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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.3

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Poskytnutí individuálních finančních dotací z přijatých darů z rozpočtu odboru kancelář hejtmana 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 36 písm. b), c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zněnípozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
rozpočet OKH - dary od společností Vršanská uhelná, a.s. a Severní energetická, a.s. (4 mil. Kč)

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

Pracovní skupina k Fondu Ústeckého kraje (pro informaci)

Dne: 12. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.3-1 Název: bod 6.3 priloha 1.pdf Darovací smlouvy (Vršanská uhelná, 
a.s. a Severní energetická, a.s. U

6.3-2 Název: bod 6.3 priloha 2.pdf Žádosti o poskytnutí dotace - ZÚK U

6.3-3 Název: bod 6.3 priloha 3.pdf Žádosti o poskytnutí dotace - ZÚK 
(obce) U

6.3-4 Název: bod 6.3 priloha 4.pdf Znění smlouvy o poskytnutí dotace U

6.3-5 Název: bod 6.3 priloha 5 black.pdf Darovací smlouva U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje



výjimku ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem v čl. VIII, 
odst. 5) ve věci podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu u žadatelů č. 1, 2 v části B) 
tohoto usnesení a u žadatelů č. 1,3, 4 v části C) tohoto usnesení

 

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení a na základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu s žadateli:

1) Ústecká krajská organizace ČUS
sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70926450
částka: 300.000,-
projekt: Výchova talentované mládeže
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 85,71 %

2) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.
sídlo: Masarykova 183/701, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 03261255
částka: 350.000,- Kč
projekt: Podpora A týmu ledního hokeje
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

3) Střední škola EDUCHEM, a.s.
sídlo: Okružní 128, 435 13 Meziboří
IČ: 25014188
částka: 300.000,- Kč
projekt: Technická příprava učebny robotiky

4) Sportovní klub PRO SPORT Teplice spolek
sídlo: Pod Doubravkou 2959, 415 01 Teplice
IČ: 26577321
částka: 300.000,- Kč
projekt: Příprava talentované mládeže 2020

5) SCHEJBALGYM
sídlo: Osvoboditelů 39/17, 410 02 Lovosice
IČ: 1775731
částka: 400.000,- Kč
projekt: Pořízení sportovní podlahy

C) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení a na základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 3 tohoto materiálu s žadateli:

1) Město Meziboří
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
IČ: 00266086
částka: 100.000,- Kč
projekt: Vybavení JSDH Meziboří
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 70,46 %



2) Obec Domoušice
sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice
IČ: 00264903
částka: 250.000,- Kč
projekt: Havarijní oprava zdi hřbitova v Solopyskách

3) Městys Slavětín
sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
IČ: 00265497
částka: 300.000,- Kč
projekt: Úprava veřejného prostranství - Kystra
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

4) Obec Brandov
sídlo: Rudé armády 251, 435 47 Brandov
IČ: 00265837
částka: 400.000,- Kč
projekt: Oprava a nátěr fasády objektu KD čp. 150, Brandov
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 84,90 %

D) rozhoduje

dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí finančního daru a o uzavření Darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 5 tohoto usnesení a na 
základě předložené žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu s žadatelem:

1) Simona Kubová
adresa: ******************************
částka: 300.000,- Kč
projekt: Příprava Simony Kubové na Olympijské hry 2020



Důvodová zpráva:
Předkládáme tímto návrh na poskytnutí finančních dotací a daru k podaným žádostem uvedeným v přílohách 
2 a 3 tohoto materiálu.
Jedná se o rozdělení finančních prostředků ve výši 4 mil. Kč, které byly Ústeckému kraji v letošním roce
poskytnuty společností Vršanská uhelná, a.s. a společností Severní energetická, a.s.

Přijetí těchto darů schválila Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 20. 11. 2019. Znění smluv je 
uvedeno v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Součástí usnesení jsou také výjimky ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Ústeckým krajem ve věci podílu dotace na celkově uznatelných nákladech projektu či akce. Výjimky se ve 
všech případech týkají podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Poskytnutí těchto dotací a daru projednala a doporučila Pracovní skupina k Fondu Ústeckého kraje na svém 
zasedání dne 12. 11. 2019.

Smlouva o poskytnutí dotace i smlouva darovací jsou vypracovány dle Směrnice Krajského úřadu Ústeckého 
kraje č. 2017_S_02 - Směrnice, kterou se vydávají standardní vzory smluv.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 20. 11. 2019 v rámci těchto poskytnutých darů od výše 
uvedených společností již rozdělila tyto dotace:

1) Life is sklil, z. ú.
sídlo: Hálkova 226/6, 430 01 Chomutov
IČ: 05915473
částka: 150.000,- Kč
projekt: Life is sklil - správa a údržba systému
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 75 %

2) SK Kadaň - hokej z.s.
sídlo: Na Průtahu 1854, 432 01 Kadaň
IČ: 40230449
částka: 200.000,- Kč
projekt: Činnost hokejového oddílu SK Kadaň mládež - sezóna 2019

3) Nadační fond Veroniky Kašákové
sídlo: Radniční 3401, 434 01 Most
IČ: 05110254
částka: 50.000,- Kč
projekt: Reklamní spot
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 83,33 %

4) Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
sídlo: Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
IČ: 25466119
částka: 200.000,- Kč
projekt: Podpora provozu a činnosti muzea
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

5) Sportovní klub Městské policie Děčín z.s.
sídlo: Na Valech 156/6, 405 02 Děčín 4
IČ: 27039226
částka: 200.000,- Kč
projekt: Mezinárodní turnaj v boxu
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

6)Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov
sídlo: Šafaříkova 2095
IČ: 62209841
částka: 200.000,- Kč
projekt: Volejbal 2020



podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 25. 11. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 22. 11. 
2019


