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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.6

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Příděl do Fondu Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

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

Nárok na rozpočet:
Řešeno převodem částky 7 000 000 Kč z centrální rezervy

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 8. 2019 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 011/74R/2019

Přílohy: 

11.6-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

příděl z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje ve výši 7 000 tis. Kč na celkový objem 107 980 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč budou použity na posílení rezervy Fondu Ústeckého kraje v oblasti 
individuálních dotací poskytovaných v souladu se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků 
v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to ze současného vyčleněného objemu financí 31 992 tis. Kč na 38 992 tis. 
Kč. Částka vyčleněná ve FÚK na individuální dotace již byla vyčerpána nebo navržena k přidělení žadatelům. 
Na odboru SPRP je ke dni zpracování této zprávy 60 odložených či neprojednaných žádostí o příspěvek v 
objemu téměř 11 mil. Kč. Průběžně odbor SPRP přijme během každého měsíce cca. 40 žádostí na 
zabezpečení aktivit v rámci Ústeckého kraje.

Částka 7 000 tis. Kč bude převedena z centrální rezervy do Fondu Ústeckého kraje formou rozpočtového 
opatření. O poskytnutí dotací bude průběžně rozhodováno standardním způsobem v souladu se Zásadami 
pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí odboru ekonomického

Ing. Václav Papřok,
vedoucí oddělení finančního řízení a
kontroly odboru strategie, přípravy a
realizace projektů

Bc. Lucie Jarolímková,
odbor strategie, přípravy a realizace
projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 21. 8. 2019

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

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 21. 8. 
2019


