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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.7

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - dofinancování nekrytých závazků

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace Regionální radě na 
dofinancování jejích nekrytých závazků.

Nárok na rozpočet:
Celková maximální požadovaná částka činí 6.764.000,- Kč a bude hrazena z Fondu rozvoje Ústeckého kraje 
v letech 2020 - 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 3. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 058/91R/2020

Přílohy: 

15.7-1 Název: bod 15.7 priloha1.pdf Návrh smlouvy o poskytnutí dotace U

15.7-2 Název: bod 15.7 priloha2.pdf Přehled proíhajících sporů a řízení U

15.7-3 Název: bod 15.7 priloha3.pdf Žádost o poskytnutí dotace U

15.7-4 Název: bod 15.7 priloha4.pdf Materiál pro jednání ZÚK 27.1.2020 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) zrušuje

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 047/25Z/2019

bod 15.1 písm. C) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019;

B) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem ve znění 
účinném od 25. 6. 2018 z čl. VIII odst. 11 písm. b) z podmínek pro poskytnutí Programové dotace a její 



použití, kdy z dotace bude možné uhradit jinak neuznatelný náklad v podobě úroků a jiných sankci;

C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO: 75082136 ve výši maximálně 6.764.000,- Kč a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
dle přílohy 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje je k projednání předkládána žádost Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad (dále jen „Regionální rada") o poskytnutí dotace na financování svých nekrytých závazků ve 
výši 6.764.000,- Kč (příloha 3).

Dne 11. června 2019 přijala Rada Asociace krajů ČR usnesení č. 188, kterým souhlasí se zajištěním 
financování sporných případů_(úroky z prodlení, náklady řízení apod.) podílem 50% ze státního rozpočtu a 
50% z rozpočtu krajů. Vláda ČR následně usnesením č. 463 ze dne 1. července 2019 schválila použití 
finančních prostředků státního rozpočtu ke krytí závazků a dalších výdajů regionálních rad regionů 
soudržnosti, které nedisponují dostatečnými zdroji k jejich krytí (po odečtení minimálního provozního zůstatku 
ve výši 2 mil. Kč), a to do maximálně 50 % výše tohoto závazku.

Regionální rada se v návaznosti na tato usnesení obrátila dopisem předsedy výboru na Ústecký kraj s 
požadavkem na financování svých nekrytých závazků plynoucích z pravomocných rozhodnutí soudů či 
orgánů státní správy (např. úroky z prodlení, náklady řízení apod.). Je nutné zdůraznit, že závazky vznikly v 
důsledku špatného rozhodování Úřadu Regionální rady (pod metodickým vedením Ministerstva financí a 
Ministerstva pro místní rozvoj) a následně neúspěšného vedení sporů s příjemci dotace a protože Ústecký 
kraj nemá v této věci žádnou právní povinnost, je usnesení k financování nekrytých závazků zpracováno 
variantně.

Přílohou dopisu byl doručen návrh trojstranné smlouvy mezi Regionální radou, Ústeckým krajem a 
Karlovarským krajem. Návrh obsahoval tři varianty řešení dofinancování potencionálních závazků ze strany 
Ústeckého a Karlovarského kraje:

Varianta A)
Závazky kraje uhradí v poměrech financování, jakým byly propláceny dotace Regionální radě, tj. ÚK 2/3 a KK
1/3.

Varianta B)
Závazky budou hrazeny kraji podle území, na kterém se projekt, ze kterého závazek vznikl, nachází. Závazek
uhradí ten kraj, na jehož území byl projekt realizován.

Varianta C)
Závazky uhradí kraje rovným dílem, každý tedy jednu polovinu.

K návrhu smlouvy byl vyžádán přehled projektů, kterých se potenciální závazky týkají a přehled částek, ze 
kterých se skládá suma potenciálních nekrytých závazků s rozdělením na úroky z prodlení a náklady řízení. 
Ke dni 13. 11. 2019 činil odhadovaný objem nekrytých závazků 16.123.440,03 Kč, z toho závazky související 
s projekty realizovanými na území Ústeckého kraje činily 4.403.389,82 Kč. Pro Ústecký kraj byla jednoznačně 
nejvýhodnější varianta B, kdy by nárok na rozpočet Ústeckého kraje 2.201.694,91 Kč (polovina ze 
4.403.389,82 Kč).

Rada Ústeckého kraje vyjádřila na zasedání dne 20. 11. 2019 ochotu k jednání o financování těchto závazků 
v poměru 50 % k celku ze zdrojů krajů, jenž představuje dotaci na výdaje zároveň kryté ve výši 50 % ze 
zdrojů státního rozpočtu. Zároveň uložila PhDr. Martinovi Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana 
Ústeckého kraje, jednat se zástupci Karlovarského kraje.

Dne 9. 12. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 046/25Z/2019 o financování nekrytých 
závazků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jako „RRRS SZ“) podle území, na kterém se 
projekt, ze kterého závazek vznikl, nachází, a to v max. celkové výši 1.288.954,40 Kč a uložilo Radě 
Ústeckého kraje jednat s RRRS SZ a Karlovarským krajem o obsahu rámcové smlouvy o financování 
nekrytých závazků RRRS SZ.

I přes uskutečněná jednání zástupců obou dotčených krajů schválilo na zasedání dne 16. 12. 2019 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje návrh smlouvy o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad nikoliv dle územního principu, ale dle poměru 1/2 Karlovarský kraj, 1/2 Ústecký kraj.

Protože se nepodařilo v zastupitelstvech krajů schválit jednotný princip financování nekrytých závazků a dle 
sdělení RRRS SZ podmiňuje MMR použití finančních prostředků státního rozpočtu vzájemnou dohodou krajů 
na celkovém řešení, pokračovala jednání i počátkem tohoto roku. Výsledkem je návrh financování nekrytých 
závazků a to 6 764 000,- Kč Ústecký kraj, 10 145 000,- Kč Karlovarský kraj. Tento poměr je oproti financování 



dle území pro Ústecký kraj méně výhodný, ale směřuje k nalezení kompromisu mezi postoji krajů a 
celkovému řešení při ukončování realizace ROP Severozápad, o které oba kraje usilují.

V příloze 4 tohoto materiálu je pro úplnost informací vložen materiál pro jednání Zastupitelstva Ústeckého 
kraje ze dne 27. 1. 2020, kde jsou v důvodové zprávě uvedena původní stanoviska odborů legislativně 
právního a ekonomického.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Pavel Hajšman, vedoucí odboru 
regionálního rozvoje PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 9. 4. 
2020

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 15. 4. 2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 9. 4. 2020


