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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. 

 

 

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 
 

Usnesení ZÚK č. 057/26Z/2020 z 27.01.2020 

Závěrečná zpráva - Informace o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru 

organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

přednesenou informaci o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru, jež byl poskytnut 

organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 900 000,- Kč  

 

B) ukládá  

předložit informaci o případných přeplatcích a jejich účelném využití, vzniklých v 2. části kalendářního 

roku 2019 (školního roku 2019/2020).  

Termín: 28. 2. 2021 

Vyjádření k 28.2.2021: Dne 25.1.2021 byli informace předloženy na 3. zasedání ZUK. 

 

Usnesení ZÚK č. 017/2Z/2020 z 16.12.2020 

Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnutí 

zálohy na roční členský příspěvek Ústeckého kraje (člena spolku) do spolku INOVAČNÍ CENTRUM 

ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s., IČO 04542088, ve výši 1.000.000,- Kč za účelem zajištění činnosti 

spolku v roce 2021.  

 

B) ukládá  

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru Strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu 

Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 10. 2. 2021 

Vyjádření k 10.2.2021: Veškeré potřebné úkony k zajištění realizace dle bodu A) zabezpečeny. 

 

Usnesení ZÚK č. 013/3Z/2021 z 25.01.2021 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyrovnávací platba 

pro rok 2021 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Informace o výpočtu vyrovnávací platby pro rok 2021 programu „Podpora sociálních služeb v 

Ústeckém kraji 3“ obsažené v příloze č. 1 – 3 tohoto usnesení,  
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B) rozhoduje  

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o 

poskytnutí dotace z dotačního programu v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 

3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509 subjektům poskytujícím sociální služby ve 

stanovené výši, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a dodatku k Pověření Ústeckého kraje se subjekty 

uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení,  

 

C) schvaluje  

a) vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy 

č. 2 tohoto usnesení,  

b) vzor dodatku k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 

zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,  

 

D) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k 

uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a dodatku 

k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do 

základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s podpořenými poskytovateli sociálních služeb.  

Termín: 28. 2. 2021 

Vyjádření k 24.2.2021: Dodatky ke smlouvám i k pověření byly podepsány v termínu. 

 

Usnesení ZÚK č. 017/3Z/2021 z 25.01.2021 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – dodatky ke 

smlouvám 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.  

 

B) rozhoduje  

o uzavření dodatků dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana, realizovat úkony dle části B) tohoto usnesení.  

Termín: 28. 2. 2021 

Vyjádření k 23.2.2021: Dodatky s příjemci dotace byly uzavřeny. 

 

Usnesení ZÚK č. 022/3Z/2021 z 25.01.2021 D)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Vrbice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádost obce Vrbice ze dne 13. 10. 2020 (č.j. KUUK/154266/2020) o změnu vyplacení poslední splátky 

poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu;  
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B) bere na vědomí  

žádost obce Vrbice ze dne 4. 12. 2020 (č.j. KUUK/178414/2020) o změnu termínu ukončení realizace 

projektu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu;  

 

C) mění  

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

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Vrbice z Fondu vodního 

hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace s 

odkanalizováním na novou ČOV v Polepech – 3. část“ přijaté usnesením č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 

2020, resp. Článek II. odst. 5. smlouvy č. 20/SML1171/SoPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) 

náklady budou proplacené do výše přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v 

uzavřené smlouvě č. 20/SML1171/SoPD/ZPZ a rozhoduje o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1171/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Vrbice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 023/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Kyškovice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Kyškovice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1164/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Kyškovice, IČ: 

70892156, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí,  

1. sdělit obci Kyškovice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti,  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 024/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Veselé 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Veselé o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 4 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3482/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Veselé, 

IČ:00555908, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Veselé rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 025/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec 

Domoušice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Domoušice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1166/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Domoušice, IČ: 

00264903, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Domoušice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 026/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Žalany 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Žalany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Žalany, IČ: 

00266655, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Žalany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  
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Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 027/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Klapý 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Klapý o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1165/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Klapý, IČ: 

00263796, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Klapý rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 028/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Štětí 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Štětí o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1174/SoPD/ZPZ, uzavřené s městem Štětí, IČ: 

00264466, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit městu Štětí rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Městu sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 029/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Holedeč 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Holedeč o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  
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B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1172/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Holedeč, IČ: 

00556297, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Holedeč rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 030/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Patokryje 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Patokryje o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Patokryje, IČ: 

00266124, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Patokryje rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 031/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Srbice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Srbice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Srbice, IČ: 

00266591, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Srbice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 
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Usnesení ZÚK č. 032/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Košťany 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Košťany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SoPD/ZPZ, uzavřené s městem Košťany, IČ: 

00266400, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí 1. sdělit městu 

Košťany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Městu sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 033/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Úštěk 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Úštěk o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML2691, uzavřené s městem Úštěk, IČ: 00264571, dle 

přílohy č. 6 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit městu Úštěk rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Městu sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 034/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Pnětluky 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Pnětluky o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  
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v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1162/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Pnětluky, IČ: 

00556394, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  

1. sdělit obci Pnětluky rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 041/3Z/2021 z 25.01.2021 C)1. 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Hřivice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Hřivice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ, uzavřené s obcí Hřivice, IČ: 

00264971, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí 1. sdělit obci 

Hřivice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 28. 2. 2021  

Vyjádření k 11.2.2021: Obci sděleno rozhodnutí ZÚK dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 011/4Z/2021 z 15.02.2021 

Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, o sloučení voleb 

kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem.  

 

B) volí  

do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:  

a) PaedDr. Aretu Beranovou, , s účinností 

od 25. 4. 2021;  

b) Milana Galentu,  s 

účinností od 25. 4. 2021;  

c) Ing. Evu Hajnou, s účinností od 25. 4. 2021;  

d) Danu Jarou,  s účinností od 25. 4. 2021;  

e) Ottu Hercíka, , s účinností od 25. 4. 2021;  

f) Mgr. Marii Bečkovou,  s účinností od 12. 9. 

2021;  
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g) Mgr. Bc. Zdeňku Doleželovou, , s účinností od 12. 

9. 2021;  

h) Mgr. Tomáše Doudu,  s účinností od 12. 9. 2021;  

i) Janu Chudobovou,  s účinností od 12. 

9. 2021;  

j) Mgr. Ing. Martina Kršňáka, , s účinností od 12. 

9. 2021.  

 

C) ukládá  

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedkyni Krajského soudu v Ústí nad 

Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu B tohoto usnesení.  

Termín: 26. 2. 2021 

Vyjádření k 26.2.2021: Informace byla dne 26.2.2021 odeslána předsedkyni Krajského soudu v UL 

datovou schránkou. 

 

Usnesení ZÚK č. 014/4Z/2021 z 15.02.2021 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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

(bod 4.6) procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů,  

 

B) rozhoduje  

dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a) o poskytnutí dotace těmto subjektům: • žadatel: České Švýcarsko o.p.s. IČ: 25436911 sídlo: 

Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746 výše neinvestiční dotace: 1 000 000 Kč podíl 

dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s. IČ: 28734220 sídlo: Klíny 61, 

PSČ 43601 výše neinvestiční dotace: 1 000 000 Kč podíl dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační 

agentura Dolní Poohří, o.p.s. IČ: 28750721 sídlo: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801 výše 

neinvestiční dotace: 1 000 000 Kč podíl dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační agentura České 

středohoří, o.p.s. IČ: 28750853 sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01 výše neinvestiční 

dotace: 1 000 000 Kč podíl dotace ve výši 100% b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace dle vzoru uvedeného v upravené příloze č. 1 tohoto materiálu.  

 

C) ukládá  

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření veřejnoprávních 

smluv dle vzoru uvedeného v upravené příloze č. 1 tohoto materiálu.  

Termín: 28. 2. 2021 

Vyjádření k 23.2.2021: Smlouvy uzavřeny. 

 


