
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: 17.6

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – výjimka z 
programu, podpora včelařů

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dne 11. 12. 2017 byl usnesením č. 070/9Z/2017 schválen Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém 
kraji na období let 2017 až 2020 (dále jen „Program). Výjimka z Programu se týká snížení částky minimální 
výše poskytované dotace dle čl. 4, č. 3) písm. c) 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: 

17.6-1 Název: bod 17.6 priloha 1.pdf
Program pro rozvoj eko-agro oblastí 
v Ústeckém kraji na období let 2017 
až 2020

U

17.6-2 Název: bod 17.6 priloha 2.pdf Zápis z jednání Výběrové komise ze 
dne 10. 6. 2019 U

17.6-3 Název: bod 17.6 priloha 3 black verze.pdf Tabelární seznam žadatelů U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje



schvaluje

výjimku z čl. 4 odst. 3) písm. c) Programu pro poskytování účelových finančních prostředků dle přílohy č. 
1, tohoto materiálu, žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Z důvodu omezených finančních prostředků kraje byla Výběrovou komisí pro hodnocení žádostí podaných v 
rámci Programu v roce 2019 konanou dne 10. 6. 2019 v souladu s čl. 7, odst. 1), č. 2, písm. c) Programu 
požadovaná výše dotace u všech žadatelů upravena s použitím shodného koeficientu. V případě oblasti 
podpory č. 2) Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, písm. a) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje 
dle Programu se jedná o koeficient 0,2506, viz. příloha č. 2 tohoto materiálu.

Dle čl. 4, č. 3) písm. c) Programu je minimální výše poskytované dotace pro vymezené oblasti podpory v čl. 3 
Programu stanovena na 5 000 Kč. Vzhledem k orientační alokaci na oblast podpory č. 2) Rozvoj zemědělství 
a venkovských oblastí, písm. a) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje dle Programu, která je ve výši 1 
000 000 Kč, nebude výše poskytované dotace ve většině případů dosahovat stanovené minimální výše.

Výjimkou z Programu v podobě snížení minimální výši poskytované dotace pro vymezené oblasti v čl. 3 
Programu dle čl. 4, č. 3) písm. c) Programu na 1 000 Kč bude umožněno uspokojení všech žadatelů o dotaci 
v rámci oblasti podpory č. 2) Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, písm. a) Podpora včelařů na území 
Ústeckého kraje dle Programu alespoň v částečné výši.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon 
přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   Ing. Monika Zeman 12. 6. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 12. 6. 2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 12. 6. 2019


