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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.5

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Předložení zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke 
schválení

Nárok na rozpočet:
Financování ve výši návrhu rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na rok 2020 pro 
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 (29,3 mil. Kč)

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

Ing. Petr Medáček, Jiří Mooz, Bohuslav Kreuz, Ing. Václav Bešta, Ing. Barbora Bažantová, Jaroslav Vlasák,
Tomáš Pernekr, Václav Beneš, Petr Pillár, Radek Černý, Lenka Procházková, Ladislav Kubiska

Dne: 24. 10. 2019 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 080/82R/2019

Přílohy: 

15.5-1 Název: bod 15.5 priloha 1.pdf POV ÚK 2020 - zásady U

15.5-2 Název: bod 15.5 priloha 2.pdf Formulář žádosti U

15.5-3 Název: bod 15.5 priloha 3.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí dotace U

15.5-4 Název: bod 15.5 priloha 4.pdf Formulář závěrečné zprávy U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

návrh Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 dle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 9. 2004 rámcový Program obnovy 
venkova Ústeckého kraje. Podle tohoto rámcového programu a s využitím zkušeností z předchozích ročníků 
byl připraven návrh Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 (dále jen Programu). Příprava 
Programu byla konzultována s Pracovní skupinou pro výběr projektů. Zásady Programu sledují nastavení 
podmínek na podporu nejdůležitějších problémů, které jsou řešitelné tímto programem.
Oblast podpory 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby je zaměřena na střediska volného času, školní jídelny, 
tělovýchovná zařízení – modernizace a dovybavení kabin, požární nádrže.
Oblast podpory 2 Chodníky a místní komunikace zůstává prakticky nezměněna, podpořeny budou opravy a 
výstavba chodníků a místních komunikací, opravy mostků a propustků a rekonstrukce veřejného osvětlení za 
podmínek, že bude využito provedených zemních prací při rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v obci.
Oblast podpory 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady je zaměřena 
na podporu pořízení techniky na údržbu zeleně v obcích do 1000 obyvatel.
Oblast podpory 4 Administrace projektové žádosti a dokumentace na SFŽP je zaměřena na zvýšení počtu a 
zkvalitnění projektových žádostí a dokumentací na SFŽP v obcích do 1000 obyvatel.
Oblast podpory 5 Soutěž Vesnice roku 2020 je navržena tak jako letos dotace pro obce, které v soutěži 
Vesnice roku získají stuhu nebo diplom.
Žadateli v rámci Programu obnovy venkova ÚK v příštím roce budou malé obce do 2 tis. obyvatel (vyjma 
soutěže Vesnice roku 2020, kde mohou dotaci dostat i větší obce v souladu s pravidly soutěže). Finanční 
alokace bude vycházet z návrhu rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na rok 2020.
Pro realizaci Programu budou zpracovány Pokyny pro žadatele, které vymezí způsob a podmínky pro 
podávání žádostí o dotaci, definuje vhodné náklady a upřesní podmínky pro realizaci vybraných projektů, vč. 
platebních podmínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru 
RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 25. 11. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 26.11.2019

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 25. 11. 2019


