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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.9

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje - odbor kancelář hejtmana - Postoloprty

Materiál na stůl: 

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

Nárok na rozpočet:
Fond Ústeckého kraje - odbor kancelář hejtmana 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.9-1 Název: bod 6.9 priloha 1.pdf Žádost města Postoloprty U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 017/30Z/2020 

usnesení č. 017/30Z/2020 v části A) ve věci schválené výjimky ze Směrnice Krajského úřadu Ústeckého 
kraje č. S-05/2019 - Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje - čl. 3, odst. 11 ve věci poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana takto:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schvaluje výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních 
prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje takto:
1. výjimka v čl. 4, odst. 4.4 - neprojednání žádosti v rámci Pracovní skupiny k Fondu Ústeckého kraje u 
projektů uvedených v bodě B/1 a B/2
2. výjimka v čl. 4, odst. 4.5 - podíl dotace na celkových uznatelných nákladech ve výši 90,90 % % u 
projektu uvedeného v bodě B/1
3. výjimka v čl. 4, odst. 4.5 - překročení horní hranice poskytování investiční dotace nad hranici 1 mil. Kč u 
projektů uvedených v bodě B/1 a B/2

B) schvaluje

výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje v 



souvislosti se poskytnutím dotace žadateli, uvedenému v části C) tohoto usnesení takto:
1. výjimka v čl. 4, odst. 4.4 - neprojednání žádosti v rámci Pracovní skupiny k Fondu Ústeckého kraje
2. výjimka v čl. 4, odst. 4.5 - podíl dotace na celkových uznatelných nákladech ve výši 100 %
3. výjimka v čl. 4, odst. 4.5 - překročení horní hranice poskytování investiční dotace nad hranici 1 mil. Kč

C) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí níže uvedené dotace na základě došlé žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu a 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného ve Směrnici KÚÚK č. 2017_S_02 (Standardní 
vzory smluv), se žadatelem:

Město Postoloprty
sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
IČ: 00265403
částka: 30.000.000,- Kč
projekt: Fotbalový stadion FK Postoloprty - II. etapa
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

Důvodová zpráva:
V bodě A) tohoto materiálu navrhujeme změnu usnesení zastupitelstvem schválené výjimky, protože
bohužel došlo k chybě a výjimku z rozpočtových pravidel nebylo potřeba schválit, neboť dotace pro Terezín 
(projednáno a schváleno v ZÚK 22. 6. 2020) byla poskytnuta z Fondu Ústeckého kraje nikoliv z rozpočtu 
odboru kancelář hejtmana.
Zároveň předkládáme změnu předmětného usnesení v rámci výjimek ze Zásad pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje.
Smlouvy s městem Terezín budou podepsány až po schválení této změny v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
dne 7. 9. 2020.

Bod B/ a C/ - DOTACE PRO MĚSTO POSTOLOPRTY – Fotbalový stadion FK Postoloprty/2 – 30 mil. Kč
Jedná s o vyvolanou investici – vzhledem k výstavbě dálnice D7 dojde k demolici stávajícího zázemí
fotbalového stadionu v Postoloprtech. V roce 2017 byla již krajem dotace ve výši 30 mil. poskytnuta, ale
vzhledem k výsledku projektové dokumentace a s tím spojených dalších neplánovaných návazných investic
byla cena díla vypočtena na částku 60 mil. Kč. Bohužel město Postoloprty v rozpočtu v rámci investic
nedisponuje takto vysokou částkou a zároveň nesplňuje podmínky poskytnutí dotace z programů vyhlášených
ministerstvy. Proto se obrací se žádostí na Ústecký kraj.
Materiál byl již projednán a doporučen zastupitelstvu radou dne 3. 6. 2020. Zastupitelstvem Ústeckého kraje
byl však dne 22. 6. 2020 odložen. Proto ho předkládáme znovu k projednání

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 24. 8. 
2020

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
25.8.2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 24. 8. 2020


