Ústecký krajský atletický svaz
IČ: 70920770
sídlo: Vaníčkova 11, 400 01 Ústí nad Labem-město
výše dotace: 291 400 Kč
název projektu (akce): Organizace soutěží ÚKAS v roce 2019

· žadatel č. 17: Taneční skupina Freedom z.s.
IČ: 22670904
sídlo: Rabasova 3197/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): TANEČNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA "DANCESHOCK 2019"

· žadatel č. 18: Race for life z.s.
IČ: 05368456
sídlo: Jugoslávská 2715, 415 01 Teplice
výše dotace: 241 920 Kč
název projektu (akce): Racing Academy

· žadatel č. 19: Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
IČ: 63787725
sídlo: Pražská 236, Světice, 417 61 Bystřany
výše dotace: 570 500 Kč
název projektu (akce): Vícemístný automobil



· žadatel č. 20: Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
IČ: 63835355
sídlo: Lahovská 25, Lahovice, 159 00 Praha
výše dotace: 970 000 Kč
název projektu (akce): Základna VZS na jezeře Milada

· žadatel č. 21: Jiří Solnička - Ústecká TV
RČ: **************
sídlo: *****************************************
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce):"Podpora regionálních kapel"

Důvodová zpráva:
Akce a projekty uvedené v návrhu usnesení jsou realizovány na území Ústeckého kraje (dále jen ÚK). V 
případě realizace projektu na jiném území, příp. subjektem se sídlem mimo ÚK, se vždy jedná o akci, která 
přímo či nepřímo podporuje ÚK.

Po obdržení žádosti o podporu z Fondu ÚK (dále jen Žádost) provede administrující odbor (odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů) kontrolu věcné kompletnosti žádosti. V případě, že Žádost splňuje všechny 
náležitosti a požadavky, předkládá ji Pracovní skupině hejtmana Ústeckého kraje k posouzení. Návrhy 
Pracovní skupiny hejtmana Ústeckého kraje jsou předkládány ke schválení orgánům Ústeckého kraje 
(RÚK/ZÚK).

U všech projektů nepřesahuje podíl dotace na celkových nákladech hranici 70%.

U projektů s pořadovým číslem 1-11 budou Smlouvy uzavírány v souladu se vzorovou smlouvou schválenou 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje ze dne 22.10. 2018. Některé projekty plně neodpovídají podporovaným 
činnostem uvedených v Zásadách pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje, a proto Pracovní skupina hejtmana Ústeckého kraje respektive Rada Ústeckého kraje 
navrhla tyto projekty nepodpořit.

Finanční příspěvky na projekty, které vykazují všechny znaky veřejné podpory, jsou poskytovány v režimu „de 
minimis“ ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Ústředním věstníku Evropské unie 
č. 352/2013 na straně L). Slučitelnost podpory projektů se společným trhem EU posuzuje správce Fondu u 
každého projektu individuálně. Výše možné podpory v rámci hranice stanovené nařízením je stanovena dle 
údajů v čestném prohlášení o přijatých podporách de minimis, které je povinnou přílohou žádosti o příspěvek 
z Fondu Ústeckého kraje. Dalšími povinnými přílohami jsou čestné prohlášení o bezdlužnosti a v případě 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace nebo nadačního fondu jsou tito 
žadatelé povinni předložit také kopii dokladu o volbě či jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn 
jednat jménem subjektu navenek, kopii záznamu o registraci a dále také kopii smlouvy o vedení běžného 
bankovního účtu. Pro příspěvkové organizace je povinnou přílohou souhlas zřizovatele. V rámci 
administrativní kontroly doložených žádostí se dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v 
rámci Fondu Ústeckého kraje dále dohlíží na tyto povinné náležitosti: údaje o žadateli, specifikace 
akce/činnosti, uvedení osoby odpovědné za zpracování žádosti, přesná částka požadovaného příspěvku, 
seznam dalších přispěvatelů, možnosti prezentace Ústeckého kraje v rámci dané akce/činnosti, informace, 
zda již dříve byla/y žadateli poskytnuta/y jakákoliv podpora/y od Ústeckého kraje, používané účetní období.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

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

Bc. Robert Kusek, samostatný referent,
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 10. 6. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
10.6.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 10. 6. 
2019


