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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.12

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Smlouva o poskytnutí příspěvku 2019-2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012

Nárok na rozpočet:
239.580,- Kč z rozpočtu odboru KP pro rok 2020

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 1. 4. 2020 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 044/93R/2020

Přílohy: 

16.12-1 Název: bod 16.12 priloha 1.pdf návrh Smlouvy o poskytnutí 
příspěvku 2019-2020 U

16.12-2 Název: bod 16.12 priloha 2 black.pdf Smlouva o partnerství U

16.12-3 Název: bod 16.12 priloha 3 black.pdf

Zápis z 20. porady - Valné hromady 
Montanregion Krušné hory - 
Erzgebirge, o.p.s. konané dne 
30.1.2019 v Jáchymově

U

16.12-4 Název: bod 16.12 priloha 4 black.pdf

Zápis z 29. porady - Valné hromady 
Montanregion Krušné hory - 
Erzgebirge, o.p.s. konané dne 
27.11.2019 v Jáchymově

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku 2019-2020 mezi Ústeckým krajem a Montanregion Krušné 
hory - Erzgebirge, o.p.s., nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ: 29094038, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.



Důvodová zpráva:
Dne 2. 11. 2011 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyslovení podpory záměru nominace vybraných 
lokalit a památek v Krušných horách na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně podpory aktivit s tímto 
záměrem spojených. Rovněž tak učinil kraj Karlovarský a města Jáchymov, Horní Blatná, Boží Dar, Abertamy, 
Krupka, obec Měděnec.
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012, byla dne 2. 5. 2013 
mezi výše uvedenými aktéry podepsána Smlouva o partnerství (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je zajistit 
realizaci projektu „Hornická kulturní krajina Krušnohoří: návrh k zápisu na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví a zajištění správy potencionálního světového statku“ …
Statek byl zapsán na Seznam dne 6. července 2019.
Dle Článku II. odst. 1, písm. c) Smlouvy oba kraje budou provádět:
Správu statku světového dědictví, tzn. podíl na zajištění další činnosti pracovní skupiny a činnosti správce 
statku; zajištění naplňování Management Planu a jeho aktualizace; zabezpečení propagace, publicity a 
prezentace projektu veřejnosti.
Dle schválené nominační dokumentace byla na české straně pro nominaci i správu statku určena 
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Od roku 2013 je tak tato společnost všemi aktéry Smlouvy 
pravidelně finančně podporována.
Podíl Ústeckého kraje pro rok 2019-2020 byl stanoven na 239 580,00 Kč a je určen na podporu správy 
statku, jeho propagaci a realizaci podpůrných projektů přeshraniční spolupráce.
S ohledem na to, že nebylo do července 2019 jisté, zda bude statek skutečně na Seznam zapsán, požádala 
společnost o finanční prostředky až na konci roku, po úspěšném zápisu, a to za rok 2019 i 2020.
Smlouva o poskytnutí příspěvku je koncipována dle vzoru schváleného pro příspěvky v minulých letech.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

         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


