
 
 

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 
Dne: Bod programu: 

2. 11. 2011  15 

Věc: 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje 

Důvod předložení: 

Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého 
kraje  

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje: 

Řešeno v rámci stávajícího rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů  - (Fond 
hejtmanky Ústeckého kraje), 1 540 000,-Kč neinvestiční dotace, 6 938 734,-Kč investiční 
dotace. 

Zpracovali: Předkládá: 

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

 

Bc. Robert Kusek,                                         
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů 

 Ing. Pavel Kouda, 
náměstek a zástupce hejtmanky Ústeckého 
kraje 

Konzultováno: Projednáno : 

usnesení číslo: 11/86R/2011/B,  
20/87R/2011 

hlasování: 

Jana Vaňhová, 
hejtmanka Ústeckého kraje 

 

dne: 

 
 

5. 10. 2011 
17. 10. 2011 

 

pro 

9 

10 

 

proti 

0 

0 

 

zdržel se 

0 

0 

Předáno OOKÚ: Přizváni k jednání: 

19. 10. 2011   

Přílohy: 

1. Obec Lkáň - Dětský den 

2. MĚSTO KADAŇ - Rekonstrukce střechy fotbalových šaten v Úhošťanech 

3. OBEC BOLEBOŘ - Nákup malotraktoru s přívěsným zařízením 

4. STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV - Modernizace stravovacího provozu Městského 
ústavu sociálních služeb v Chomutově 



 
 

5. Česká atletika, s.r.o. - Sportovní akce pro děti zaměřená na atletiku 

6. Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace - Dovybavení DPS Bukov pomůckami 
pro stravování pro  nesoběstačné seniory 

7. Městys Brozany nad Ohří - Dětské hřiště 

8. FOTBALOVÝ KLUB JISKRA MODRÁ - Projektová dokumentace 

9. Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most - Tympány pro 
soubory ZUŠ Litvínov 

10. DREAM PRODUCTION MP, s.r.o. - Masopustní oslavy 

11. REN czech s.r.o. - Internetový vyhledavač zájmových bodu Ústeckého kraje 

12. MĚSTO KADAŇ - Kadaň, sídliště D, lokalita u školy – doprava v klidu 

13. PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA - Beřkovický podzim 2011 

14. Obec Toužetín - 100. výročí narození gen. Ing. Františka Fajtla 

15. Obec Dobroměřice - Sanace a zateplení MŠ 

16. DAROTHORE a.s. - Adventní koncert 

17. občanské sdružení Ústečan - Vánoce 2011 

18. SK Březiny - Rozšíření kapacity zázemí klubu 

19. DAROTHORE a.s. - Setkání seniorů  z Ústí nad Labem 

20. Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení - Vybudování plaveckého centra pro děti do 6 let 
v Kadani 

21. Město Terezín - Obnova oken 

22. Obec Líšťany - Úprava chodníku vyvolaná rekonstrukcí silnice II/229 v Líšťanech 

23. Město Louny - Stavební úpravy ZŠ 28. října na MŠ včetně vybavení tříd 

24. DAROTHORE a.s. - Děti v ZOO 

25. Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace - Autobusové svozy do MDV v sezóně 
2011/2012 

26. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace - Šatní 
skříně 

27. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod Řípem - 2. Etapa opravy fary 
– vnitřní prostory 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání dne 2. 11. 2011: 
 
A )  r o z h o d l o  

dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, který je přílohou 
tohoto materiálu č.: 

 
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 
 
žadatel: Obec Lkáň 
IČ: 00832162 
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sídlo: 411 16  Lkáň 
výše dotace: 40 000 Kč 

                   název projektu (akce): Dětský den  
 

2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: MĚSTO KADAŇ 
IČ: 00261912 
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň 
výše dotace: 327 760 Kč 

                   název projektu (akce): Rekonstrukce střechy fotbalových šaten v Úhošťanech 
 

3. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: OBEC BOLEBOŘ 
IČ: 00261815 
sídlo: Boleboř 57, 431 21  Boleboř 
výše dotace: 100 000 Kč 

                   název projektu (akce): Nákup malotraktoru s přívěsným zařízením 
 

4. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
IČ: 00261891  
sídlo: Zborovská 4602, 430 28  Chomutov 
výše dotace: 1 500 000 Kč 

                   název projektu (akce): Modernizace stravovacího provozu Městského ústavu 
sociálních služeb v Chomutově  

 
5. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 
 
žadatel: Česká atletika, s.r.o.  
IČ: 63668157  
sídlo: 5. května 9/1323, 140 00  Praha 4 - Nusle 
výše dotace: 100 000 Kč 
podíl dotace na celkových nákladech: 100% 

                   název projektu (akce): Sportovní akce pro děti zaměřená na atletiku  
 

6. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 
IČ: 44555661 
sídlo: Za Vozovnou 1, 400 01  Ústí nad Labem-město - Bukov 
výše dotace: 26 974 Kč 
podíl dotace na celkových nákladech: 70,31% 
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                  název projektu (akce): Dovybavení DPS Bukov pomůckami pro stravování pro  
nesoběstačné seniory  

 
7. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 
 
žadatel: Městys Brozany nad Ohří 
IČ: 00263397  
sídlo: Palackého nám. 75, 411 81  Brozany nad Ohří 
výše dotace: 800 000 Kč 
podíl dotace na celkových nákladech: 86,96% 

                   název projektu (akce): Dětské hřiště  
 

8. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: FOTBALOVÝ KLUB JISKRA MODRÁ 
IČ: 14867788 
sídlo: 407 02  Jílové 
výše dotace: 300 000 Kč 

                   název projektu (akce): Projektová dokumentace  
 

9. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most 
IČ: 00832430  
sídlo: Podkrušnohorská 1720, 436 01  Litvínov 
výše dotace: 84 000 Kč 

                   název projektu (akce): Tympány pro soubory ZUŠ Litvínov  
 

10. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o. 
IČ: 25487787 
sídlo: Hrnčířská 10/1, 400 01  Ústí nad Labem 
výše dotace: 750 000 Kč 
podíl dotace na celkových nákladech: 100% 

                   název projektu (akce): Masopustní oslavy  
 

11. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: REN czech s.r.o. 
IČ: 28309871  
sídlo: Botanická 606/24, 602 00  Brno - Veveří 
výše dotace: 400 000 Kč 
podíl dotace na celkových nákladech: 90,91% 

                   název projektu (akce): Internetový vyhledavač zájmových bodů Ústeckého kraje  
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12. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 
 
žadatel: MĚSTO KADAŇ 
IČ: 00261912  
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň 
výše dotace: 1 500 000 Kč 

                   název projektu (akce): Kadaň, sídliště D, lokalita u školy – doprava v klidu 
 

13. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 
IČ: 00673552  
sídlo: Horní Beřkovice 1, 411 85  Horní Beřkovice 
výše dotace: 40 000 Kč 

                   název projektu (akce): Beřkovický podzim 2011 
 

14. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Obec Toužetín 
IČ: 00556441 
sídlo: 439 06  Toužetín 
výše dotace: 300 000 Kč 

                   název projektu (akce): 100. výročí narození gen. Ing. Františka Fajtla  
 

15. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Obec Dobroměřice 
IČ: 00831786  
sídlo: Dobroměřice 53, 440 01  Dobroměřice 
výše dotace: 500 000 Kč 
 název projektu (akce): Sanace a zateplení MŠ 

 
16. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 
 
žadatel: DAROTHORE a.s. 
IČ: 24730963 
sídlo: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
výše dotace: 90 000 Kč 
podíl dotace na celkových nákladech: 100% 

                   název projektu (akce): Adventní koncert 
 

17. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: občanské sdružení Ústečan 
IČ: 22833536 
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sídlo: Mírové náměstí 2442/6, 40001 Ústí nad Labem 
výše dotace: 120 000 Kč 
podíl dotace na celkových nákladech: 72,73% 

                   název projektu (akce): Vánoce 2011 
 

18. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: SK Březiny 
IČ: 46717161 
sídlo: Březiny 194, 405 02 Děčín XXVII 
výše dotace: 1 500 000 Kč 
podíl dotace na celkových nákladech: 100% 

                   název projektu (akce): Rozšíření kapacity zázemí klubu 
 

19. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: DAROTHORE a.s. 
IČ: 24730963 
sídlo: Na Výsluní 201/13, 100 00  Praha 10 - Strašnice  
výše dotace: 150 000 Kč 

                   název projektu (akce): Setkání seniorů  z Ústí nad Labem  
 

20. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení 
IČ: 26637260 
sídlo: Chomutovská 1619, 432 01  Kadaň 
výše dotace: 1 689 000 Kč 

                   název projektu (akce): Vybudování plaveckého centra pro děti do 6 let v Kadani  
 

21. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Město Terezín 
IČ: 00264474 
sídlo: Náměstí ČSA 179, 411 55  Terezín 
výše dotace:  80 000 Kč 

                   název projektu (akce): Obnova oken 
 

22. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Obec Líšťany 
IČ: 00831824 
sídlo: Líšťany 100, 440 01  Líšťany 
výše dotace: 340 000 Kč 

                   název projektu (akce): Úprava chodníku vyvolaná rekonstrukcí silnice II/229 
v Líšťanech 
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23. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Město Louny 
IČ: 00265209 
sídlo: Mírové Nám. 35, 440 23  Louny 
výše dotace:  1 690 000 Kč 

                   název projektu (akce): Stavební úpravy ZŠ 28. října na MŠ včetně vybavení tříd 
  

24. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: DAROTHORE a.s. 
IČ: 24730963 
sídlo: Na Výsluní 201/13, 100 00  Praha 10 - Strašnice  
výše dotace: 120 000 Kč 

                   název projektu (akce): Děti v ZOO  
  

25. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace 
IČ: 00078930 
sídlo: Partyzánů 1442, 407 47  Varnsdorf 
výše dotace: 40 000 Kč 

                   název projektu (akce): Autobusové svozy do MDV v sezóně 2011/2012  
  

26. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky: 

 
žadatel: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 
organizace 
IČ: 44555491 
sídlo: Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11  Ústí nad Labem 
výše dotace: 200 000 Kč 

                   název projektu (akce): Šatní skříně  
  

27. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK: 

 
žadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod Řípem 
IČ: 46769978 
sídlo: Libkovice pod Řípem 73, 413 01  Libkovice pod Řípem 
výše dotace: 1 400 000 Kč 

       název projektu (akce): 2. Etapa opravy fary – vnitřní prostory   

 
Důvodová zpráva: 
Akce a projekty uvedené v návrhu usnesení jsou realizovány na území Ústeckého kraje 
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(dále jen ÚK). V případě realizace projektu na jiném území, příp. subjektem se sídlem 
mimo ÚK, se vždy jedná o akci, která přímo či nepřímo podporuje ÚK. 
 
Pracovní skupina pro strategii, přípravu a realizaci projektů v gesci hejtmanky ÚK projednala  
dne 27. 9. 2011 písemné žádosti žadatelů uvedených v příloze č. 1-27 a navrhla podpořit uvedené 
akce a projekty tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.  Navržená podpora je v souladu se  
Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého 
kraje (dále jen Zásady). Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
21/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011.  
 
V souladu s ustanovením bodu 4.5 Zásad doporučuje pracovní skupina stanovit podíl dotace na 
celkových nákladech u projektu s pořadovým číslem 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18 individuálně (viz 
usnesení) s ohledem na možnosti žadatele dofinancovat projekt z vlastních zdrojů. U všech 
ostatních projektů nepřesahuje podíl dotace na celkových nákladech hranici 70%. 
 
Finanční příspěvky na projekty, které vykazují všechny znaky veřejné podpory, jsou poskytovány 
v režimu „de minimis“ v souladu s Nařízením komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o 
použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Slučitelnost podpory projektů se 
společným trhem EU posuzuje správce Fondu u každého projektu individuálně. Výše možné 
podpory v rámci hranice stanovené nařízením je stanovena dle údajů v čestném prohlášení o 
přijatých podporách de minimis, které je povinnou přílohou žádosti o příspěvek z Fondu 
hejtmanky Ústeckého kraje. 
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