
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

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 94. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 09.04.2020 
od 10:15 hodin do 12:30 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/94R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 94. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Mgr. Bc. Petra Šmída
Jitku Sachetovou

Usnesení č. 002/94R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 94. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/94R/2020
4.1 Revokace částí usnesení v rámci poskytování dotací v programu Rodinné stříbro 
Ústeckého kraje 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) ruší

níže uvedené části usnesení 006/88R/2020 ze dne 19. 2. 2020 ve věci poskytnutí dotací v 
rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020 u těchto žadatelů:

2. Pavel Nejtek
sídlo: Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha
IČ: 13130277
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částka: 200.000,- Kč
projekt: 70 mm Weekend/Neisse Film Festival Varnsdorf

4. Folklorní soubor Lužičan
sídlo: Pražská 8, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 64676421
částka: 100.000,- Kč
projekt: X. Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa

6. Cyklistický klub Slavoj Terezín
sídlo: Akademická 409, 411 055 Terezín
IČ: 43225675
částka: 200.000,- Kč
projekt: Závod míru juniorů 2020

10. Klub cyklistiky Krásná Lípa
sídlo: Smetanova 1033/22, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 26518554
částka: 200.000,- Kč
projekt: Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje zrušit níže uvedené části usnesení č. 009/27Z/2020 ze dne 9. 
3. 2020 ve věci poskytnutí dotací v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje u níže 
uvedených žadatelů:

1. Severočeská filharmonie, p.o.
sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
částka: 500.000,- Kč
projekt: 56. ročník Hudebního festivalu L. van Beethovena 2020

7. Sdružení pro obnovu hasičských tradic z.s.
sídlo: Tisá 470, 403 36 Tisá
IČ: 69291217
částka: 300.000,- Kč
projekt: Hasičské slavnosti Litoměřice 2020
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 75 %

16. Krajská agrární komora Ústeckého kraje
sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
IČ: 70914214
částka: 500.000,- Kč
projekt: Setkání u památníku Přemysla oráče ve Stadicích
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B/ tohoto 
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 004/94R/2020
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6.1 Zlatý erb 2020 - peněžité dary pro výherce

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí finančních darů vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 
2020 takto:

I. za kategorii SMART CITY A NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

1. cena – Město Bílina ve výši 40 000,- Kč
IČO: 00266230
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

2. cena – Statutární město Most ve výši 30 000,- Kč
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most

3. cena – Město Podbořany ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00265365
Sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany

II. za kategorii NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE

1. cena – Obec Povrly ve výši 40 000,- Kč
IČO: 00266931
Sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly

2. cena – Obec Modlany ve výši 30 000,- Kč
IČO: 00266493
Sídlo: Modlany 34, 417 13 Modlany

3. cena – Obec Tisá ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00267082
Sídlo: Tisá 205, 403 36 Tisá

III. Za kategorii NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA MĚSTA

1. cena – Město Vroutek ve výši 40 000,- Kč
IČO: 00265705
Sídlo: náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek

2. cena – Město Bílina ve výši 30 000,- Kč
IČO: 00266230
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

3. cena – Město Podbořany ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00265365
Sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany

B) ukládá
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Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, ve spolupráci s Ing. 
Lubošem Trojnou, vedoucím odboru kanceláře hejtmana, zástupcem ředitele krajského úřadu 
Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony související s přímým poskytnutím darů 
na bankovní účet obdarovaných dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2020

Usnesení č. 005/94R/2020
8.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2020/ZÚK - doplnění - úspory v dotační 
oblasti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1) provést v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 
2017, rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 10 300 tis. Kč na 
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 818 865 tis. Kč:

a) Zvýšení o částku 10 300 tis, Kč za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o nákupu 
majetku z podstaty dlužníka Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
financování – zvýšení o 10 300 tis. Kč - zapojení úvěru 2017 – 2022
kapitálové výdaje:
odbor majetkový – zvýšení o částku 10 300 tis. Kč – nákup majetku z podstaty dlužníka 
Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

b) přesun ve výši 7 255 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 7 255 tis. Kč – Podpora páteřních škol a 
optimalizace vzdělávací soustavy - rezerva
odbor ekonomický - zvýšení o 7 255 tis. Kč – centrální rezerva

c) přesun ve výši 14 700 tis. Kč za podmínky schválení snížení přídělu do Fondu Ústeckého 
kraje zastupitelstvem kraje:
běžné výdaje:
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje – snížení o částku 14 700 
tis. Kč v oblastech:
i. oblast kancelář hejtmana – UZ 26 - snížení o 2 000 tis. Kč
ii. oblast regionálního rozvoje – UZ 219 - snížení o 3 200 tis. Kč
iii. oblast školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 6 500 tis. Kč, z toho:
- UZ 207 - 3 000 tis. Kč
- UZ 220 - 500 tis. Kč
- UZ 235 - 3 000 tis. Kč
iv. oblast strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 317 – snížení o 3 000 tis. Kč
odbor ekonomický - zvýšení o částku 14 700 tis. Kč – centrální rezerva

2) schválit snížení přídělu z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje o 14 700 tis. Kč

B) rozhoduje

v rámci úspor v dotační oblasti na základě usnesení rady kraje č.013/91R/2020 ze dne 18. 3. 
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2020, přijatého v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii koronaviru a v souladu s 
ustanovením článku 3, odstavce 4 Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje o 
přesunech prostředků mezi jednotlivými dotačními oblastmi v rámci Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje podle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky 
rozhodnutí zastupitelstva kraje o zrušení/ snížení finančního objemu vyhlášených dotačních 
programů:
1) oblast kancelář hejtmana – snížení o 1 948 tis. Kč
2) oblast regionálního rozvoje – snížení o 20 500 tis. Kč
3) oblast školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 6 500 tis. Kč
4) oblast kultury a památkové péče – snížení o 9 000 tis. Kč
5) oblast sociálních věcí – snížení o 2 500 tis. Kč
6) oblast zdravotnictví – snížení o 8 545 tis. Kč
7) oblast životního prostředí a zemědělství – snížení o 19 752 tis. Kč
8) oblast strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o 68 745 tis. Kč

Usnesení č. 006/94R/2020
8.2 Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. schválit:

a) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 ve 
výši 677 373 tis. Kč na financování akcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b) příděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2020 následovně:
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje - zvýšení o 51 000 tis. Kč
• Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 65 000 tis. Kč

2. provést v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 
2017, rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 677 373 tis. Kč za podmínky 
schválení bodu A) tohoto usnesení:

financování:
prostředky minulých let – zvýšení o částku 677 373 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření 
ÚK z roku 2019

běžné výdaje:
- odbor ekonomický – zvýšení o částku 442 737 tis. Kč
- odbor informatiky a organizačních věcí - zvýšení o částku 1 500 tis. Kč
- odbor dopravy a silničního hospodářství - zvýšení o 45 065 tis. Kč
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 3 000 tis Kč, z toho Fond 
Ústeckého kraje o částku 2 000 tis. Kč

kapitálové výdaje:
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 1 071 tis. Kč
- odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 70 000 tis. Kč

5



- odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje - zvýšení o částku 63 
000 tis. Kč
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor majetkový - zvýšení o částku 51 000 tis. Kč

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací za podmínky 
schválení bodu A) tohoto usnesení, následovně:

1. zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizaci ve výši 23 000 tis. Kč na navýšení platů a povinných odvodů

2. stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2020 pro Základní uměleckou školu, 
Varnsdorf, Národní 512, příspěvkovou organizaci ve výši 1 071 tis. Kč na nákup dvou klavírů 
s vyúčtováním do 18. 12. 2020

3. zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2020 pro :
a) Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 16 667 tis. Kč,
b) Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 16 224 tis. Kč.

C) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
zajistit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2020

2. statutárnímu orgánu Základní umělecké školy, Varnsdorf, Národní 512, příspěvkové 
organizace předložit vyúčtování závazného ukazatele dle části B) tohoto usnesení,
Termín: 18. 12. 2020

Usnesení č. 007/94R/2020
9.1 Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje (bod 4.6) - maximální výše osobních nákladů u předloženého projektu bude 
100 %.

2. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje (bod 4.5) - překročení horní hranice poskytnutého příspěvku u neinvestiční 
dotace.

3. vzít na vědomí informaci o podané žádosti, posouzení a hodnocení žádosti dle 
předloženého materiálu.

4. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
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pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
podíl osobních nákladů na celkových nákladech projektu: 100 %
název projektu (akce): Odměňování zdravotnických pracovníků při řešení mimořádných 
opatření souvisejících s COVID-19

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 008/94R/2020
9.2 Dotační program na zmírnění dopadů koronaviru pro malé podnikatele v ÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o přípravě dotačního programu „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro 
OSVČ“ ve vazbě na připravovaná ekonomická opatření vlády ČR v souvislosti s pandemií 
koronaviru.

B) rozhoduje

v souladu s čl. XVI. odst. 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Ústeckým krajem (dále ,,Zásady“) o výjimce z čl. V., odst. 5 Zásad za účelem operativního 
zveřejnění dotačního programu a potřeby rychlé efektivní podpory osob zasažených 
koronavirovou epidemií za nouzového stavu tak, že dotační program bude schválen Radou 
Ústeckého kraje, orgánem, který bude oprávněn rozhodovat o poskytnutí dotací dle tohoto 
dotačního programu.

C) schvaluje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů dotační program „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“ 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

D) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí informaci o vyhlášení dotačního programu „Podpora na zmírnění dopadu 
koronaviru pro OSVČ“ ve vazbě na připravovaná ekonomická opatření vlády ČR v 
souvislosti s pandemií koronaviru s tím, že za účelem operativního zveřejnění dotačního 
programu a potřeby rychlé efektivní podpory osob zasažených koronavirovou epidemií za 
nouzového stavu byl dotační program schválen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Radou Ústeckého kraje, orgánem, který je oprávněn rozhodovat o poskytnutí dotací 
dle tohoto dotačního programu.

2. souhlasit se zněním vyhlášeného dotačního programu „Podpora na zmírnění dopadu 
koronaviru pro OSVČ“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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E) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, návrh dle bodu 
D) tohoto usnesení předložit k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 20. dubna 2020

Usnesení č. 009/94R/2020
10.1 Zrušení dotací pro rok 2020 z programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ a z programu „Podpora lékařských a 
zdravotnických vzdělávacích akcí“, zastavení administrace přijatých žádostí v rámci 
vyhlášených lhůt a snížení objemu finančních prostředků u stipendijních programů 
odboru zdravotnictví pro rok 2020.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout o zrušení dotačního programu:

a) „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“, a o 
zastavení administrace přijatých žádostí a zrušení poskytnutí dotací v rámci vyhlášených lhůt 
tohoto programu pro rok 2020

b) „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“, a o zastavení administrace 
přijatých žádostí a zrušení poskytnutí dotací v rámci vyhlášených lhůt tohoto programu pro 
rok 2020

z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19

2. rozhodnout o snížení objemu finančních prostředků deponovaných v rámci stipendijního 
programu

a) „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ z částky 3 500 tis. na 
částku 1 800 tis. Kč

b) „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ z částky 1 500 tis. 
Kč na částku 300 tis. Kč

z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19.

B) ukládá

1. RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu 
A) Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 20. 4. 2020

2. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, informovat žadatele o rozhodnutí 
Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A)
Termín: 31. 5. 2020
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Usnesení č. 010/94R/2020
12.1 Dotační program Volný čas 2020 – zrušení dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. souhlasit
s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje o pozastavení rozdělování dotací z dotačního programu 
Volný čas 2020 do odvolání, přijatým usnesením č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020.

2. rozhodnout
o zastavení administrace přijatých žádostí v rámci programu Volný čas 2020 a zrušení 
poskytnutí dotací v rámci tohoto programu pro rok 2020 z důvodu nemožnosti rozhodnout o 
poskytnutí dotací v termínu umožňujícím realizaci projektů v roce 2020 a z důvodu 
očekávaného nenaplnění předpokladu objemu prostředků na poskytnutí dotací v důsledku 
opatření státu v souvislosti s koronavirovou epidemií.

B) ukládá

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje:
1. předložit návrh dle části A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

2. Mgr. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, sdělit žadatelům 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2020

Usnesení č. 011/94R/2020
12.2 Dotační program Podpora talentovaných mladých sportovců 2020 – zrušení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. souhlasit
s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje o pozastavení rozdělování dotací z dotačního programu 
Podpora talentovaných mladých sportovců 2020 do odvolání, přijatým usnesením č. 
013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020.

2. rozhodnout
o zastavení administrace přijatých žádostí v rámci programu Podpora talentovaných mladých 
sportovců 2020 a zrušení poskytnutí dotací v rámci tohoto programu pro rok 2020 z důvodu 
nemožnosti rozhodnout o poskytnutí dotací v termínu umožňujícím realizaci projektů v roce 
2020 a z důvodu očekávaného nenaplnění předpokladu objemu prostředků na poskytnutí 
dotací v důsledku opatření státu v souvislosti s koronavirovou epidemií.

B) ukládá

1. Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje:
předložit návrh dle části A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

2. Mgr. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, sdělit žadatelům 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
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Termín: 30. 4. 2020

Usnesení č. 012/94R/2020
12.3 Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020  - 
snížení objemu finančních prostředků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
o změně v dotačním programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 – 
snížením celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel z 
původního 1,5 mil. Kč na 500 tis. Kč.

B) ukládá

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje:
1. předložit návrh dle části A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

2. Mgr. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, sdělit žadatelům 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2020

Usnesení č. 013/94R/2020
12.4 Dotační program Sport 2020 – snížení objemu finančních prostředků4. Dotační 
program Sport 2020 – snížení objemu finančních prostředků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout, 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.

B) ukládá

1. Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje předložit návrh dle bodu A) 
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, neprodleně 
informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2020

Usnesení č. 014/94R/2020
13.1 Úprava dotačního programu „Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020"

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o snížení objemu finančních prostředků dotačního 
titulu Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 z částky 30,5 mil. Kč na částku 15 mil. 
Kč z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19.

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D MBA, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 015/94R/2020
13.2 Zrušení dotačního programu „Podpora komunitního života na venkově pro rok 
2020“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o zrušení dotačního titulu Podpora 
komunitního života na venkově v roce 2020 z důvodu ekonomických opatření vyvolaných 
pandemií koronaviru COVID 19.

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D MBA, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 016/94R/2020
13.3 Změna ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje – 
Destinační agentury

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D. MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 017/94R/2020
14.1 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - zrušení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) ruší

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 061/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o zrušení dotačního programu „Program na 
záchranu a obnovu drobných památek architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého 
kraje pro rok 2020“. 
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C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh usnesení dle části B) k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 018/94R/2020
14.2 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 – zrušení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) ruší

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 063/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o zrušení dotačního programu „Program podpory 
regionální kulturní činnosti na rok 2020“.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh usnesení dle části B) k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 019/94R/2020
14.3 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - 
úprava programu 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) ruší

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 062/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020.

B) navrhuje

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

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh usnesení dle části B) k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

1
Usnesení č. 020/94R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podmínkách poskytnutí ubytovacích služeb Ústeckému kraji společnostmi:
1. TEPGASTRO s. r. o., se sídlem: Teplice, U Panoramy 2959, PSČ 41501, IČO: 25475606
2. TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s., se sídlem: Lázeňská 21/3, 41701 Dubí, IČO: 28687264.

B) rozhoduje

o sjednání smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb se společností TEPGASTRO s. r. o., se 
sídlem: Teplice, U Panoramy 2959, PSČ 41501, IČO: 25475606 za následujících základních 
podmínek:
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1. doba smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb 15. 4. 2020 – 30. 6. 2020 s možností 
prodloužení
2. využití kapacity až 50 pokojů ve 1 až 2lůžkových pokojích, při ceně za obsazený pokoj 750 
Kč/noc včetně DPH
3. rezervace kapacity 50 pokojů ve 1 až 2lůžkových pokojích, při ceně za rezervovaný pokoj 
300 Kč/noc včetně DPH
4. stravování jako součást poskytovaných služeb (snídaně, oběd, večeře za 220 Kč/osobu/den 
včetně DPH).

C) neschvaluje

sjednání smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb se společností TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ 
a. s., se sídlem: Lázeňská 21/3, 41701 Dubí, IČO: 28687264, a to z následujících důvodů:
1. požadovaná min. doba pronájmu objektu 5 měsíců při měsíčním nájmu 500 tis. Kč + DPH
2. stravování není součástí nabízených služeb
3. požadovaná úhrada nákladů za spotřebované energie nad rámec pronájmu.

2
Usnesení č. 021/94R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit vypsání 
výběrového řízení na manažera pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci – 
středisko Rumburk, která bude zajišťovat poskytování nemocničních zdravotních služeb ve 
Šluknovském výběžku namísto Lužické nemocnice a polikliniky, a. s.
Termín: 15. 5. 2020

Usnesení č. 022/94R/2020
18.1 Zrušení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných 
aktivit 2020“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
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“
2. uložit
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

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 20.4.2020

Usnesení č. 023/94R/2020
21.1 Příprava 29. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o přípravě 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 
2020 dne 20. 4. 2020 od 10.00 hodin

B) schvaluje

1. upravený návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním 
období 2016 - 2020 dne 20. 4. 2020 dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním 
období 2016 - 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

Usnesení č. 024/94R/2020
21.2 Svěření rozhodovacích pravomocí za nouzového stavu, řešení rozhodování dle § 59 
odst. 3 krajského zřízení, souhlas se jmenováním krajského koordinátora

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) svěřuje

s ohledem na nutnost zajištění pružného rozhodování o záležitostech v působnosti Rady 
Ústeckého kraje po dobu trvání nouzového stavu, který byl vyhlášen Usnesením Vlády České 
republiky ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2 dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje, veškerá 
rozhodování dle § 59 odst. 3 krajského zřízení, které je nezbytné učinit v souvislosti s řešením 
krizového stavu, s tím, že toto svěření je speciálním svěřením vůči obecným a platí 
přednostně, a to s ohledem na nutnost řešení krizového stavu. 

B) souhlasí

se jmenováním MUDr. Josefa Školy, EDIC, primáře kliniky anesteziologie, perioperační a 
intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
krajským koordinátorem intenzivní péče – COVID-19.

Seznam příloh:

bod 9.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/94R/2020 Návrh dotačního programu „Podpora 
na zmírnění dopadu koronaviru pro 
OSVČ“ 

bod 14.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/94R/2020 PZOKP 2020 - úprava programu
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Ústecký kraj  
na základě usnesení Rady Ústeckého kraje                                                                                                                                                                                                                                                        

ze dne 9. 4. 2020 vyhlašuje  

„DOTAČNÍ PROGRAM na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ“  

 

I. Vyhlašovatel dotačního programu 

Ústecký kraj  

II. Den zveřejnění 

9. 4. 2020 

III. Vymezení dotačního programu vůči „Zásadám Regionálního 

podpůrného fondu Ústeckého kraje“ a „Zásadám pro poskytování 

dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem“  

1) Tento dotační program (dále jen „DP“) se řídí Zásadami Regionálního podpůrného fondu 

Ústeckého kraje a subsidiárně též Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Konkrétní podmínky tohoto DP nebo smlouvy o 

poskytnutí dotace mají vždy přednost před ujednáními Zásad. 

 

2)   V souladu s článkem 3 odst. 1) písm. l) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 

je účelem DP podporovat rozvoj území Ústeckého kraje a uspokojovat potřeby jeho občanů,  

a to v oblasti podpory podnikání.  

 

3)   DP byl schválen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů Radou Ústeckého kraje jako orgánem, který je oprávněn rozhodovat o 

poskytnutí dotací dle tohoto DP. Jelikož byl využit za účelem operativního zveřejnění DP a 

potřeby rychlé efektivní podpory osob zasažených koronavirovou epidemií za nouzového stavu 

výjimečný vnitřní postup v souladu s čl. XVI. odst. 1) Zásad, bude předložen schválený program 

následně k  projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Vyhlašovatel tak nevylučuje možné 

upřesnění či změnu podmínek DP ve prospěch žadatelů. 

  

bod 9.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/94R/2020
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IV. Pojmy 

1) POSKYTOVATEL DOTACE – Pro účely tohoto DP se poskytovatelem dotace rozumí Ústecký kraj. 

 
2) ADMINISTRÁTOR DOTAČNÍHO PROGRAMU – Pro účely tohoto DP se administrátorem 

dotačního programu rozumí Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu 

Ústeckého kraje. 

 
3) DOTACE – Pro účely tohoto DP se dotací rozumí peněžní prostředky poskytnuté z Regionálního 

podpůrného fondu Ústeckého kraje na stanovený účel.  

 
4) ŽÁDOST O DOTACI – Pro účely tohoto DP se žádostí o dotaci rozumí žádost podaná 

prostřednictvím předepsaného formulář žádosti o dotaci, včetně příloh. Žádost se vyplňuje 

prostřednictvím on-line formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách www.kr-

ustecky.cz/DOTACE a GRANTY/Regionální podpůrný fond/Podpora na zmírnění dopadu 

koronaviru pro OSVČ. 

 
5) OPRAVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI – Pro účely tohoto DP se oprávněným žadatelem o dotaci 

rozumí: 

 Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) (živnostník, samostatný zemědělec, autor 

nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, 

architekt, daňový poradce apod.), která splnila podmínky čerpání kompenzačního 

bonusu pro OSVČ dle podmínek Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti 

s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV – 2 a kompenzační 

bonus jí byl poskytnut.  

 
 
6) PROJEKT – Pro účely tohoto DP se projektem rozumí žadatelem předložený popis konkrétních 

dopadů koronavirové pandemie a krizových opatření v této souvislosti přijatých na 

podnikatelskou činnost žadatele, a aktivity a náklady, které je a bude nutné s ohledem na 

nastalou situaci provést a vynaložit.  

 

7) TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU – Pro účely tohoto DP se termínem zahájení realizace 

projektu rozumí den vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, tj. 12.3. 2020.  

 

 

8) TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU – Pro účely tohoto DP se termínem ukončení 

realizace projektu rozumí datum 31.12.2020. Nejpozději do tohoto termínu musí být ukončena 

fyzická realizace projektu (tj. jsou ukončeny všechny aktivity, které jsou předmětem projektu) a 

jsou ukončeny všechny finanční operace spojené s realizací projektu (tj. všechny náklady vzniklé 

v rámci projektu jsou řádně vyfakturovány, uhrazeny a zaúčtovány).  

 

9) ZÁVAZNÝ ČASOVÝ UKAZATEL – Pro účely tohoto DP se závazným časovým ukazatelem rozumí 

termín ukončení realizace projektu, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace, je stanoven 

jako maximální (tj. fyzická a finanční realizace projektu nesmí být ukončena později než v daném 

termínu).  

 



Stránka 3 z 11 
 

10) UZNATELNÝ NÁKLAD PROJEKTU - Pro účely tohoto DP se uznatelným nákladem rozumí náklad, 

vynaložený na účel stanovený v projektu, v rámci období realizace stanoveného ve smlouvě 

o poskytnutí dotace, který je v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Podrobnou 

charakteristiku uznatelných nákladů vymezuje článek XI., odst. 3) tohoto DP. V rozpočtu 

projektu mohou být uvedeny pouze uznatelné náklady. 

 
11) NEUZNATELNÝ NÁKLAD PROJEKTU - Pro účely tohoto DP se neuznatelným nákladem rozumí 

náklad, který nemůže být financován v rámci  tohoto DP, vymezený  článkem XI. odst. 4) tohoto 

DP. 

 
12) PŘÍJEMCE DOTACE - Pro účely tohoto DP se příjemcem dotace rozumí oprávněný žadatel  

o dotaci, který splnil podmínky tohoto DP a se kterým poskytovatel dotace uzavřel smlouvu  

o poskytnutí dotace. 

 
13) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE – Pro účely tohoto DP se smlouvou o poskytnutí dotace 

rozumí veřejnoprávní smlouva uzavíraná v souladu s ustanovením § 10a zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

V. Účel a předmět podpory 

1) Účelem finanční podpory prostřednictvím DP je posílit ekonomická opatření vlády ČR ke 

zmírnění dopadu pandemie koronaviru na OSVČ ve snaze zachovat  jejich podnikatelské aktivity 

a zabránit snížení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. 

 

2) Podpora je poskytována na provozní náklady žadatele, bezprostředně související se zajištěním 

podmínek pro  výkon podnikatelské činnosti, které žadatel prokazatelně hradí, a to i v době, kdy 

nemůže z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií 

provádět aktivity k naplnění podnikatelské činnosti. 

 

VI. Důvody podpory stanoveného účelu 

Potřeba rychlé efektivní podpory osob samostatně výdělečně činných v Ústeckém kraji vznikla 
jako důsledek dopadu mimořádných opatření zavedených na ochranu obyvatelstva 
v souvislosti s koronavirovou pandemií.   

VII. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 

krajem na stanovený účel 

1) 70 000 000 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 prostřednictvím Regionálního 

podpůrného fondu Ústeckého kraje, který se řídí Zásadami schválenými usnesením 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 
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2) Alokace programu je rovnoměrně rozložena mezi jednotlivé okresy Ústeckého kraje podle sídla 

žadatele v den podání žádosti, tj.: 

 

Okres Děčín    10 000 000 Kč 

Okres Chomutov    10 000 000 Kč 

Okres Most    10 000 000 Kč 

Okres Litoměřice   10 000 000 Kč 

Okres Louny    10 000 000 Kč 

Okres Teplice    10 000 000 Kč 

Okres Ústí nad Labem 10 000 000 Kč 

 

V případě, že alokace určená pro některý z okresů nebude z důvodu nedostatečného zájmu 

vyčerpána, rozdělí se zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků rovnoměrně mezi okresy 

s převisem žádostí. 

VIII. Výše a forma dotace 

1) Dotace jednomu žadateli se poskytuje ve výši 25 000 Kč.  

2) Finanční podpora v rámci tohoto DP je prováděna formou neinvestiční dotace – dotace na 

úhradu nákladů projektu, které jsou uznatelnými náklady ve smyslu článku XI. odstavce 3) 

tohoto DP. 

IX. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci 

1) Žadatelem o dotaci může být OSVČ, která splňuje následující podmínky: 

a) má sídlo v Ústeckém kraji, 

b) je OSVČ, která splnila podmínky čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ dle podmínek 

Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS – CoV 2 a kompenzační bonus ji byl poskytnut, 

c) je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 

2) V době podání žádosti musí být předmět podnikání žadatele o dotaci, na který je požadována 

dotace, zapsaný v příslušném rejstříku a výdělečná činnost musí být aktivní (nepřerušená, 

nepozastavená). 

 

3) Doba platnosti podnikatelského oprávnění žadatele o dotaci musí být minimálně na dobu 

realizace projektu. 

 
4) Dotace může být poskytnuta žadateli o dotaci za předpokladu, že splnil podmínky dané tímto 

DP, přičemž řádně a úplně vyplnil a odeslal žádost o dotaci a její povinné přílohy. 
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X. Délka a termín realizace projektu 

 
1) Termín zahájení realizace projektu je 12. 3. 2020, kdy je zahájena fyzická a finanční realizace 

aktivit, které jsou předmětem projektu.  Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020. 

Tento termín bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a je stanoven jako závazný časový 

ukazatel.  

 

XI. Podmínky pro poskytnutí dotace 

1)  Výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč. 

   
2) Poskytnutá dotace tvoří 100 % celkových uznatelných nákladů projektu. 

 

3) Uznatelný náklad projektu je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci projektu a splňuje 

následující charakteristiky: 

 

a) byl vynaložen v souladu s obecně závaznými právními normami a vyhovuje zásadám 

efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

b)  je uveden v rozpočtu projektu; 

c) vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu jeho 

realizace uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace;  

d) byl skutečně uhrazen nejpozději do ukončení realizace projektu stanoveného ve smlouvě  

o poskytnutí dotace;  

e) je zachycený v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace, na jeho účetních 

dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními účetními doklady. 

 
 
4) Neuznatelné náklady projektu jsou náklady na: 

a) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek); 

b) odměny členů orgánů a společníků právnické osoby; 

c) na osobní potřebu podnikatele; 

d)  nákup zboží (tj. hmotný statek určený k prodeji); 

e) nákup pozemků nebo budov; 

f) nákup dopravních prostředků; 

g) nájemné s následnou koupí (leasing); 

h) investiční náklady  

i) na úhradu zálohových plateb bez doložení konečného vyúčtování (netýká se záloh na 

sociální a zdravotní pojištění) 

j) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku; 

k) úroky, penále, pokuty a jiné sankce; 

l) ztráty z devizových kurzů; 

m) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.) a dary; 
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n) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů; 

o) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy; 

p) úhradu DPH, pokud je žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění 

odpočtu této daně; 

přípravu a zpracování projektové žádosti. 

 

5) Žadateli lze poskytnout dotaci v rámci tohoto DP pouze na jeden projekt.  

 

6) Na poskytnutí dotace z tohoto programu není právní nárok (§ 10a, odst. 2 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 

 
7) Dotace bude vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, a to bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace uvedený ve smlouvě o 

poskytnutí dotace. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet 

zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně příjemce. 

 
8) V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené peněžní prostředky 

vrátit poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. 

XII. Povinnosti příjemce 

1) Příjemce dotace je povinen použít přijatou dotaci na financování projektu schváleného 

poskytovatelem dotace, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní 

odpovědnost. 

 
2) Příjemce dotace je povinen dotaci použít jen k účelu danému ve smlouvě o poskytnutí dotace, 

při dodržení závazných ukazatelů, termínu zahájení a ukončení realizace projektu a ostatních 

ujednání smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

3) Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu se schváleným 

rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví nebo v daňové evidenci.,  

Příjemce je povinen poskytovateli předložit závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání 

dotace do 1 měsíce od termínu ukončení realizace projektu, který je uveden ve smlouvě 

o poskytnutí dotace. Podmínky zpracování a předložení závěrečné zprávy se řídí článkem 

XII. Zásad. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace se předkládá na předepsaném 

formuláři, ve strojově vyplněné podobě (ne ručně). Formulář je k dispozici na webových 

stránkách Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Regionální podpůrný fond/Dotační program 

"Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty: Ústecký kraj 

 

4) Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce dotace povinen poukázat zpět 

poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. 
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5) Porušení rozpočtové kázně při využívání a čerpání dotace je definováno v článku XIII. Zásad. 

Pokud se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně, bude poskytovatel dotace 

postupovat dle tohoto článku, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace. 

 

6) Příjemce musí dodržet pravidla publicity projektu v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

 

XIII. Kontrola využití dotace 

1) Kontrola využití dotace podléhá zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, dále 

zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a podmínkám 

čl. XI. Zásad. 

 

2) Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele dotace provádět kontrolu 

čerpání a využití dotace v návaznosti na rozpočet projektu. Kontrolu provádí pověření 

zaměstnanci Ústeckého kraje. 

XIV. Smlouva 

1) Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace uzavře poskytovatel dotace 
s  příjemcem písemnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 

2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen neprodleně, nejpozději 

však do 7 kalendářních dnů, písemně oznámit poskytovateli 

 

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zveřejněn na webových stránkách 

Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Regionální podpůrný fond/Dotační program "Podpora na 

zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty: Ústecký kraj 

XV. Informace o povaze dotace 

1) Dotace je poskytována jako podpora de minimis. Jde o podporu malého rozsahu, kterou 

upravuje nařízení Komise (EU) o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

na podporu „de minimis“. Jedná se o podporu, která nepodléhá oznamovací povinnosti, a to: 

1. podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno 

v  Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013, 

2. podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, 
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které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/9 dne 24. 12. 2013, ve znění Nařízení 

Komise (EU) č. 2019/316 ze dne 21. 2. 2019 

3. podporu dle Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu 

a akvakultury, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014. 

 

2) Nařízení komise stanovují pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod 

pro poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy. 

Výše podpory činí maximálně: 

1. dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ve znění nařízení Komise (EU) č. 2019/316 - 20 000 

EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v produkčním odvětví 

zemědělských produktů, 

2. dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 - 30 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky 

(účetní období) v odvětví rybolovu a akvakultury, 

3. dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 - 100 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky 

(účetní období) v odvětví provozu silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo 200 000 

EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v ostatních odvětvích. 

 Podporu de minimis poskytnutou podle jiných nařízení o podpoře de minimis lze kumulovat 

až do příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení. 

 

3) Přehled poskytnutých podpor je přístupný v Registru podpor de minimis na internetových 

stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/  

XVI. Lhůty pro podání žádosti 

Příjem elektronických žádostí bude zahájen dne 11.5.2020. Detailní informace budou 

zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Regionální podpůrný 

fond/Dotační program "Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty: 

Ústecký kraj 

XVII. Pravidla pro předkládání žádostí 

Žádost o poskytnutí dotace (dále „žádost“) se předkládá prostřednictvím on-line formuláře, 

který je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Regionální 

podpůrný fond/Dotační program "Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a 

granty: Ústecký kraj 

 

1) Předkládání žádosti je možné výhradně elektronickou formou s následným doručením 

písemností. Po elektronickém odeslání formuláře bude každé žádosti přiřazeno jedinečné 

pořadové číslo. Podepsaná písemná verze žádosti se všemi povinnými přílohami musí být 

doručena prostřednictvím pošty, kurýrem, osobně nebo elektronicky do datové schránky 
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Krajského úřadu Ústeckého kraje, ID datové schránky: t9zbsva. Zalepenou obálku je třeba 

označit: 

a) adresou:    Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor strategie, přípravy a realizace projektů 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

b) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným 
elektronickou aplikací 

c) názvem okresu, v němž se nachází sídlo žadatele 

c) textem "Neotvírat – Podpora podnikatelů – KORONAVIR“. 

 

2) Bude-li prostřednictvím elektronické aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost se 

stejným názvem, bude do hodnocení přijata pouze ta žádost, která bude doložena podepsanou 

písemnou verzí s povinnými přílohami, ostatní žádosti budou vyřazeny. 

 

3) Jeden právní subjekt může v rámci tohoto DP předložit nejvýše jednu žádost. 

 

4) Žádost a všechny povinné přílohy se doručují v jednom vyhotovení. 
 

 
5) Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v  tomto článku (např. faxem nebo e-

mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné adresy nebo žádosti 

obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti, nejsou doručeny řádně nebo včas.  

 

6) Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy se archivují poskytovatelem dotace a žadatelům 

se nevracejí. Poskytovatel dotace nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním 

a předložením žádosti. 

XVIII. Povinné přílohy žádosti 

Povinnými přílohami k žádosti o dotaci jsou: 

1. doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) nebo potvrzení o vedení účtu 

žadatele/příjemce a jeho čísle, a to v kopii; 

 

2. čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis na předepsaném formuláři (formulář 

čestného prohlášení je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje DOTACE A 

GRANTY/Regionální podpůrný fond/Dotační program "Podpora na zmírnění dopadu 

koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty: Ústecký kraj 

 

3. výpis z bankovního účtu potvrzující obdržení kompenzačního bonusu od Finanční správy dle 

Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS – CoV 2. 
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XIX. Hodnocení žádostí o dotaci, kritéria pro hodnocení žádostí, 

rozhodnutí o poskytnutí/ neposkytnutí dotace 

1) Žádosti budou hodnoceny v pořadí, v jakém budou elektronicky doručeny, a to odděleně pro 

každý okres. Proces hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích:  

a) posouzení oprávněnosti žadatele o dotaci a kontrola formálních náležitostí žádosti 

a povinných příloh, 

b)  obsahové hodnocení – zda uplatňované výdaje jsou věcně, časově a místně způsobilé a 

odpovídají zásadám efektivity a hospodárnosti; přičemž základním kritériem je nezbytnost 

jejich vynaložení v rámci aktivit či činnosti vedoucí ke zmírnění dopadů koronavirové 

pandemie a krizových opatření v této souvislosti přijatých na podnikatelskou činnost 

žadatele. 

 

 

2) Pokud doručená žádost o dotaci nebo její přílohy budou obsahovat formální nedostatky, 

administrátor dotačního programu vyzve žadatele v souladu s principem dobré správy  

k odstranění těchto nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Žadatel je povinen 

nedostatky odstranit v termínu stanoveném administrátorem.  

 

3) Doplněné a/nebo opravené dokumenty se doručují osobně, poštou, kurýrem nebo do datové 

schránky Ústeckého kraje na adresu administrátora, nebo e-mailem se zaručeným 

elektronickým podpisem. 

 

4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti nebo jejích příloh neodstraní, 

nebude tato žádost postoupena k rozhodnutí o poskytnutí dotace a bude bez dalšího vyřazena. 

 

5) Žádosti projednává a o poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje Rada Ústeckého kraje. 

Dotace budou poskytovány do vyčerpání alokace v jednotlivých okresech podle pořadí 

stanoveného v každém okrese automaticky elektronickým systémem dle času příjmu žádosti.  

 

XX. Lhůta pro rozhodnutí o žádostech 

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech je do  31. 8. 2020 

XXI. Doručení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace 

Vyplněná a podepsaná závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace se všemi povinnými 

přílohami musí být doručena v listinné podobě po ukončení realizace akce nejpozději do 31. 1. 

2021. 
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Závěrečnou zprávu v zalepené obálce lze doručit prostřednictvím pošty, osobně či kurýrem v 

úředních hodinách na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zalepenou obálku je třeba 

označit: 

 

 

a) adresou: Krajský úřad Ústeckého kraje 

 Odbor strategie, přípravy a realizace projektů 

 Velká Hradební 3118/48 

 400 02 Ústí nad Labem 

b) zkráceným názvem programu, tj. "Podpora podnikatelů - KORONAVIR“ 

c) názvem okresu, v němž se nachází sídlo příjemce  

d) textem "Neotvírat – Závěrečná zpráva“. 

Zprávu lze zaslat elektronicky do datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje, ID datové 

schránky: t9zbsva. 

 

XXII. Kontaktní osoby: 

Ing. Iva Tomešová, tel.: 475 657 734, 733 613 018, e-mail: tomesova.i@kr-ustecky.cz; Ing. Petr 

Donát, tel.: 475 657 987, 734 518 873, e-mail: donat.p@kr-ustecky.cz;  Bc. Michaela Janatková, tel.: 

475 657 572, e-mail: janatkova.m@kr-ustecky.cz; Bc. Robert Kusek, tel.: 475 657 338, 734 518 873, 

e-mail: kusek.r@kr-ustecky.cz; Bc. Radka Maierová, tel.: 475 657 678, e-mail: maierova.r@kr-

ustecky.cz; Ing. Zdeňka Matoušková, tel.:475 657 536, e-mail: matouskova.z@kr-ustecky.cz 

XXIII. Přehled termínů 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 

Žádost o dotaci – vzor 

 

 

9.4.2020 Vyhlášení dotačního programu 

Od 11.5.2020 Zahájení  příjmu žádostí, viz čl. XVI: Lhůty pro 
podání žádostí 

       do 31.8. 2020 Lhůta pro rozhodnutí o žádostech 

Do 30 dnů od podpisu smlouvy Zaslání dotace na účet žadatele 

Do 31.1.2021 Doručení závěrečné zprávy a finančního vypořádání 
dotace 
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 Program na záchranu a obnovu kulturních památek 
Ústeckého kraje pro rok 2020 

Dotační program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen  
„Program“) vyhlašuje Ústecký kraj v souladu s § 36 písm. c), d),  
§ 37 a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Program se řídí Zásadami Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 036/8Z/2017 dne 23. 10. 2017, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dále „Zásady pro poskytování dotací“) a Koncepcí 
rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou zveřejněny na 
internetové adrese www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto Programu není stanoveno jinak. 

 
Článek 1 

Název Programu  
„Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020“ 

 
Článek 2 

Specifikace Programu do oblasti podpory dle čl. 3 odst. 1) bod c) „Zásad Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje“ 

„Kultura a památková péče“ 

Článek 3 
Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty 

 
Finanční prostředky z Programu jsou určeny pro zachování a obnovu kulturně – 
historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého  
kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za 
kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Jedná se o: památky uvedené v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj  
www.pamatkovykatalog.cz, národní kulturní památky, movité i nemovité kulturní 
památky bezprostředně související s nominací na zápis na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO (dále „Seznam“) nebo již v tomto Seznamu zapsané, dále 
ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky (havarijní stavy objektů 
– statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech) ostatní movité i nemovité 
kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, 
hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování 
plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).   
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Dotaci lze použít k úhradě zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo obnovou 
kulturní památky. 

 
Dotace není určena na stavební úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem 
orgánu státní památkové péče dle §14 odst. 1 nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 1 a 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na práce 
investiční povahy a modernizaci kulturní památky.  

 

Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10 „Zásad pro 
poskytování dotací“.  

Neuznatelným nákladem je náklad, který naplňuje podmínky čl. VIII. odst. 11 „Zásad pro 
poskytování dotací“. Další neuznatelné náklady stanovené tímto Programem jsou: 
nástavby a přístavby objektů, plastové výplně otvorů, hromosvody, technický a stavební 
dozor, zábory veřejného prostranství a cest, dokumentace (studie, projektové 
dokumentace, stavebně-historické průzkumy apod.; neplatí pro restaurátorskou zprávu), 
položka v rozpočtu rezerva, režijní náklady -  cestovné a dopravné osob, náklady na 
ubytování, položka v rozpočtu ostatní náklady, vedlejší rozpočtové náklady, vytyčení a 
zaměření stavby, položka v rozpočtu skládkovné, propagační materiály – letáky, cedule 
apod. a další práce v rozporu s vydaným závazným stanoviskem či rozhodnutím orgánu 
státní památkové péče a práce v něm neuvedené, práce investiční povahy a modernizace 
kulturní památky.  

Článek 4 
Důvody podpory stanoveného účelu 

 

Památková péče je specifická oblast kultury. Je součástí kulturního dědictví minulosti, které 
je nedílnou a nepostradatelnou částí duchovního bohatství společnosti. Finanční podpora 
záchrany a obnovy kulturních památek v Ústeckém kraji umožňuje rozšířit povědomí 
obyvatel kraje o nezbytnosti uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou součást 
života, zlepšit technický stav kulturních památek a snížit vysoké procento nejohroženějších 
památek v kraji, využít existence kulturních památek pro prezentaci jedinečnosti kraje z 
pohledu industriálního a zemědělského dědictví nadregionálního významu a pokračovat v již 
započatém procesu zapsání kulturních památek do seznamu Světového dědictví UNESCO. 
 

Článek 5 
Forma podpory, informace o povaze podpory 

 

Podpora se poskytuje ve formě neinvestiční dotace (pro účely Programu označovaná pouze 
jako „dotace“). Dotace je poskytována mimo režim veřejné podpory (dotace fyzickým a 
právnickým osobám nenaplňující znaky veřejné podpory), nebo za využití pravidla de minimis 
(dotace fyzickým osobám a právnickým osobám naplňujícím definici „podnik“ a ostatní znaky 
veřejné podpory). 

Článek 6 
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel 

5 000 000 Kč 
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Článek 7 

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce 

 
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč na jeden realizovaný projekt podaný 
v jednom kalendářním roce. Maximální výše poskytované dotace činí 1 000 000,- Kč na jeden 
realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce. 
 
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových 
uznatelných nákladů projektu. 
 
Ve výjimečných případech těm žadatelům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit 
nutné náklady na zachování a obnovu kulturní památky, která je v havarijním stavu a její 
obnova je podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně 
příslušným stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami památkové péče, a u movité 
kulturní památky pak odborným posudkem Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Ústí nad Labem, lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových 
uznatelných nákladů projektu. 
 
Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných 
nákladů projektu. Do výše celkových uznatelných nákladů nelze zahrnout částku ve výši 
odpočtu, který příjemce dotace může uplatnit dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Článek 8 
Okruh způsobilých žadatelů 

 

ŽADATEL MUSÍ BÝT VLASTNÍKEM KULTURNÍ PAMÁTKY nacházející se na území Ústeckého 
kraje, na jejíž záchranu či obnovu je dotace žádána. 

Žadatelem o dotaci může být pouze: 

a) obec v územním obvodu Ústeckého kraje, 

b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou 
právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je 
přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.  
 
Žadatelé nemají na dotaci právní nárok. 

Článek 9 
Lhůta pro podání žádostí o dotaci 

žádost o dotaci lze podávat od 10. 1. 2020 do 31. 1. 2020 (do 14:00 hod. do 
podatelny Ústeckého kraje osobně či poštou – rozhodující je datum přijetí 

podatelnou; do 23:59:59 hod. do datové schránky či do elektronické 
podatelny Ústeckého kraje)  

Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.  
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Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 
 

 
Článek 10 

Náležitosti žádosti 
 

Žadatel vyplní elektronickou žádost, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého 
kraje www.kr-ustecky.cz (Dotace a granty → Kultura a památková péče → Program na 
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 → 
https://formulare.kr-ustecky.cz/aforms.php?action=fill&id_form=106&id_fldr=48).  
Elektronickou žádost lze vyplňovat pouze ve lhůtě pro podávání žádostí viz čl. 9 Programu. 
 
Vyplněnou elektronickou žádost žadatel odešle ke zpracování (není podáním ve smyslu  
čl. 11) do systému Ústeckého kraje. S odesláním žádosti ke zpracování dojde současně 
k odeslání žádosti ve formátu pdf na email uvedený v žádosti. Žadatel žádost posléze 
vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby, dále razítkem (právnické osoby pokud jej 
vlastní) a pevně připojí povinné přílohy dle seznamu příloh uvedených v žádosti!  
 
Pokud žadatel podá žádost elektronicky, podepíše ji zaručeným elektronickým podpisem a 
spolu s povinnými přílohami doručí do datové schránky nebo do elektronické podatelny 
Ústeckého kraje viz čl. 11. 
 
Podrobné informace o náležitostech elektronické žádosti jsou k dispozici v  příloze „E“ 
Programu, kde je zároveň uveden seznam povinných příloh žádosti a k nahlédnutí vzorově 
vyplněná žádost. 
 
Žadatel je povinen předložit kopii smlouvy o dílo s dodavatelem prací (stavebních, příp. 
restaurátorských). Není-li smlouva o dílo podepsána do termínu podání žádosti o dotaci, 
předloží úspěšný žadatel smlouvu o dílo po tomto termínu, nejdéle však do 7 dnů od jejího 
uzavření. V případě restaurátorských prací žadatel se smlouvou o dílo předloží kopii licence k 
restaurování, vydanou MK ČR, znějící na jméno provádějícího restaurátora a opravňující 
vykonávat práce uvedené ve smlouvě o dílo. 

 
Článek 11 

Způsob podání žádosti o dotaci 

Žádost o dotaci s povinnými přílohami v zalepené obálce označené: 

a) názvem dotačního programu - Program na záchranu a obnovu kulturních památek 
Ústeckého kraje pro rok 2020, 

b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou, 

c) textem „NEOTVÍRAT“ 
 

doručují žadatelé na adresu: 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje,  
odbor kultury a památkové péče, 

Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem 
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Pro posouzení termínu podání žádosti je rozhodující den přijetí podatelnou Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. 

Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové schránky 
Ústeckého kraje: t9zbsva, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem do 
elektronické podatelny: epodatelna@kr-ustecky.cz 

V případě elektronického podání uvede žadatel do předmětu datové schránky a emailu 
název dotačního programu, své jméno a příjmení nebo název.  

Všechny došlé žádosti a všechny jejich přílohy se archivují krajem a žadatelům o dotaci se 
nevracejí. Některé dokumenty – např. projektové dokumentace, výkresy, výkazy výměr 
apod. – se mohou u neúspěšných žadatelů na písemný požadavek vrátit žadateli, který si je 
vyzvedne. 

Článek 12 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti  

do konce srpna 2020 u žádostí, o nichž rozhoduje Rada Ústeckého kraje 

do konce září 2020 u žádostí, o nichž rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno 
na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na webových stránkách Ústeckého kraje. 
Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni odborem kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Ústeckého kraje o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni případně k uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle návrhu schváleného orgánem kraje.  
 

Článek 13 
Stanovení konzultačního místa na Krajském úřadě Ústeckého kraje 

Konzultační místo: 
Budova „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje Ústecký kraj, Dlouhá 15, 400 02 Ústí nad 
Labem – vedle Finančního úřadu.  

Kontaktní osoby: 
pracovníci odboru kultury a památkové péče, oddělení památkové péče Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (budova „B“) 

Mgr. Jana Cholinská     e-mail: cholinska.j@kr-ustecky.cz          tel.: 475 657 259 

Mgr. Jana Kuráňová     e-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz tel.: 475 657 276 

Článek 14 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

  

Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace 
projektu uvedeném v žádosti o dotaci.  
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace (dále „smlouva o poskytnutí dotace“) – viz příloha „B“ Programu. Dotaci 
lze použít jen na účel, uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace, při dodržení závazných 
ukazatelů.  
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Pokud příjemce dotace nezrealizuje projekt do dvou let od data uzavření smlouvy o 
poskytnuté dotace, je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet Ústeckého 
kraje uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
  
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen dotaci použít na 
financování projektu schváleného poskytovatelem viz příloha „A“ Programu, který realizuje 
vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.  
 
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace 
poskytnuta na plnění bez DPH.  
 
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s předloženým 
rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z hlediska nákladů 
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet 
uvedený v záhlaví smlouvy o poskytnutí dotace, do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
 
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a stanoví 
se pro příjemce jako závazný ukazatel.  
 
V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní prostředky 
neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace a neprodleně o 
této skutečnosti informovat poskytovatele. 

 
Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy musí být realizované 
v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace a v souladu se 
závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 1 nebo s rozhodnutím 
dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Článek 15 
Posouzení úplnosti žádostí, kritéria pro hodnocení žádostí 

 

Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost vyplněná řádně (úplně) na předepsaných 
formulářích včetně všech povinných příloh, doručená způsobem a ve lhůtě stanovenými v 
tomto Programu.  Žádosti, které nebudou řádně a včas podány, budou z hodnocení bez 
dalšího vyřazeny. 

U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální správnosti a 
požadovaných náležitostí. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 
(dále jen „odbor kultury a památkové péče“) shromáždí a připraví podklady pro hodnocení 
žádostí. 

V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor kultury a památkové 
péče žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.  

Za formální nedostatky se považují: 

1) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů, 

2) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.  
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Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z 
hodnocení bez dalšího vyřazena.  

Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který naplní podmínky 
uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací. 

V případě absence některé z povinných příloh bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení.  
 

Správné a úplné žádosti o dotaci budou předloženy k hodnocení Výběrové hodnotící komisí 
pro hodnocení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého 
kraje, která žádosti vyhodnotí a s odůvodněním doporučí, nebo nedoporučí k poskytnutí 
dotace příslušným orgánům kraje.  

Správné a úplné žádosti budou hodnoceny výběrovou komisí dle následujících kritérií: 

Potřeba a naléhavost záchrany a obnovy -  

1) kulturních památek, uvedených v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj 
www.pamatkovykatalog.cz;  

2) národních kulturních památek;  

3) movitých i nemovitých kulturních památek bezprostředně souvisejících s nominací na 
zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nebo již v tomto 
Seznamu zapsané;  

4) ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek (havarijní 
stavy objektů - statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech) 

5) ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. obnova hradů, zámků, 
církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, 
technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů 
prohlášených za kulturní památku). 

 
Článek 16 

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání  
 
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace musí být předloženy odboru kultury a 
památkové péče nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace projektu, který je stanoven 
smlouvou o poskytnutí dotace. Závazný vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání 
projektu - viz příloha „D“ Programu.    
 

 
Článek 17 

Přílohy Programu  
 

Povinné přílohy Programu jsou zveřejňovány na webu Ústeckého kraje spolu s vyhlášením 
Programu, a to dnem jeho zveřejnění dne 10. 12. 2019. 

 

 

Seznam příloh Programu: 

Příloha A – Závazný vzor pro zpracování projektu 
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Příloha B – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

Příloha C – Závazné vzory formulářů příloh č. 13-19 k žádosti o dotaci 

Příloha D – Závazný vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace 

Příloha E – Metodický návod k vyplnění elektronické žádosti a seznam povinných příloh 
k žádosti 

Příloha F – Formulář změna projektu  

Příloha G – Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH 

 

Tento Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019. 

 

Zveřejněno dne: 10. 12. 2019 


