
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: 20.7

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Zrušení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zavedení úsporných opatření v rámci již schváleného rozpočtu ÚK.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 16. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.7-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zrušení 
dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zveřejnit informaci o zrušení programu na 
webových stránkách kraje a zajistit informování všech žadatelů o dotaci
Termín: 15.5.2020



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 byl vyhlášen dotační program 
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“. V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 
2020 na něj byla vyčleněna částka 500 000,- Kč. Informace o vyhlášení dotačního programu byla po 
schválení zastupitelstvem zveřejněna na elektronické úřední desce Ústeckého kraje dne 10.2.2020.
Termín pro podávání žádostí o dotaci byl od 11. 3. 2020 do 20. 3. 2020. Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 
2020 byly podávány prostřednictvím internetové aplikace Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje. Žádostí 
bylo podáno 14, o poskytnutí dotace nebylo rozhodnuto.
S ohledem na současnou situaci, kdy je v celé České republice vyhlášen nouzový stav v souvislosti s šířením 
nákazy COVID – 19, a tedy i potřebou nákupu velkého množství OOP zejména pro zdravotní a sociální 
služby, a s očekávaným propadem na straně příjmů rozpočtu, je nutné přistoupit k úsporným opatřením v 
rámci již schváleného rozpočtu ÚK. Vzhledem k tomu, že o dotaci nebylo rozhodnuto, je navrženo zrušení 
výše zmíněného dotačního programu, ve kterém je alokováno 500 000 Kč.
Materiál byl projednán dne 9.4.2020 v Radě Ústeckého kraje a dne 16.4.2020 ve Výboru pro sociální věci, 
bezpečnost a sociálně vyloučené lokality.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
odbor sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 7. 4. 2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
7.4.2020

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 7. 4. 2020


