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Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Rady ÚK ze dne 2.6.2021

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

17.1-1 Název: bod 17.1 priloha c. 1.pdf
Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámco Fondu 
Ústeckého kraje

U

17.1-2 Název: bod 17.1 priloha c. 2.pdf
Zásady pro poskytování finančních 
prostředků v rámci Fondu Ústeckého 
kraje - s vyznačenými změnami

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

Zásady pro poskytování účelových finančních příspěvků v rámci Fondu Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje dne 2. 6. 2021 uložila Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M člence Rady Ústeckého kraje 
zpracovat návrh aktualizace Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje (Zásady), schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 011/3Z/2021 dne 25. 1. 2021.
Odbor SPRP po dohodě s odborem LP navrhuje formální změny, na základě změny zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon“), která byla přijata zákonem č. 527/2020 Sb., 
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím 
zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, která nabývá účinnosti dne 1. 6. 2021.
Na základě jednání s EK odborem byl upraven neuznatelný náklad; nájemné s následnou koupí /leasing/ na 
termín ve změní „uzavřené leasingové smlouvy“, který se touto úpravou týká všech druhů leasingu.

Přílohou č. 2 tohoto materiálu jsou Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje s vyznačenými změnami.

Zásady byly konzultovány s odborem LP. Všechna doporučení odboru LP byla akceptována.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jaroslava Kuszniruková, vedoucí 
odboru strategie, přípravy a realizace 
projektů

Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení 
projektů, odbor strategie, přípravy a 
realizace projektů

Ing. Zdeňka Matoušková, odbor 
strategie, přípravy a realizace projektů

JUDr. Milan Boháček, vedoucí právního 
oddělení, odbor legislativně právní

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 4. 6. 2021

2 Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)   Mgr. Iva Dvořáková 9.6.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 4. 6. 2021


