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Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 21. 2. 2020 do 29. 3. 2020 
 

Usnesení ZÚK č. 033/16Z/2018/B)2. (v návrhu na usnesení pod číslem 1. – V. volební období) 

Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o poskytnutí finančního daru dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, v celkové výši 900 000,- Kč organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu. Využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru bude organizací 

poskytnuto v termínu do 31. 12. 2019  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje:  

2) předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje informace o využití finančních prostředků a vyúčtování 

finančního daru organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

Termín: 28. 2. 2020  

Vyjádření k 12.2.2020: Materiál byl předložen na zasedání ZUK dne 27.1.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 020/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 2. – V. volební období) 

Dotační program „PAŽIT 2020 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů 

žáků“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

a) dotační program „PAŽIT 2020 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů 

žáků“ dle přílohy 1 tohoto usnesení  

b) vymezené oblasti pro ozdravné výchovně vzdělávací pobyty dle přílohy 2 tohoto usnesení  

c) vzor žádosti o dotaci dle přílohy 3 tohoto usnesení  

d) vzor čestného prohlášení dle přílohy 4 tohoto usnesení  

e) vzor závěrečné zprávy dle přílohy 5 tohoto usnesení  

f) vzor finančního vypořádání dle přílohy 6 tohoto usnesení  

g) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 7 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit vyhlášení (zveřejnění) 

dotačního programu dle přílohy 1 tohoto usnesení na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého 

kraje.  

Termín: 28. 2. 2020  

Vyjádření k 19.2.2020: Dne 17.2.2020 byl program zveřejněn: 

https://www.krustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1741084  

 

Usnesení ZÚK č. 024/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 3. – V. volební období) 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 - dodatky ke 

smlouvám  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) bere na vědomí  

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého 

materiálu.  

 

B) rozhoduje  

o uzavření dodatků dle přílohy č. 4, 5 a 6 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 

tohoto usnesení.  

Termín: 28. 2. 2020  

Vyjádření k 13.2.202: Dne 6.2.2020 byly dodatky podepsány paní radní Jitkou Sachetovou.  

 

Usnesení ZÚK č. 025/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 4. – V. volební období)  

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 

Ústeckého kraje pro rok 2019 - odstoupení od smlouvy  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o odstoupení od smlouvy č. 19/SML1390/SoPD/KP dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) 

tohoto usnesení.  

Termín: 28. 2. 2020  

Vyjádření k 14.2.2020: Byly vykonány všechny potřebné kroky spojené s odstoupením od smlouvy.  

 

Usnesení ZÚK č. 030/26Z/2020/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem 5. – V. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – městys 

Měcholupy  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádost městyse Měcholupy ze dne 30. 10. 2019 (JID: 177238/2019/KUUK) o změnu (snížení) výše 

dotace, změnu závazného finančního ukazatele, změnu rozpočtu projektu a změnu (z původní žádosti o 

dotaci akceptovaného) termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu, a žádost ze dne 

20. 12. 2019 (JID: 208990/2019/KUUK) o úhradu faktury nad rámec procentuální výše uvedené v 

uzavřené smlouvě, dle předloženého materiálu.  

 

B) mění  

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace Městysu Měcholupy z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Měcholupy – vybudování kanalizace v 

pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy“ přijaté usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 

2017 tak, že výše dotace činí 1 874 000,- Kč, podíl požadované dotace k celkovým uznatelným 

nákladům projektu činí 19,99 % a položkový rozpočet projektu schválený v části B) citovaného 

usnesení se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
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poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3477/SOPD/ZPZ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, a rozhoduje o 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3477/SOPD/ZPZ dle 

přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova,  

1) sdělit Městysu Měcholupy rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem.  

Termín: 21. 2. 2020  

2) v návaznosti na bod B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 21. 2. 2020  

Vyjádření k 24.2.2020: Dodatek smlouvy městysu Měcholupy byl vypraven dne 11.2.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 052/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 6. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v důvodové zprávě a v příloze č. 1 tohoto usnesení,  

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o 

poskytnutí dotace z dotačního programu v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 

3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509, subjektům poskytujícím sociální služby ve 

stanovené výši pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o uzavření Smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a dodatku k Pověření Ústeckého kraje se subjekty 

uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 

uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a dodatku k Pověření 

Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému 

vyplacení splátky dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Termín: 29. 2. 2020  

Vyjádření k 24.2.2020: Smlouvy i dodatky k pověření jsou uzavřeny. Záloha dotace pro rok 2020 

vyplacena.  

 

Usnesení ZÚK č. 019/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 7. – V. volební období)  

,,Dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ – schválení dotace“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;  

 

B) rozhoduje  
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dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů o 

poskytnutí neinvestiční dotace na projekty žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019;  

 

C) ukládá  

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu 

Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace bodu B) tohoto usnesení. 

Termín 9. 3. 2020  

Vyjádření k 18.3.2020: Veškeré potřebné úkony zabezpečeny.  

 

Usnesení ZÚK č. 027/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 8. – V. volební období)  

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje 

(bod 4.5) maximální výše poskytnutého příspěvku a (bod 4.6) procentuální podíl osobních nákladů z 

celkových uznatelných nákladů  

 

B) rozhoduje  

dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a) o poskytnutí dotace těmto subjektům: • žadatel: České Švýcarsko o.p.s. IČ: 25436911 

sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746 výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč 

podíl dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s. IČ: 28734220 sídlo: Klíny 

61, PSČ 43601 výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč podíl dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační 

agentura Dolní Poohří, o.p.s. IČ: 28750721 sídlo: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801 výše 

neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč podíl dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační agentura České 

středohoří, o.p.s. IČ: 28750853 sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01 výše neinvestiční 

dotace: 2 000 000 Kč podíl dotace ve výši 100% b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu  

 

C) ukládá  

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření veřejnoprávních 

smluv dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu  

Termín: 20. 3. 2020  

Vyjádření k 20.3.2020: Smlouvy jsou připraveny a budou co nejdříve podepsány.  

 

Usnesení ZÚK č. 056/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 9. – V. volební období) 

Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“ dle přílohy 

č. 1 – 6 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  
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Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního programu 

„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ v termínu do 20. 3. 2020.  

Vyjádření k 19.3.2020: Dotační program byl dne 19.3.2020 zveřejněn na úřední desce.  

 

 


