
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: 11.9

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Žádost 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). 
15 000 000 Kč neinvestiční dotace.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 9. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.9-1 Název: bod 11.9 priloha c. 1.pdf Žádost o finanční příspěvek Krajské 
zdravotní, a.s. U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (bod 
4.6) - maximální výše osobních nákladů u předloženého projektu bude 100 %.

2. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (bod 
4.5) - překročení horní hranice poskytnutého příspěvku u neinvestiční dotace.

B) bere na vědomí

informaci o podané žádosti, posouzení a hodnocení žádosti dle předloženého materiálu.

C) rozhoduje

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: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
podíl osobních nákladů na celkových nákladech projektu: 100 %
název projektu (akce): Odměňování zdravotnických pracovníků při řešení mimořádných opatření 
souvisejících s COVID-19

Důvodová zpráva:
V souvislosti s nastalou situací týkající se pandemie COVID-19 podala Krajská zdravotní, a.s. žádost do 
Fondu Ústeckého kraje na dofinancování odměňování zdravotnických pracovníků, kteří v tomto období 
poskytují vysoce rizikovou péči všem pacientům s onemocněním COVID-19.

Dle schválených Zásad ze dne 9. 3. 2020 bod 4.6 může výše osobních nákladů činit u všech žadatelů 
maximálně 40,00 % z celkových uznatelných nákladů akce. V souladu s ustanovením bodu 4.6 Zásad 
doporučuje Rada Ústeckého kraje schválit výjimku - maximální výše osobních nákladů u předloženého 
projektu bude 100 % z celkových uznatelných nákladů (viz usnesení) jelikož tyto náklady jsou stěžejní a 
jediné výdaje celého projektu.

Dle schválených Zásad ze dne 9. 3. 2020 bod 4.5 je horní hranice poskytnutého příspěvku u neinvestiční 
dotace 500 000 Kč. V souladu s ustanovením bodu 4.5 Zásad doporučuje Rada Ústeckého kraje schválit 
výjimku - překročení horní hranice poskytnutého příspěvku u neinvestiční dotace - výše poskytnuté dotace 
bude 15 000 000 Kč (viz usnesení).

V souladu s ustanovením bodu 4.5 Zásad doporučuje Rada Ústeckého kraje stanovit podíl dotace na 
celkových nákladech u tohoto projektu individuálně (viz usnesení).

U předloženého projektu bude Smlouva uzavírána v souladu se vzorovou smlouvou schválenou 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 3. 2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

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. Iva Tomešová 7. 4. 2020
2 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Hana Týlová 7. 4. 2020

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
7.4.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 7. 4. 2020


