
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: 17.1

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dne 5. 9. 2016 byl usnesením č. 112/31Z/2016 schválen Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém 
kraji na období let 2017 až 2020 (dále jen „Program), včetně aktualizace programu schváleného usnesením č. 
018/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019. Projednání návrhu o přidělení dotací z Programu.

Nárok na rozpočet:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 bylo z rozpočtu na 
Program vyčleněno 6,5 mil. Kč, a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/19Z/2019 ze 
dne 29. 4. 2019 byl následně rozpočet snížen na 4 mil. Kč.

Projednáno:

Komise pro zemědělství a venkov

Dne: 18. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada ústeckého kraje 

Dne: 19. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 20. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

17.1-1 Název: Bod 17.1 priloha 1.pdf Tabelární seznam žadatelů - obnova 
krajiny a biodiverzity U

17.1-2 Název: Bod 17.1 priloha 2.pdf Tabelární seznam žadatelů - EVVO U

17.1-3 Název: Bod 17.1 priloha 3.pdf Tabelární seznam žadatelů - 
záchranné stanice U

17.1-4 Název: Bod 17.1 priloha 4.pdf          U

17.1-5 Název: Bod 17.1 priloha 5.pdf Zápis z výběrové komise U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

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

B) rozhoduje

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle příloh č. 1 a 2 
tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru 
uvedeného v příloze č. 31 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

b) o poskytnutí účelové investiční dotace příjemci, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru uvedeného 
v příloze č. 31 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

c) o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům a z důvodů dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního
prostředí a venkova, v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí 
účelové
dotace s žadateli dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení. A dále zajistit ukončení administrace v případě 
neposkytnutí
dotace u neúspěšných žadatelů.

Termín: 31. 8. 2019



Důvodová zpráva:
Usnesením č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, včetně aktualizace programu schváleného usnesením č. 
018/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje Program. Na základě 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 bylo z rozpočtu na Program 
vyčleněno 6,5 mil. Kč, a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/19Z/2019 ze dne 29. 4. 
2019 byl následně rozpočet snížen na 4 mil. Kč.

Čl. 7 Programu stanovuje systém hodnocení žádostí o dotace z Programu. Dvoufázový systém hodnocení 
spočívá ve formální a předběžné věcné kontrole žádostí, kterou provede odbor životního prostředí a 
zemědělství (dále jen odbor ZPZ) a v hodnocení obsahové a ekonomické úrovně projektů, kterým je ve 
smyslu Programu pověřena výběrová komise.

Výběrová komise ve složení paní Jana Blažková, Mgr. Ing. Miroslav Andrt a Ing. Ivo Perna byla jmenována 
Radou Ústeckého kraje dne 7. 3. 2018 usnesením č. 80/35R/2018.

Výzva k podání žádostí o dotaci z Programu byla zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje dne 1. 
2. 2019, termín ukončení příjmu žádostí byl stanoven na 5. 4. 2019. Celkem bylo administrováno 55 žádostí. 
Z toho je v rozhodovací kompetenci Rady Ústeckého kraje - 47 žádostí a v rozhodovací kompetenci 
Zastupitelstva Ústeckého kraje – 8 žádostí.

Odbor ZPZ provedl formální a věcnou kontrolu žádostí. Jako výsledek závazného postupu administrátora 
stanoveného Programem byl připraven tabelární přehled žadatelů dle jednotlivých oblastí podpory Programu 
a soupis žádostí (celkem 1) navržených k zamítnutí bez dalšího hodnocení. Přehled byl připraven jako 
podklad pro jednání výběrové komise, včetně celkových nároků jednotlivých oblastí podpory na rozpočet:

A. Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK: 21 žádostí – 3 367 183,93 Kč (alokováno 1 000 000 Kč)
B. Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území ÚK: 31 žádostí – 2 334 354,08 Kč 
(alokováno 1 000 000Kč)
C. Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje: 3 žádosti – 660 000,00 Kč (alokováno 1 000 000 
Kč)
Celkem k hodnocení předloženo: 55 žádostí – 6 361 538,01 Kč

Výběrová komise se ke svému jednání sešla 6. 5. 2019. Výběrovou komisí bylo projednáno a doporučeno 
rozdělení celkové alokace na jednotlivé oblasti podpory.

Na základě interního sdělení č. j. KUUK/68784/2019/LP ze dne 23. 5. 2019 odboru legislativně právního 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, které upozorňuje na chybný postup hodnocení žádostí, se Výběrová 
komise ke svému jednání sešla znovu 3. 6. 2019.

Výběrovou komisí bylo projednáno a doporučeno rozdělení celkové alokace na jednotlivé oblasti podpory:
A. Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK: 999 716,91 Kč (použit koeficient 0,2969)
B. Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území ÚK: 999 803,85 Kč (použit koeficient 
0,4283)
C. Podpora záchranných stanic na území ÚK: 660 000 Kč (koeficient nebyl použit)
Celkem: 2 659 520,76 Kč

Odbor ZPZ vyzval žadatele k úpravě položkového rozpočtu resp. elektronické žádosti z důvodu snížení výše 
dotace u všech žadatelů s použitím koeficientu podle jednotlivých oblastí podpory. Po předložení upravených 
rozpočtů a administrativní kontrole projektů ze strany ZPZ budou realizovat projekty, o jejichž schválení je 
kompetentní rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje, pouze 4 žadatelé a 2 žadatelé nezaslali upravenou 
elektronickou žádost s částkou dle koeficientu.

Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK: 2 navržené projekty
Při hodnocení předložených projektů dle písm. A, postupovala výběrová komise ve smyslu závazného 
postupu stanoveného čl. 7, odst. 1, bod 2., písm. b), c) Programu. Z důvodu omezených finančních 
prostředků kraje byla v souladu s čl. 7, odst. 1), č. 2, písm. c) Programu požadovaná výše dotace u všech 
žadatelů upravena s použitím shodného koeficientu 0,2969. Koeficient byl stanoven jako procentuální podíl 
celkové výše alokace oblasti podpory (1 mil. Kč) z celkového objemu požadované výše dotace.

Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území ÚK: 1 navržený projekt
Při hodnocení předložených projektů dle písm. B postupovala výběrová komise ve smyslu závazného 



postupu stanoveného čl. 7, odst. 1, bod 2., písm. b), c) Programu. Z důvodu omezených finančních 
prostředků kraje byla v souladu s čl. 7, odst. 1), č. 2, písm. c) Programu požadovaná výše dotace u všech 
žadatelů upravena s použitím shodného koeficientu 0,4283. Koeficient byl stanoven jako procentuální podíl 
celkové výše alokace oblasti podpory (1 mil. Kč) z celkového objemu požadované výše dotace.

Podpora záchranných stanic na území ÚK: 1 navržený projekt
Při hodnocení předložených projektů dle písm. C postupovala výběrová komise ve smyslu závazného 
postupu stanoveného čl. 7, odst. 1, bod 2., písm. b), c) Programu. Vzhledem k finančním možnostem kraje 
komise navrhla podpořit projekty, které na základě hodnocení v souladu s čl. 7 odst. 1), č. 2, písm. b) 
Programu obdržely 4 body.

Alokace na oblasti podpory dle návrhu výběrové komise pro žadatele, o nichž je kompetentní rozhodovat 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK:
počet podpořených žádostí: 2, celková požadovaná výše dotace: 197 844,72 Kč
Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území ÚK:
počet podpořených žádostí: 1, celková požadovaná výše dotace: 53 287,55 Kč
Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje:
počet podpořených žádostí: 1, celková požadovaná výše dotace: 360 000,00 Kč

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   Ing. Monika Zeman 17. 6. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 18.6.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 17. 6. 2019


