
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: 14.6

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020  - snížení objemu 
finančních prostředků

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 - Opatření vyvolaná epidemií 
koronaviru v ekonomické oblasti

Nárok na rozpočet:
500 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

14.6-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o změně v dotačním programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 – snížením 
celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel z původního 1,5 mil. Kč 
na 500 tis. Kč.



Důvodová zpráva:
Dne 18. 3. 2020 rozhodla Rada Ústeckého kraje mimo jiné o pozastavení rozdělování dotací z Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje do odvolání.

Nutností však je alespoň částečně podpořit školy v Ústeckém kraji v práci se žáky v rámci prevence 
rizikového chování a umožnit návaznost aktivit v této oblasti na aktivity již započaté např. v minulých letech, 
zajistit spolufinancování vzdělávání školních metodiků prevence a práce s problematickými třídními kolektivy.
Z těchto důvodů byla v rámci dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 
zachována část finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z původních 1,5 mil. vyčleněných v rozpočtu 
Ústeckého kraje pro rok 2020 na aktivity prevence rizikového chování dětí a mládeže. Dotační program mimo 
snížení celkového finančního objemu zůstává nezměněn, přijaté žádosti zůstávají v platnosti.

V současné době odbor školství ukončil formální kontrolu žádostí (celkem 66) a hodnotící komise jmenovaná 
Radou Ústeckého kraje provedla hodnocení došlých žádostí a připravila podklady pro rozhodnutí Rady 
Ústeckého kraje.

Informaci o snížení celkového finančního objemu odbor školství zveřejní nejpozději do 30. 4. 2020.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 9. 4. 2020 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout tak, jak je uvedeno v 
návrhu na usnesení.
Současně RÚK uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, sdělit 
žadatelům rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle tohoto usnesení s termínem: 30. 4. 2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 9. 4. 
2020

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 14.4.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 9. 4. 2020


