
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: 12.2

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na činnost destinačních agentur a dotace na realizaci pilotního 
projektu veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Nárok na rozpočet:
Požadované finanční prostředky ve výši 3.466 tis. Kč jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu (Fond Ústeckého kraje) 
na rok 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

12.2-1 Název: bod 10.2 priloha 1.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace U

12.2-2 Název: bod 12.2 priloha 2.pdf Žádost o dotaci České Švýcarsko 
o.p.s. U

12.2-3 Název: bod 12.2 priloha 3.pdf Žádost o dotaci Destinační agentura 
Krušné hory o.p.s. U

12.2-4 Název: bod 12.2 priloha 4.pdf Žádost o dotaci Destinační agentura 
Dolní Poohří, o.p.s. U

12.2-5 Název: bod 12.2 priloha 5.pdf Žádost o dotaci Destinační agentura 
České středohoří, o.p.s. U

12.2-6 Název: bod 12.2 priloha 6.pdf Žádost o investiční dotaci Destinační 
agentura České středohoří, o.p.s. U



12.2-7 Název: bod 12.2 priloha 7.pdf
Přílohy k žádosti o investiční dotaci 
Destinační agentura České 
středohoří, o.p.s. 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, bod 
4.5 maximální výše poskytnutého příspěvku

B) rozhoduje

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

1. o poskytnutí dotace na činnost destinačních agentur těmto subjektům:

• žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%

• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 500 000 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: 500 000 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: 500 000 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 investiční dotace: 1 466 000 Kč
podíl dotace ve výši 83,25%

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu

C) ukládá

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření veřejnoprávních smluv 
dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu
Termín: 15. 7. 2021



Důvodová zpráva:
Destinační agentury působící na území kraje předložily Ústeckému kraji žádosti o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na zajištění jejich činností a aktivit. Tyto žádosti jsou uvedeny v 
příloze 2 – 5 a jedná se o tyto subjekty:
1. žadatel České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911, se sídlem Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 
40746, žádost o dotaci je přílohou číslo 2 tohoto materiálu
2. žadatel Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220, se sídlem Klíny 61, PSČ 43601, žádost o 
dotaci je přílohou číslo 3 tohoto materiálu
3. žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s., IČ: 28750721, se sídlem Žatec, nám. Prokopa Velkého 
1951, PSČ 43801, žádost o dotaci je přílohou číslo 4 tohoto materiálu
4. žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., IČ: 28750853, se sídlem Litoměřice, Komenského 
748/4, PSČ: 412 01, žádost o dotaci je přílohou číslo 5 tohoto materiálu

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. současně předložila Ústeckému kraji žádost o poskytnutí 
účelové investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na vybudování doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu v destinaci České středohoří.
Projekt je rozdělen na tři dílčí celky:
1. Odstavné plochy – cílem je zpracovaní studie a inženýring pro výstavbu prvních 4 míst a zároveň 
vybudování jedné plochy;
2. Říp a Milešovka – vrcholy udržitelné turismu, kde v další etapě vznikne jednoduchého ubytování pro turisty 
na Milešovce a na vrcholu hory Říp a v jejím okolí dojde k obnově informačních cedulí a zajištění mobilního 
sociálního zařízení pro návštěvníky;
3. Útulny v Českém středohoří – cílem je zpracovaní dokumentace a výstavba dvou útulen
Projektová žádost je obsažena v příloze č. 6 a podrobných popis plánovaných aktivit je uveden v příloze č. 7. 
Realizace tohoto investičního projektu bude v případě schválení sloužit jako pilotní projekt pro ověření a 
nastavení parametrů plánovaného dotačního programu „PODPORA BUDOVÁNÍ VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“.
Odbor regionálního rozvoje provedl kontrolu úplnosti a formálních náležitostí dle Zásad pro poskytování 
účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (dále jen "Zásady"). Žádosti obsahují 
náležitosti vyžadované § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že předložené žádosti 
překračují stanovený limit maximální výše poskytnutého příspěvku, obsahuje bod A) usnesení návrh na 
schválení výjimky ze Zásad.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jiří Válka Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 7. 6. 
2021

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 7.6.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 7. 6. 2021


