
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 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.4

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 – rozdělení dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Odmítnutí dotace příjemcem a návrh nového přerozdělení

Nárok na rozpočet:
35 000,- Kč z rozpočtu odboru KP na rok 2019

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 052/75R/2019

Přílohy: 

16.4-1 Název: bod 16.4 priloha 1 black.pdf Oznámení o odmítnutí dotace Obec 
Droužkovice U

16.4-2 Název: bod 16.4 priloha 2.pdf

Usnesení Výběrové komise pro 
hodnocení dotačních programů v 
oblasti kultury a památkové péče 
Rady Ústeckého kraje

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

oznámení o odmítnutí dotace ve výši 35 000,- Kč Obcí Droužkovice na projekt "Sochařské sympozium 
Droužkovice 2019" dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, 
schváleného usnesením č. 067/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018, za podmínky předložení rozpočtu projektu 
upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, s tímto žadatelem:



Projekt č. 97
Název projektu: Fesťáček u vody 2019
Žadatel: Obec Droužkovice
IČO: 00261858
Sídlo: Rudé Armády 80, 431 44 Droužkovice
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu B) 
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2019

Důvodová zpráva:
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel dne 22. 7. 2019 oznámení Obce 
Droužkovice, o odmítnutí dotace ve výši 35 000,- Kč na projekt č. 82 „Sochařské sympozium Droužkovice 
2019“ v Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019, o jejímž poskytnutí rozhodlo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 058/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. Jako důvod obec uvedla 
finanční náročnost uspořádání sympozia a zároveň požádala o přesun částky na původně nepodpořený 
projekt č. 97 „Fesťáček u vody 2019“, který také obec pořádá.

Možnosti dalšího výběru posoudila Výběrová komise pro hodnocení dotačních programů v oblasti kultury a 
památkové péče Rady Ústeckého kraje, která je totožná s Výborem pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Ústeckého kraje a doporučila při hlasování per rollam dne 7. 8. 2019 orgánům kraje poskytnout 
dotaci žadateli Obec Droužkovice na projekt č. 97 „Fesťáček u vody 2019”, ve výši 35 000,- Kč, viz příloha č. 
2.

Jedná se o jubilejní 20. ročník festivalu folkové a country muziky.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 27. 8. 
2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 26. 8. 2019


