
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: 11.4

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 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)
- 730 000 Kč neinvestiční dotace, 140 000 Kč investiční dotace

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 10. 7. 2019 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 014/72R/2019

Přílohy: 

11.4-1 Název: bod 11.4 priloha 1.pdf Žádosti jednotlivých subjektů U

11.4-2 Název: bod 11.4 priloha 2.pdf Usnesení RÚK č. 014/72R/2019 ze dne 
10. 7. 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: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč



název projektu (akce): Slavnosti města Dolní Poustevna 2019

· žadatel č. 2: Obec Strupčice
IČ: 00262145
sídlo: Strupčice 51, 431 14 Strupčice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Slavnosti česneku ve Strupčicích

· žadatel č. 3: Obec Klíny
IČ: 00265969
sídlo: Klíny 61, 436 01 Klíny
výše investiční dotace: 140 000 Kč
název projektu (akce): ZAJIŠTĚNÍ ZDROJE VODY V OBCI KLÍNY
· žadatel č. 4: Obec Černčice
IČ: 00556271
sídlo: Jiráskova 223, 439 01 Černčice
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy obce Černčice
· žadatel č. 5: Obec Jiřetín pod Jedlovou
IČ: 00261416
sídlo: Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Tolštejnské slavnosti 2019

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. 6: Severočeské sdružení obcí
IČ: 47324376
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Monitoring drobných vodních toků 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. 7: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Oprava terénního schodiště a cesty p.č. 1142 a 114
· žadatel č. 8: Město Louny
IČ: 00265209
sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): REVOLUTION TRAIN
· žadatel č. 9: Obec Patokryje
IČ: 00266124
sídlo: Patokryje 35, 434 01 Most
výše dotace: 180 000 Kč
název projektu (akce): Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého

· žadatel č. 10: Obec Velké Žernoseky
IČ: 00264610
sídlo: Velké Žernoseky 63, 412 01 Velké Žernoseky
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Historické slavnosti vína 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. 11: Foosball Severní Čechy z.s.
IČ: 03457257
sídlo: Litoměřická 17/46, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
výše dotace: 226 400 Kč
název projektu (akce): Foosball Severní Čechy
· žadatel č. 12: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kovářská
IČ: 65078667
sídlo: Přísečnická 80, 431 86 Kovářská
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení soupravy HVZ

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 Fondu Ústeckého kraje k posouzení. Návrhy Pracovní 
skupiny Fondu Ústeckého kraje jsou předkládány ke schválení orgánům Ústeckého kraje (RÚK/ZÚK).
V souladu s ustanovením bodu 4.5 Zásad doporučuje pracovní skupina stanovit podíl dotace na celkových 
nákladech u projektu s pořadovým číslem 6 individuálně (viz usnesení) s ohledem na možnosti žadatele 
dofinancovat projekt z vlastních zdrojů. U všech ostatních 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 Fondu 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
oddělení projektů,
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 22. 8. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 22. 8. 2019


