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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.2

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – návratná finanční výpomoc

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o návratnou finanční výpomoc ze dne 15. 6. 2020.

Nárok na rozpočet:
Potřebné finanční prostředky ve výši 2.000.000,00 Kč budou poskytnuty z centrální rezervy Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 27. 8. 2020 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 015/107R/2020

Přílohy: 

16.2-1 Název: bod 16.2 priloha 1.pdf Žádost o návratnou finanční 
výpomoc U

16.2-2 Název: bod 16.2 priloha 2.pdf

Návrh veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční 
výpomoci obecně prospěšné 
společnosti Montanregion Krušné 
hory – Erzgebirge, o.p.s.

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., IČ: 29094038, se 
sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, o návratnou finanční výpomoc ze dne 15. 6. 2020 dle přílohy 
č. 1 tohoto materiálu s tím, že tato žádost je souladná s platnými právními předpisy a příslušnými 
zásadami přijatými orgány kraje,

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory – 



Erzgebirge, o.p.s., IČ: 29094038, se sídlem: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, ve výši 2.000.000,00 Kč 
za účelem předfinancování projektů realizace přeshraničního dotačního projektu „Zdař Bůh, světové 
dědictví“ a „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ financovaného v 
rámci dotačního programu „Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“ s 
termínem vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci nejpozději do 30. 6. 2022 a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje zajistit veškeré potřebné úkoly dle části B) tohoto usnesení.
Termín: 31.10.2020



Důvodová zpráva:
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., se podílí na řadě projektů, které souvisejí s posilováním 
turistické infrastruktury a zvyšováním povědomí veřejnosti o krušnohorském regionu.
Mezi nejdůležitější z nich patří dva přeshraniční projekty, které jsou kofinancovány Evropskou unií v rámci 
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Konkrétně jde o projekt „Zdař 
Bůh, světové dědictví“, který běží od roku 2016 a jeho plánované ukončení je k 30. 6. 2021, a o vzdělávací 
projekt Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří, který začal v roce 2017 a má 
skončit 30. 12. 2020.
Jde o projekty v celkovém finančním objemu přes 12 milionů Kč, jejichž předfinancování bylo doposud řešeno 
především formou návratných finančních výpomocí od členských obcí Montanregionu Krušné hory - 
Erzgebirge, o.p.s. V důsledku současné ztížené ekonomické situace členských obcí související s dopady 
pandemie koronaviru a výpadky jejich daňových příjmů je však předfinancování zbývajících projektových 
aktivit v případě obou výše zmíněných projektů ohroženo, a hrozí tak riziko, že Montanregion Krušné hory - 
Erzgebirge, o.p.s., nebude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím ze smluv o dotacích uzavřených se 
Saskou rozvojovou bankou (SAB), což by mělo i vážný negativní dopad na hospodaření členských obcí.
Z uvedených důvodů se Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., obrátila na Ústecký kraj s žádostí o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 2 000 000,00 Kč, která by pomohla všechny projektové 
aktivity zdárně dokončit, a přispěla tak k dalšímu rozvoji památky světového dědictví Hornický region 
Erzgebirge/Krušnohoří. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků byla stanovena s ohledem 
na termíny pro vyplacení dotací pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. na zmíněné projekty ze 
strany SAB. Tyto dotace, včetně příspěvku ze státního rozpočtu, pokryjí 90 % prostředků vynaložených v 
rámci projektů, zbylých 10 % se zavázaly uhradit členské obce. Tím je zaručena i návratnost prostředků 
poskytnutých Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru KP:
Ústecký kraj prostřednictvím odboru KP dlouhodobě spolupracuje s Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, 
o.p.s., zejména na nominaci vybraných hornických památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Z 
rozpočtu odboru je rovněž hrazen o.p.s. každoroční příspěvek nepřesahující 100 tis. Kč, vyplývající ze 
Smlouvy o partnerství uzavřené v roce 2013 mezi Ústeckým krajem, Karlovarským krajem a šesti 
krušnohorskými obcemi.
Dle výše uvedených skutečností a informací uvedených v žádosti obecně prospěšné společnosti 
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. o návratnou finanční výpomoc ze dne 15. 6. 2020 je toto 
řešení jedinou možností jak úspěšně realizovat projekty související se správou a rozvojem statku světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Žádost byla posouzena 
odborem KP a je z věcného pohledu v pořádku.

Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor navržené usnesení nedoporučuje z následujících důvodů:
1) do jednání Zastupitelstva kraje je předkládán materiál pod bodem 10.5 – „Informace k vyrovnání 
předpokládaného propadu daňových příjmů ÚK v důsledku COVID 19“, kde je jednoznačně uvedeno, že 
Ústecký kraj má od dubna do konce měsíce srpna propad daňových příjmů již v objemu 549 mil. Kč a na 
konci roku předpokládá celkové neplnění daňových příjmů v objemu cca 1 020 mil. Kč. Pro vyrovnání tohoto 
propadu byla provedena drastická opatření v rozpočtu kraje (snížení výdajů o 10%, zrušení či zásadní 
omezení dotačních titulů) i jím zřízených PO (snížení příspěvků zřizovatele, nařízení odvodů z investičních 
fondů, vrácení účelových investičních i neinvestičních příspěvků), na základě čehož se v současné chvíli 
podařilo najít úspory a návazně snížit daňové příjmy o 917 mil. Kč. Z těchto údajů však vyplývá, že stále je 
ještě nutné hledat úspory v objemu více jak 100 mil. Kč a tudíž kraj nemá zdroje na další podporu subjektů 
mimo jím zřízených či založených, což daná o.p.s. není.
2) Kraj má na předfinancování svých projektů otevřený úvěr u komerční banky, kde platí za jeho použití úroky 
a tudíž nelze reálně očekávat, že bude ostatní subjekty dotovat, za situace kdy sám platí za cizí zdroje na 
předfinancování vlastních projektů.
3) Obce od státu již obdržely dotace ve výši 1 250,- Kč/obyvatele jako kompenzaci propadu daňových příjmů, 
kraje však, dle vyjádření vlády, kompenzovány nebudou. Z toho jednoznačně vyplývá, že obce jsou na tom 
finančně z pohledu propadu daňových příjmů lépe než kraje a případnou finanční výpomoc by tudíž spíše 
měli zajistit zakladatelé – 6 obcí, z toho jen dvě jsou z Ústeckého kraje (Město Krupka obdrželo kompenzaci 
ve výši 15 791 tis. Kč a Město Loučná pod Klínovcem obdrželo kompenzaci ve výši 151 tis. Kč), zbylé čtyři 
jsou z Karlovarského kraje (Město Jáchymov, Město Boží Dar, Město Horní Blatná a Město Abertamy) a tyto 
také již obdržely dotace od státu podle počtu obyvatel.
4) Pokud by přes výše uvedené důvody chtěl Ústecký kraj podpořit žádost Montanregionu Krušné hory - 
Erzgebirge, o.p.s., je zde otázka, proč má pouze náš kraj poskytnout návratnou finanční výpomoc (dále také 
NFV) sdružení, které má celkem 22 lokalit a z toho jen 5 na území České republiky, zbylých 17 je v Německu 



– Sasku. V Čechách jsou z uvedených 5 lokalit pouze 2 na území Ústeckého kraje. Vyvstává tudíž otázka 
proč se sdružení se stejnou žádostí o NFV neobrátilo i na druhý z krajů, kde jsou 3 lokality – Karlovarský kraj. 
Logicky by se tudíž o poskytnutí NFV měly podělit oba kraje buď dle zakládajících členů, nebo podle počtu 
lokalit na území jednotlivých krajů.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 
27. 8. 2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 27.8.2020

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 27. 8. 2020


