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Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje - nové znění s 
vyznačenými změnami

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

Zásady pro poskytování účelových finančních příspěvků v rámci Fondu Ústeckého kraje dle upravené 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje dne 25. 11. 2020 uložila usnesením č. 014/2R/2020 1. náměstkyni hejtmana ÚK Ing. 
Lubomíře Mejstříkové CSc., MBA zpracovat návrh aktualizace Zásad pro poskytování účelových finančních 
prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (Zásady), schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 
015/27Z/2020 dne 9.3.2020.

V rámci aktualizace je navrhováno:

- upřesnění a sjednocení terminologie - body 2.2., 3.4, 3.7, 6.2
- zrušení horní hranice poskytnutého příspěvku v bodě 4.5 Zásad - v rámci návrhu rozpočtu Fondu ÚK jsou 
věcně příslušnými odbory plánovány dotace přesahující tyto hranice, např. dotace městům Klášterec nad 
Ohří a Litvínov na dofinancování výstavby dopravního terminálu, podpora vzdělávání UJEP, podpora činnosti 
destinačních agentur atd.
- aktualizace podmínek zveřejňování uzavřených Smluv o poskytnutí dotace v souladu s platnou legislativou, 
sjednocení s textem Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem - 
nahrazen celý bod 6.3

Rada Ústeckého kraje dne 20.1.2021 provedla úpravu v bodu 2.1, kde je navrženo odstranění odst. a), b), c).

Všechny změny jsou vyznačeny v příloze č.1.

Zásady byly konzultovány s odborem LP.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení 
projektů, odbor strategie, přípravy a 
realizace projektů

Bc. Robert Kusek, samostatný referent 
oddělení projektů, odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 20. 1. 2021

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

  Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 20.1.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 20. 1. 
2021


