
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: 6.10

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce s UJEP - PORTABO

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů - dotace 

Nárok na rozpočet:
Fond Ústeckého kraje - OKH 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 5. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/98R/2020

Přílohy: 

6.10-1 Název: bod 6.10 priloha 1.pdf Smlouva o spolupráci včetně dodatků U

6.10-2 Název: bod 6.10 priloha 2.pdf Žádost o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje:
a) v čl. 4, odst. 4.4 ve věci neprojednání žádosti o poskytnutí dotace v Pracovní skupině Fondu Ústeckého 
kraje
b) v čl. 4, odst. 4.5 ve věci podílu na celkových uznatelných nákladech ve výši 100 %
c) v čl. 4, odst. 4.5 ve věci překročení horní hranice u poskytování neinvestičních dotací
d) v čl. 4, odst. 4.6 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů ve výši 100 %
 

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru 
schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 007/61R/2019, na základě předložené 
žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 



Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na projekt "PORTABO"

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovati usnesení dle bodu A) a B)
Termín: 31. 12. 2020

Důvodová zpráva:
Finanční dotace je určena na rozvoj digitální platformy PORTABO, kterou UJEP buduje ve spolupráci s 
Ústeckým krajem a dalšími partnery.
Digitální platforma PORTABO je systém pro integraci, analýzu a zobrazování celokrajských dat. Tuto 
platformu budou moci využívat obce, města a kraj ke své činnosti, ale také třetí strany, které budou mít 
přístup k otevřeným datovým sadám pro jejich další zhodnocení. Na tomto řešení se v současné době podílejí 
tyto subjekty: Ústecký kraj, UJEP, ICUK, město Děčín a město Litoměřice.
V rámci této dotace se bude projekt PORTABO plnit daty z oblastí dopravy, energetiky, životního prostředí a 
dalších. Zároveň bude probíhat jejich analýza a následně budou tato data poskytována dalším subjektům.
 

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 5. 6. 2020

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 8. 6. 
2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 4. 6. 2020


