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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.10

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – úprava programu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Opatření související s epidemií koronaviru (SARS CoV-2).

Nárok na rozpočet:
5 000 000,00 Kč z rozpočtu odboru KP prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

16.10-1 Název: bod 16.10 priloha 1.pdf PZOKP 2020 - změna znění U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o změně znění dotačního programu „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 
pro rok 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré potřebné úkony dle části A) tohoto 
usnesení.
Termín: 30. 8. 2020



Důvodová zpráva:
V souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii koronaviru (SARS CoV-2) se upravuje znění dotačního 
programu „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020“ (dále jen 
Program). Dochází ke změně článku 12, kde se upravují lhůty pro rozhodnutí o žádostech o dotaci. V 
kompetenci rozhodování Rady Ústeckého kraje je termín upraven z „do konce března“ na „do konce srpna“. V 
kompetenci rozhodování Zastupitelstva Ústeckého kraje je termín upraven z „do konce dubna“ na „do konce 
září“.

Současně s těmito opatřeními dochází ke změně finančního objemu tohoto dotačního programu z původních 
10 mil. Kč na 5. mil. Kč. Návrh rozdělení této částky provede opět Výběrová komise pro hodnocení dotací 
Ústeckého kraje oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého kraje.

Tento dotační program je financován v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 9. 
4. 2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 9.4.2020

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 9. 4. 2020


