
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.12

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Změny v oblasti poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce Ústeckého kraje s 
UJEP 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
informace vedení UJEP o zrušení či změnách ve schválených projektech v rámci spolupráce s UJEP v roce 
2020

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 5. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/98R/2020

Přílohy: 

6.12-1 Název: bod 6.12 priloha 1.pdf Upravené žádosti o poskytnutí dotace U

6.12-2 Název: bod 6.12 priloha 2.pdf Přehled změn UJEP 2020 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) ruší

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 010/27Z/2020

část usnesení č. 010/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotace v rámci spolupráce s UJEP u 
níže uvedeného projektu:

5. Den vědy a umění
částka: 300.000,- Kč

B) revokuje

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 010/27Z/2020

části usnesení č. 010/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotací v rámci spolupráce s UJEP u 
níže uvedených projektů:



1. Forpolis
částka: 400.000,- Kč

6. Vodíková technologie pro vzdělávání
částka: 1.100.000,- Kč

C) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje čl. 4, 
odst. 4.4 ve věci neprojednání níže uvedených dotací uvedených v bodě D) tohoto usnesení v pracovní 
skupině Fondu Ústeckého kraje

D) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace 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 předložených žádostí 
uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na tyto 
projekty:

1. Forpolis
částka: 320.000,-

2. Vodíková technologie pro vzdělávání
částka: 700.000,- Kč

Důvodová zpráva:
Na základě informací vedení UJEP (viz příloha č. 4) tímto předkládáme změny v již schválených projektech v 
rámci spolupráce s UJPE v roce 2020. Jednotlivé projekty a dotace byly schváleny v Radě Ústeckého kraje 
dne 19. 2. 2020 a v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9. 3. 2020.

Vzhledem k omezením, ke kterých došlo v rámci pandemie koronaviru dochází ke změnám v již schválených 
projektech.
Tři projekty (dva již zrušila rada dne 13. 5. 2020 - viz níže) budou zrušeny úplně, u dvou projektů dojde ke 
snížení původní částky dotace a u jednoho projektu bylo požádáno o změnu termínu realizace (termín 
prodloužen radou dne 13. 5. 2020).

Součástí usnesení je rovněž schválení výjimky a to v souvislosti s tím, že změny ve výši poskytnutých dotací - 
viz upravené žádosti v příloze č. 2 - nebudou projednány v pracovní skupině k Fondu Ústeckého kraje. 
Důvodem je, že dotace na tyto projekty byly již schváleny a nyní pouze dochází ke snížení jejich výše.

Ostatní projekty budou probíhat ve schváleném režimu.

Rada ÚK na svém jednání dne 13. 5. 2020 zrušila tyto projekty:
Cestou přírodovědných a technických oborů
částka: 35.000,- Kč
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

Konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách"
částka: 80.000,- Kč

Zastupitelstvo dnes tedy ruší projekt:
Den vědy a umění
částka: 300.000,- Kč



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 4. 6. 
2020

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


