
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: 11.1

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

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

Nárok na rozpočet:
Řešeno v rámci stávajícího rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů - (Fond Ústeckého kraje). 
2 239 200 Kč neinvestiční dotace, 470 000 Kč investiční dotace.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.1-1 Název: Bod 11.1 priloha 1.pdf Žádosti jednotlivých subjektů U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 1: Obec Lipová
IČ: 00261505
sídlo: Lipová 422, 407 81 Lipová
výše neinvestiční dotace: 323 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 79,80%
název projektu (akce): Vyhlášení celostátní soutěže "Vesnice roku"

· žadatel č. 2: Město Louny



IČ: 00265209
sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Letní lounské vábení - 17. ročník

· žadatel č. 3: Město Duchcov
IČ: 00266299
sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Casanovské slavnosti - 780 let Duchcova

· žadatel č. 4: Obec Dolní Zálezly
IČ: 00266710
sídlo: Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Divadelní pouť Dolní Zálezly

· žadatel č. 5: Město Žatec
IČ: 00265781
sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
výše investiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Klimatizační jednotky v areálu nemocnice

· žadatel č. 6: Obec Obrnice
IČ: 00266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše investiční dotace: 220 000 Kč
název projektu (akce): Obrnice - Záchranný nafukovací stan

· žadatel č. 7: Obec Raná
IČ: 00556416
sídlo: Raná 114, 439 24 Raná
výše neinvestiční dotace: 122 400 Kč
název projektu (akce): 9. SLAVNOSTI STEPÍ

· žadatel č. 8: Město Jirkov
IČ: 00261904
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní hasičská soutěž 2020

· žadatel č. 9: Obec Počedělice
IČ: 00265373
sídlo: Počedělice 11, 440 01 Počedělice
výše neinvestiční dotace: 23 800 Kč
název projektu (akce): O pohár starostky obce Počedělice 2020

· žadatel č. 10: Obec Korozluky
IČ: 00265993
sídlo: Korozluky 20, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Opravy sociálního zař. kulturního objektu obce

2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 11: Rada seniorů České republiky, z.s.s.
IČ: 63829797
sídlo: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha



výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): V. mezinárodní sportovní hry seniorů Most 2020

· žadatel č. 12: Severočeské sdružení obcí
IČ: 47324376
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Monitoring drobných vodních toků v Ústeckém kraji

· žadatel č. 13: Diahelp - svaz diabetiků z.s.
IČ: 22677291
sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Edukační centrum Diahelp

· žadatel č. 14: NOVÉ ČESKO, nadační fond
IČ: 24697486
sídlo: Eliášova 274/4, Dejvice, 160 00 Praha
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Generátor pro REVOLUTION TRAIN

· žadatel č. 15: Tenisový klub lázně Evženie
IČ: 26994313
sídlo: Kyselka 105, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Nákup tenisového vybavení pro hráče Klášterec

· žadatel č. 16: Zoopark Chomutov, p. o.
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 03 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 45. výročí založení Zooparku Chomutov

3. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:

· žadatel č. 17: Obec Obrnice
IČ: 00266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše dotace: 198 807 Kč
název projektu (akce): Obrnické slavnosti 2020

· žadatel č. 18: Obec Nové Sedlo
IČ: 00265292
sídlo: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Bruslařská dráha Nové Sedlo

· žadatel č. 19: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 442 551 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce běžecké dráhy

· žadatel č. 20: Obec Chožov
IČ: 00265004
sídlo: Chožov 154, 439 22 Chožov
výše dotace: 60 984 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace VO Chožov - II. etapa



4. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:

· žadatel č. 21: Český kynologický svaz ZKO Nepomyšl - 1033
IČ: 06767982
sídlo: Vidhostice 47, 441 01 Vroutek
výše dotace: 419 158 Kč
název projektu (akce): Oblastní výstava 2021

· žadatel č. 22: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 301 500 Kč
název projektu (akce): Historické cyklovlaky VIII ročník

· žadatel č. 23: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Habartice
IČ: 66102197
sídlo: Dolní Habartice 178, 405 02 Dolní Habartice
výše dotace: 266 200 Kč
název projektu (akce): Automatická hasičská stříkačka

· žadatel č. 24: Tělovýchovná jednota SPARTA Radonice, z. s.
IČ: 65079906
sídlo: Radonice 1, 431 55 Radonice
výše dotace: 410 900 Kč
název projektu (akce): Ochranná zábrana části hřiště

· žadatel č. 25: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 280 000 Kč
název projektu (akce): Oprava železniční muzeum Křimov



Důvodová zpráva:
Akce a projekty uvedené v návrhu usnesení jsou realizovány na území Ústeckého kraje (dále jen ÚK). V 
případě realizace projektu na jiném území, příp. subjektem se sídlem mimo ÚK, se vždy jedná o akci, která 
přímo či nepřímo podporuje ÚK.

Po obdržení žádosti o podporu z Fondu ÚK (dále jen Žádost) provede administrující odbor (odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů) kontrolu věcné kompletnosti žádosti. V případě, že Žádost splňuje všechny 
náležitosti a požadavky, předkládá ji Pracovní skupině Fondu Ústeckého kraje k posouzení. Návrhy Pracovní 
skupiny Fondu Ústeckého kraje jsou předkládány ke schválení orgánům Ústeckého kraje (RÚK/ZÚK).

V souladu s ustanovením bodu 4.5 Zásad doporučuje pracovní skupina stanovit podíl dotace na celkových 
nákladech u projektu s pořadovým číslem 1 a 12 individuálně (viz usnesení) s ohledem na možnosti žadatele 
dofinancovat projekt z vlastních zdrojů. U všech ostatních projektů nepřesahuje podíl dotace na celkových 
nákladech hranici 70%.

U projektů s pořadovým číslem 1-16 budou Smlouvy uzavírány v souladu se vzorovou smlouvou schválenou 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje ze dne 9. 3. 2020. Některé projekty plně neodpovídají podporovaným 
činnostem uvedených v Zásadách pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje, a proto Pracovní skupina Fondu Ústeckého kraje respektive Rada Ústeckého kraje navrhla 
tyto projekty nepodpořit.

Finanční příspěvky na projekty, které vykazují všechny znaky veřejné podpory, jsou poskytovány v režimu „de 
minimis“ ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Ústředním věstníku Evropské unie 
č. 352/2013 na straně L). Slučitelnost podpory projektů se společným trhem EU posuzuje správce Fondu u 
každého projektu individuálně. Výše možné podpory v rámci hranice stanovené nařízením je stanovena dle 
údajů v čestném prohlášení o přijatých podporách de minimis, které je povinnou přílohou žádosti o příspěvek 
z Fondu Ústeckého kraje. Dalšími povinnými přílohami jsou čestné prohlášení o bezdlužnosti a v případě 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace nebo nadačního fondu jsou tito
žadatelé povinni předložit také kopii dokladu o volbě či jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn 
jednat jménem subjektu navenek, kopii záznamu o registraci a dále také kopii smlouvy o vedení běžného 
bankovního účtu. Pro příspěvkové organizace je povinnou přílohou souhlas zřizovatele. V rámci 
administrativní kontroly doložených žádostí se dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v 
rámci Fondu Ústeckého kraje dále dohlíží na tyto povinné náležitosti: údaje o žadateli, specifikace 
akce/činnosti, uvedení osoby odpovědné za zpracování žádosti, přesná částka požadovaného příspěvku,
seznam dalších přispěvatelů, možnosti prezentace Ústeckého kraje v rámci dané akce/činnosti, informace, 
zda již dříve byla/y žadateli poskytnuta/y jakákoliv podpora/y od Ústeckého kraje, používané účetní období.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení 
projektů
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

Bc. Robert Kusek, samostatný referent 
oddělení projektů
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 24. 2. 2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
24.2.2020



Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 24. 2. 2020


