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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.8

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Příděl do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zásady Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Řešeno převodem částky 397 tis. Kč z centrální rezervy

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 043/75R/2019

Přílohy: 

14.8-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 397 tis. Kč.



Důvodová zpráva:
Finanční prostředky ve výši 397 tis. Kč budou použity na dofinancování motivačního programu „Stipendium 
pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ (dále jen „Stipendium).

Na rok 2019 byla v rozpočtu pro Stipendium schválena částka ve výši 6 000 tis. Kč. Podle podmínek 
programu předkládají žadatelé žádosti 2krát za rok, a to vždy po uplynutí pololetí. Požadavky za 1. pololetí 
činily 4 693 tis. Kč. Za 2. pololetí činí 1 887,5 tis. Kč, což je o 580,5 tis. Kč více, než bylo schváleno v rámci 
rozpočtu.

Důvodem žádosti o dofinancování je nárůst počtu žáků, kteří splňují podmínky programu a zařazení oboru 
Zdravotnický asistent / Praktická sestra do programu. Nelze předem přesně určit kolik žáků podmínky 
programu splní. Dále byly na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/19Z/2019 ze dne 29. 4. 
2019 provedeny rozpočtová opatření, jimiž došlo ke snížení prostředků na ostatních dotačních položkách 
SMT, ze kterých by se dal případný chybějící rozdíl dofinancovat. Vzhledem k těmto okolnostem odbor SMT 
požádal o poskytnutí chybějící části prostředků ve výši 397 tis. Kč z centrální rezervy. Zbytek bude 
dofinancován převodem zůstatku z dotačních položek odboru SMT v rámci Regionálního podpůrného fondu 
Ústeckého kraje, a to z položky Motivační program pro střední školství v ÚK – Dojíždění a položky Dotační 
program Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK.

Částka 397 tis. Kč bude převedena z centrální rezervy do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 
formou rozpočtového opatření.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 21. 8. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit příděl z rozpočtu do 
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 22. 8. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 26.8.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 22. 8. 2019


