
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: 11.8

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Schválení mezinárodní spolupráce a zapojení ÚK do projektu "Bergbau/Hornictví SN-CZ" Programu 
spolupráce Česká republika - Sasko

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení mezinárodní spolupráce dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů v rámci zapojení ÚK do projektu „Bergbau/Hornictví SN-CZ“.

Nárok na rozpočet:
Rozpočet ve fázi přípravy, předpoklad výdajů projektu „Bergbau/Hornictví SN-CZ“ je max. 40.000 EUR 
(1.016.000 Kč), spolufinancování ÚK 10% 4.000 EUR (101.600 Kč), dotace SR 5% 2.000 EUR (50.800 Kč), 
dotace EU 85% 34.000 EUR (863.600 Kč)
Financování projektu je ex-post, výdaje programu budou předfinancovány z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v 
letech 2020 – 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 3. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 016/91R/2020

Přílohy: 

11.8-1 Název: Bod 11.8 priloha 1.pdf Smlouva o spolupráci mezi lead 
partnerem a projektovým partnerem U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o mezinárodní spolupráci při realizaci projektu Bergbau/Hornictví SN-CZ, v rámci programu spolupráce 
Česká republika – Sasko, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Obecným cílem projektu je intenzifikace institucionální a partnerské spolupráce mezi kompetentními orgány v 
oblasti hornictví na české a saské straně.
Dílčí cíle:
1. zlepšení znalostí o rozdělení a rozsahu správních a administrativních procesů, plánovacích postupech a 
jednotlivých kompetencích orgánů v sousední zemi,
2. získání základních informací o stávajících a o připravovaných hornických aktivitách v sousední zemi (které 
se bezprostředně mohou dotýkat země druhé, resp. mít na ni dopad).

Partneři projektu:
• Lead partner (LP): Saský horní úřad (Freiberg)
• Projektový partner (PP1): Ústecký kraj (Ústí nad Labem)

Příprava projektu: leden – březen 2020
Realizace projektu: červenec 2020 – prosinec 2021 (18 měsíců)

Projektové aktivity:
• Vypracování a překlad odborného pojednání o systému správy hornické činnosti v ČR/Sasku (především 
povolovací procesy v hornictví)
• Vypracování prohlášení o záměru dlouhodobější spolupráce mezi projektovými partnery a popř. i dalšími 
aktéry správy v oblasti hornictví
• Vypracování a prezentace (putovní) výstavy s plakáty zobrazujícími aktuální stav a budoucnost hornictví v 
Krušných horách
• Projektová setkání, konference, odborné exkurze a přednášky, zaměřené na ukončené hornictví a uhelnou 
činnost
• Bude zajištěna účast projektových partnerů a dalších dotčených subjektů a orgánů v oblasti hornictví (např. 
Český báňský úřad, Technická hornická univerzita Freiberg).

Projekt souvisí s aktuálním tématem „uhelných regionů“, podpoří příhraniční spolupráci a výměnu dobré 
praxe.

Zahájení projektu lze očekávat v září 2020. Z celkového předfinancování bude v roce 2020 potřeba max 500 
tis. Kč. Předfinancování projektu nebylo dosud zařazeno do rozpočtu Fondu rozvoje, v rámci rozpočtu se 
předpokládá záměna za projekt Doprava 2020+, který má v rozpočtu Fondu rozvoje pro rok 2020 alokovány 
prostředky ve výši 3 607 tis. Kč. Projekt Doprava 2020+ byl podán, nicméně v první výzvě TA ČR skončil 
druhý „pod čarou“. Druhá veřejná soutěž, do které může být projekt Doprava 2020+ se uzavírá v 6/20 a 
vyhlášení výsledků bude na konci listopadu 2020. V roce 2020 tedy tento projekt nebude čerpat z 
alokovaných prostředků.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:
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vedoucí oddělení finančního řízení a 
kontroly
odbor Strategie, přípravy a realizace 
projektu

Ing. Martina Sedláková
samostatný referent oddělení 
finančního řízení a kontroly
odbor Strategie, přípravy a realizace 
projektu

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:
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Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 3. 4. 2020


