
 

 

č. j.: KUUK/063868/2021  

Spis. zn.: KUUK/063868/2021/1 

 

Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení žádostí podaných 

v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 

let 2017 až 2020 (dále jen Program) v roce 2021, 

konané dne 12. 5. 2021 v budově C Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

ul. Stroupežnického č. 16, míst. č. 209  

 

 
Přítomni:  

Členové komise jmenováni na základě usnesení RÚK č. 125/11R/2021 ze dne 24. 3. 2021: 

Zdeněk Plecitý, zastupitel Ústeckého kraje, předseda Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK 

Zdeněk Kutner, zastupitel Ústeckého kraje, předseda Komise investiční a majetkové RÚK  

Ing. Michal Kučera, člen Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a 

rozvoj venkova 

 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství: 

Ing. Jakub Skoupý – vedoucí oddělení zemědělství 

Ing. Dominika Petráková 

Ing. Michaela Sattlerová 

Ing. Dagmar Hyblerová 

 

 

Předmět jednání:  

Hodnocení projektů podaných v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji 

na období let 2017 až 2020. Prodloužení platnosti Programu do 31. 12. 2021 bylo schváleno 

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/31Z/2020 dne 7. 9. 2020. 

 

 

Program jednání:  

1. Úvodní slovo  
2. Volba předsedy 
3. Vyhodnocení projektů 
4. Usnesení 
5. Závěr 

 

1. Ing. Jakub Skoupý, vedoucí oddělení zemědělství uvítal přítomné a seznámil je s pravidly 
jednání výběrové komise a s předloženými podklady dle bodu 3.    

Výběrová komise je vázána postupem stanoveným v čl. 7, odst. 1, bod 2, písm. b), c) 
Programu. Výstup z jednání výběrové komise bude doporučením pro další jednání o 
poskytnutí dotace Rady Ústeckého kraje, Výboru pro životní prostředí ZÚK, Výboru pro 
zemědělství a venkov ZÚK a Zastupitelstva Ústeckého kraje v souladu se zákonem č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.    

 

bod 10.1 příloha 3



 

 

2. Členové komise jmenovaní na základě usnesení RÚK č. 125/11R/2021 ze dne 24. 3. 2021 
zvolili předsedou výběrové komise Ing. Michala Kučeru, člena Rady ÚK pro oblast 
regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoj venkova.  

3. Členům výběrové komise byly předloženy k hodnocení tabelární soupisy všech žádostí 
obdržených v souladu s Výzvou k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro 
oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 pro rok 2021, včetně finančního 
vypořádání jednotlivých oblastí podpory Programu dle stanovené alokace finančních 
prostředků.  

Výběrová komise po vyhodnocení žádostí podaných v rámci Programu pro rok 2021 
z pohledu obsahové a ekonomické úrovně, navrhla vzhledem k převýšení požadovaných 
finančních prostředků nad možnosti rozpočtu použití koeficientu pro oblasti podpory 1. a) 
Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje a 1. b) Rozvoj ekologické výchovy, 
vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje.   

V případě oblasti podpory 1. c) Podpory záchranných stanic na území Ústeckého kraje 
nebyla alokovaná výše finančních prostředků vyčerpána, a proto byl navržen přesun 
finančních prostředků do oblasti podpory 2. a) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje 
tak, aby došlo k uspokojení všech žadatelů a do oblasti podpory 1. a) Obnova krajiny a 
biodiverzity na území Ústeckého kraje.  

 

4. Výběrová komise pro hodnocení žádostí v rámci Programu pro rok 2021  

4.1 doporučuje Radě Ústeckého kraje projednat návrh na přidělení dotací a jejich 
poskytnutí v rámci oblasti podpory Programu 1. c) Podpora záchranných stanic na 
území Ústeckého kraje v požadované výši dle přílohy č. 3, 

hlasování (pro – proti – zdržel se) 3 – 0 – 0  

4.2 navrhuje přesun části zbylých finančních prostředků (392 310 Kč) z oblasti podpory 
1. c) do oblasti podpory 2. a) Podpora včelařů v Ústeckém kraji tak, aby došlo 
dorovnání rozpočtu, a doporučuje Radě Ústeckého kraje projednat návrh na přidělení 
dotací z této oblasti podpory v plné výši dle přílohy č. 4, 

hlasování (pro – proti – zdržel se) 3 – 0 – 0 

4.3 navrhuje přesun části zbylých finančních prostředků (207 690 Kč) z oblasti podpory 1. 
c) do oblasti podpory 1. a) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje a 
doporučuje Radě Ústeckého kraje projednat návrh na přidělení dotací a jejich 
poskytnutí za použití koeficientu 0,4071 dle přílohy č. 1,  

hlasování (pro – proti – zdržel se) 3 – 0 – 0 

V rámci hodnocení byl nahlášen poměr k projednávané věci Zdeňka Kutnera v případě 
žádosti obce Domoušice. 

4.4 doporučuje Radě Ústeckého kraje projednat návrh na přidělení dotací a jejich 
poskytnutí za použití koeficientu 0,4597 v rámci oblasti podpory 1. b) Rozvoj ekologické 
výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje dle přílohy č. 2, 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 

Oblast podpory: 1.a) Biodiverzita 1.b) EVVO 1.c) Záchranné stanice 2.a) Včelaři 

     
investiční 

dotace 
neinvestiční 

dotace 
  

Alokováno  1 000 000,- 1 000 000,- 600 000,- 400 000,- 2 000 000,- 

Požadováno  2 966 290,- 2 175 310,- 0,- 400 000,- 2 392 310,- 

Rozdíl  - 1 966 290,- -1 175 310,- 600 000,- 0,- -392 310,- 



 

 

hlasování (pro – proti – zdržel se) 3 – 0 – 0 

V rámci hodnocení byl nahlášen poměr k projednávané věci Ing. Michala Kučery 
v případě žádosti Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p. o. 

4.5 doporučuje Radě Ústeckého kraje projednat návrh žádostí k zamítnutí dle přílohy č. 5. 

hlasování (pro – proti – zdržel se) 3 – 0 – 0 

Přílohy č. 1, 2, 3, 4 - tabelární přehledy žádostí 

Příloha č. 5 - soupis žádostí navržených dle Čl. 7, odst. 1, bodu 1. Programu k zamítnutí bez 

dalšího hodnocení 

 

V Ústí nad Labem dne 12. 5. 2021  

Zapsala: Ing. Dagmar Hyblerová 

Výběrová komise:  

 

…………………………………….. 

Zdeněk Plecitý 

 

…………………………………….. 

Zdeněk Kutner 

 

…………………………………….. 

Ing. Michal Kučera (předseda výběrové komise) 

 


