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JID: 95020/2019/KUUK 

č. j.: KUUK/78147/2019/ZPZ 

 

Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení žádostí podaných 

v rámci Programu podpory pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji 

na období let 2017 až 2020 (dále jen Program) v roce 2019, 

konané dne 10. 6. 2019 v 10:45 hod. v budově C Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, ul. Stroupežnického č. 16, v zasedací místnosti č. 320  

 
Přítomni:  

Členové komise jmenováni na základě usnesení RÚK č. 080/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018: 

Jana Blažková 

Ing. Ivo Perna 

Mgr. Ing. Miroslav Andrt 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství: 

Ing. Monika Zeman, MBA – zástupkyně ředitele pro výkon přenesené působnosti,  

          vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

Ing. Jakub Skoupý – vedoucí oddělení zemědělství 

Ing. Dominika Petráková 

Ing. Dagmar Hyblerová 

 

Předmět jednání:  

Opakované hodnocení projektů podaných v rámci Programu, oblasti podpory Rozvoj 

zemědělství a venkovských oblastí, podoblast a) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje  

 

Program jednání:  

1. Úvodní slovo  
2. Volba předsedy 
3. Vyhodnocení projektů 
4. Závěr 

1. Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Monika Zeman, MBA uvítala 
přítomné a seznámila je s výstupem konzultace s odborem legislativně právním Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, kde bylo upozorněno na nesoulad navrženého hodnocení žádostí 
z oblasti podpory dle čl. 3 č. 2) písm. a) Programu – Rozvoj zemědělství a venkovských 
oblastí – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje. Je tedy důvodem opakovaného 
hodnocení Výběrové komise.  

Výběrová komise je vázána postupem stanoveným v čl. 7, odst. 1, bod 2, písm. b), c) 
Programu. Výstup z jednání výběrové komise bude doporučením pro další jednání o 
poskytnutí dotace: Komise pro zemědělství a venkov RÚK a Rady Ústeckého kraje 
v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.    

2. Členové komise jmenovaní na základě usnesení RÚK č. 080/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018 
zvolili předsedou výběrové komise Ing. Iva Pernu.  

3. Členům výběrové komise byly předloženy k hodnocení soupisy všech obdržených žádostí 
oblasti podpory Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, písm. a) Podpora včelařů na 
území Ústeckého kraje dle čl. 3, č. 2) Programu v souladu s Výzvou k podání žádostí 
z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 pro 
rok 2019. 
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Finanční alokace Programu pro rok 2019 

Zdroj Kč 

Rozpočet ÚK 2019 – Program   4 000 000,- 

Orientační alokace na oblast podpory dle možností finančních zdrojů 

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje 1 000 000,- 

Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje 1 000 000,- 

Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na 
území Ústeckého kraje 

1 000 000,- 

Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje 1 000 000,- 

Požadavky na oblasti podpory dle žádostí 

 Počet žádostí Kč 

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje 222 3 989 819,96 

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 0,2506. Koeficient byl stanoven jako procentuální podíl celkové výše alokace oblasti 

podpory (1 mil. Kč) z celkového objemu požadované výše dotace.  

Celková požadovaná výše dotace pro oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje je po 

úpravě koeficientem 999 848,88 Kč. 

4. Výběrová komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu pro rozvoj eko-agro 

oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 (dále jen Program) pro rok 2019 

doporučuje Komisi pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje projednat návrh na 

přidělení dotací a doporučit Radě Ústeckého kraje jejich poskytnutí dle přílohy č. 1.  

V Ústí nad Labem dne 10. 6. 2019  

Zapsala: Ing. Dagmar Hyblerová 

Výběrová komise:  

Ing. Ivo Perna – předseda komise 

 

Jana Blažková 

 

Mgr. Ing. Miroslav Andrt 

 


