
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: 6.2

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Úprava Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
úprava Zásad především z důvodu změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.2-1 Název: bod 6.2 priloha 1.pdf Platné zásady U

6.2-2 Název: bod 6.2 priloha 2.pdf Upravené zásady včetně viditelných 
změn U

6.2-3 Název: bod 6.2 priloha 3.pdf Nové Zásady s přijatými změnami U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

v souladu s § 36 písm. c) a d) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,



Důvodová zpráva:
Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen
Zásady) byly naposledy upravovány v červnu roku 2018.
Předkládaná úprava Zásad je zpracována v souvislosti se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Při té příležitosti byly platné zásady rozeslány všem odborům pro případné 
další úpravy v rámci jednotlivých Dotačních titulů.
Zásady byly konzultovány a připomínkovány odbory, kterých se poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí týká včetně legislativních úprav od odboru legislativně-právního.
K jakým změnám došlo, je zvýrazněno v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru 
informatiky a organizačních věcí, 
pověřený vedením odboru kancelář 
hejtmana

Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 4. 6. 2021
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 4.6.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 4. 6. 2021


