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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.2

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Řešeno v rámci stávajícího rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů - (Fond Ústeckého kraje). 
Kč neinvestiční dotace, Kč investiční dotace.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 014/12R/2021

Přílohy: 

10.2-1 Název: bod 10.2 příloha č. 1.pdf Žádosti jednotlivých subjektů U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 1: Město Česká Kamenice
IČ: 00261220
sídlo: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
výše investiční dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Cyklostezka - Česká Kamenice - Kamenický Šenov

2. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:



· žadatel č. 2: Obec Prackovice nad Labem
IČ: 00264229
sídlo: Prackovice nad Labem 54, 411 33 Prackovice nad Labem
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Oprava střechy čp. 8 Prackovice n. L.

· žadatel č. 3: Obec Tašov
IČ: 00556904
sídlo: Tašov 51, 400 02 Tašov
výše dotace: 92 005 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce oken a dveří v rámci úspory energií

· žadatel č. 4: Obec Domoušice
IČ: 00264903
sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Obnova a modernizace Obecního úřadu v Domoušicích

· žadatel č. 5: Obec Líšťany
IČ: 00831824
sídlo: U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
výše dotace: 530 782 Kč
název projektu (akce): Vybavení centra volnočasových aktivit

· žadatel č. 6: Kulturní zařízení města Postoloprty, příspěvková organizace
IČ: 75064022
sídlo: Mírové náměstí 3, 439 42 Postoloprty
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Postoloprtské slavnosti 2021

· žadatel č. 7: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
IČ: 00673552
sídlo: Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovické jaro 2021

· žadatel č. 8: Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J.Á.Komenského 677, okres Chomutov
IČ: 46787534
sídlo: Jana Ámose Komenského 677, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 390 000 Kč
název projektu (akce): SIRAEX 2021 - Festival současného tance

· žadatel č. 9: Obec Veliká Ves
IČ: 00262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
výše dotace: 61 340 Kč
název projektu (akce): Předcházení vzniku plastového odpadu ve Veliké Vsi

· žadatel č. 10: Obec Chotiněves
IČ: 00555223
sídlo: Chotiněves 6, 411 45 Chotiněves
výše dotace: 275 310 Kč
název projektu (akce): Sloup se sochou Sv. Vavřince

· žadatel č. 11: Město Lovosice
IČ: 00263991
sídlo: Školní 407/2, 410 02 Lovosice
výše dotace: 2 987 683 Kč
název projektu (akce): Hřiště 1. ZŠ



· žadatel č. 12: Město Blšany
IČ: 00264784
sídlo: Náměstí 29, 439 88 Blšany
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): PD modernizace a rekonstrukce interiéru MŠ Blšany

3. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:

· žadatel č. 13: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 261 500 Kč
název projektu (akce): Historické cyklovlaky IX. ročník

· žadatel č. 14: Farní charita Litoměřice
IČ: 46769382
sídlo: Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 334 565 Kč
název projektu (akce): PD pro Domov se zvláštním režimem Farní charity

· žadatel č. 15: Spolek pro obnovu kaple Botschen
IČ: 06252427
sídlo: Libouchec 233, 403 35 Libouchec
výše dotace: 231 000 Kč
název projektu (akce): Střecha věže a instalace oken kaple Botschen

· žadatel č. 16: TRAMMUSEUM z.s.
IČ: 06947638
sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
výše dotace: 472 584 Kč
název projektu (akce): Kolejnice pro TRAMMUSEUM Lovečkovice

· žadatel č. 17: Lyžařský klub Jirkov, z.s.
IČ: 47793015
sídlo: Kostelní 75, 431 11 Jirkov
výše dotace: 223 000 Kč
název projektu (akce): Oprava stroje na údržbu sjezdovek

· žadatel č. 18: Institut technického vzdělávání, z. ú.
IČ: 07562837
sídlo: Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 446 500 Kč
název projektu (akce): Institut technického vzdělávání - projektová část



Důvodová zpráva:
Akce a projekty uvedené v návrhu usnesení jsou realizovány na území Ústeckého kraje (dále jen ÚK). V 
případě realizace projektu na jiném území, příp. subjektem se sídlem mimo ÚK, se vždy jedná o akci, která 
přímo či nepřímo podporuje ÚK.

Po obdržení žádosti o podporu z Fondu ÚK (dále jen Žádost) provede administrující odbor (odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů) kontrolu věcné kompletnosti žádosti. V případě, že Žádost splňuje všechny 
náležitosti a požadavky, předkládá ji Pracovní skupině hejtmana Ústeckého kraje k posouzení. Návrhy 
Pracovní skupiny hejtmana Ústeckého kraje jsou předkládány ke schválení orgánům Ústeckého kraje 
(RÚK/ZÚK).

U projektu s pořadovým číslem 1 bude Smlouva uzavírána v souladu se vzorovou smlouvou schválenou 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje ze dne 9. 3. 2020. Některé projekty plně neodpovídají podporovaným 
činnostem uvedených v Zásadách pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje, a proto Pracovní skupina hejtmana Ústeckého kraje respektive Rada Ústeckého kraje 
navrhla tyto projekty nepodpořit.

Finanční příspěvky na projekty, které vykazují všechny znaky veřejné podpory, jsou poskytovány v režimu „de 
minimis“ ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Ústředním věstníku Evropské unie 
č. 352/2013 na straně L). Slučitelnost podpory projektů se společným trhem EU posuzuje správce Fondu u 
každého projektu individuálně. Výše možné podpory v rámci hranice stanovené nařízením je stanovena dle 
údajů v čestném prohlášení o přijatých podporách de minimis, které je povinnou přílohou žádosti o příspěvek 
z Fondu Ústeckého kraje. Dalšími povinnými přílohami jsou čestné prohlášení o bezdlužnosti a v případě 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace nebo nadačního fondu jsou tito
žadatelé povinni předložit také kopii dokladu o volbě či jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn 
jednat jménem subjektu navenek, kopii záznamu o registraci a dále také kopii smlouvy o vedení běžného 
bankovního účtu. Pro příspěvkové organizace je povinnou přílohou souhlas zřizovatele. V rámci 
administrativní kontroly doložených žádostí se dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v 
rámci Fondu Ústeckého kraje dále dohlíží na tyto povinné náležitosti: údaje o žadateli, specifikace 
akce/činnosti, uvedení osoby odpovědné za zpracování žádosti, přesná částka požadovaného příspěvku,
seznam dalších přispěvatelů, možnosti prezentace Ústeckého kraje v rámci dané akce/činnosti, informace, 
zda již dříve byla/y žadateli poskytnuta/y jakákoliv podpora/y od Ústeckého kraje, používané účetní období.

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. Iva Tomešová 12. 4. 
2021

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

  Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 12.4.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 12. 4. 
2021


