
Pozn.: 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. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 22.3

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Předložení zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke 
schválení.

Nárok na rozpočet:
Financování ve výši návrhu rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na rok 2021 pro 
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 (26,5 mil. Kč).

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

Ing. Petr Medáček, Bohuslav Kreuz, Ing. Václav Bešta, Ing. Barbora Bažantová, Jaroslav Vlasák, Petr Pillár, 
Radek Černý, Lenka Procházková, Ladislav Kubiska, Pavel Svoboda

Dne: 16. 3. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

22.3-1 Název: bod 22.3 příloha 1.pdf Program obnovy venkova Ústeckého 
kraje - zásady U

22.3-2 Název: bod 22.3 příloha 2.pdf Vzor formuláře žádosti U

22.3-3 Název: bod 22.3 příloha 3.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí dotace U

22.3-4 Název: bod 22.3 příloha 4.pdf Vzor formuláře závěrečné zprávy U

22.3-5 Název: bod 22. 3 příloha 5.pdf Čestné prohlášení POV 2021 U

22.3-6 Název: bod 22.3 příloha 6.pdf Vzor přihlášky do soutěže U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 dle příloh č. 1 - 6 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 9. 2004 rámcový Program obnovy 
venkova Ústeckého kraje. Podle tohoto rámcového programu a s využitím zkušeností z předchozích ročníků 
byl připraven návrh Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 (dále jen Program). Příprava Programu 
byla konzultována v pracovní skupině Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Zásady Programu sledují 
nastavení podpory na rozvoj venkovských obcí ve vybraných oblastech.

Oblast podpory 1 "Obnova a rozvoj venkovské zástavby" je zaměřena na střediska volného času, obecní 
úřady a požární nádrže.

Oblast podpory 2 "Chodníky a místní komunikace" je zaměřena na opravy a výstavbu chodníků a místních 
komunikací, opravy mostků a propustků a rekonstrukci veřejného osvětlení za podmínek, že bude využito 
provedených zemních prací při rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v obci.

Oblast podpory 3 "Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady" je 
zaměřena na podporu údržby veřejných prostranství a výsadbu zeleně v intravilánu obcí do 600 obyvatel.

Oblast podpory 4 "Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace" je zaměřena na 
administraci projektových žádostí do evropských a národních fondů v obcích do 1000 obyvatel, přednost 
budou mít obce do 600 obyvatel.

Oblast podpory 5 Soutěž „Moje obec - můj domov“. Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit činnost malých obcí v 
Ústeckém kraji při řešení vzhledu obce (intravilánu) za období od 01/2020 do 10/2021.

Žadateli v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje budou obce do 2 000 obyvatel. Finanční alokace 
bude vycházet z návrhu rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na rok 2021.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Jana Červinková Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 10. 4. 
2021

2 Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)   Ing. Michal Kučera 
12.4.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 10. 4. 2021


