Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

16.1

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Fond Ústeckého kraje - žádosti o změnu
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
4. 5. 2022

Dne:

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

047/43R/2022

Přílohy:
16.1-1

Název: bod 16.1 priloha 1.pdf

Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č.
21/SML2399/SoPD/SPRP

U

16.1-2

Název: bod 16.1 priloha 2.pdf

Smlouva o poskytnutí investiční
dotace z Fondu Ústeckého kraje č.
21/SML2399/SoPD/SPRP

U

16.1-3

Název: bod 16.1 priloha 3.pdf

Žádost o změnu smlouvy - Město
Litvínov

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML2399/SoPD/SPRP, kterým se
mění termín realizace projektu z 31. 12. 2022 na nový termín 31. 12. 2023, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

Důvodová zpráva:
Smlouva č. 21/SML2399/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 063/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 byla schválena investiční dotace ve výši 24 946
159,35 Kč
b) 29. 9. 2021 - uzavřena smlouva č. 21/SML2399/SoPD/SPRP (Město Litvínov) - příloha č. 2 tohoto
materiálu
c) 6. 4. 2022 - zaslána žádost (příloha č. 3 tohoto materiálu) o změnu termínu realizace projektu na 31. 12.
2023 z důvodu: dvou zároveň probíhajících staveb různých stavebníků, Město Litvínov a Dopravní podnik
města Mostu a Litvínova, které ovšem na sebe navazují a kolaudace jedné stavby a uvedení do provozu
stavby druhé jsou na sobě závislé a nelze je oddělit. Bez možnosti prodloužení termínu není možné splnit
podmínky doložení zavedení do majetku a předložení inventární karty, která je povinnou přílohou Závěrečné
zprávy a finančního vyúčtování dotace.
Předkládá:

Zpracoval / konzultoval:
Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí
oddělení projektů,
odbor podpory podnikání, inovací a
transformace

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

Bc. Eva Lívařová, samostatný referent
oddělení projektů, odbor podpory
podnikání, inovací a transformace

Schvalovací cesta:
1

Ing. Iva Tomešová (vedoucí odboru)

Ing. Iva Tomešová 3. 6. 2022

2

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

Mgr. Iva Dvořáková 3.6.2022

Podpis zpracovatele:

Bc. Michaela Janatková 3. 6. 2022

