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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.7

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Dotační program Sport 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:
3,5mil. Kč 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

14.7-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

z důvodu úsporných ekonomických opatření v souvislosti s řešením důsledků epidemie koronaviru, o 
změnách v dotačním programu Sport 2020, a to takto:

1. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel programu se snižuje z 
původních 7 mil. Kč na 3,5 mil. Kč s tím, že u všech žadatelů vybraných k poskytnutí dotace bude částka 
dotace snížena na polovinu,

2. programem stanovená minimální výše poskytované dotace se snižuje z původních 30 000 Kč na 15 000 
Kč.



Důvodová zpráva:
Dne 18. 3. 2020 rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 013/91R/2020 v souvislosti s ekonomickými 
opatřeními z důvodu epidemie koronaviru mimo jiné o pozastavení rozdělování dotací z Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje do odvolání. Vyplaceny mají být pouze již zasmluvněné dotace.

V rámci dotačního programu Sport 2020 probíhal příjem žádostí od 10. 1. 2020 do 3. 2. 2020. V současné 
době odbor školství ukončil formální kontrolu žádostí (celkem 278) a Komise pro sport a volný čas RÚK 
provedla hodnocení došlých žádostí a připravila podklady pro rozhodnutí Rady Ústeckého kraje, která by 
měla rozhodnout o poskytnutí dotací vybraným žadatelům. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti byla dotačním 
programem stanovena do 30. 4. 2020.

Poskytování dotací je nenárokovou záležitostí, kdy samotná úprava zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, stanoví výslovně, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Obdobné 
ujednání je i součástí zásad kraje pro poskytování dotací a předmětného dotačního programu. Ústecký kraj 
by tak mohl od vyplácení dotací v rámci daného programu s ohledem na odůvodněnou potřebu nezbytných 
ekonomických opatření v souvislosti s epidemií koronaviru zcela upustit. Je však nezbytné i za dané situace 
alespoň částečně podpořit sportovní kluby v Ústeckém kraji a zajistit sportovní činnost dětí a mládeže na 
území kraje. Sport je dlouhodobě podfinancovanou oblastí, tím spíše v dnešní situaci může být prospěšná 
jakákoliv finanční podpora. Z tohoto důvodu je v rámci dotačního programu Sport 2020 navrženo zachovat 
část finančních prostředků ve výši 3,5 mil. Kč z původních 7 mil. vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje pro 
rok 2020 na sportovní činnost s dětmi a mládeží. Dotační program mimo snížení celkového objemu 
finančních prostředků a v návaznosti na to i snížení hranice nejnižší možné přidělené dotace z původních 30 
000 Kč na 15 000 Kč, zůstává nezměněn, režim přijatých žádostí zůstává zachován. Žadatelé budou 
uspokojeni stejnou poměrnou částkou.

Navržená změna není v žádném rozporu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení při přidělování 
dotací. Celkový objem finančních prostředků uvedený v programu je dle zákona objem předpokládaný, kdy 
jako předpokládaný byl výslovně uveden i v předmětném dotačním programu, kdy do objemu přidělovaných 
prostředků může negativně zasáhnout právě např. situace vyšší moci. Žadatelé vybraní k poskytnutí dotace 
sice budou uspokojeni pouze poměrně, nicméně je dobrou vůlí kraje i za situace mimořádné epidemie s 
dalekosáhlými dopady do všech oblastí včetně ekonomické, podpořit z veřejných peněz danou oblast a 
všechny žadatele alespoň poměrnou částkou původně plánované dotace. Žadatelé by měli být schopni danou 
změnu způsobenou výjimečnou situací, která je motivována snahou přistoupit za rovných podmínek ke všem 
žadatelům stejně, pochopit. V případě, že by se výše přidělované dotace nesnížila s ohledem na snížení 
celkového objemu prostředků poměrně všem vybraným žadatelům, došlo by k uspokojení pouze omezeného 
počtu původně vybraných žadatelů.

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, neprodleně 
informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
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