
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: 10.4

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava smluvních podmínek spočívající ve zjednodušení předkládání žádostí o čerpání úvěru Ústeckým 
krajem.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor finanční

Dne: 3. 12. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.4-1 Název: bod 10.4 příloha 1.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 
1118/17/LCD U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle ustanovení § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD ze dne 13. 12. 2017 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 
1118/17/LCD ze dne 13. 12. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: do 31.12. 2018



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 rozhodlo o uzavření Smlouvy 
o úvěru č. 1118/17/LCD mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s. pro zajištění financování 
investičních akcí v letech 2017 - 2021 ve výši 1 500 000 tis. Kč.
Předložený návrh dodatku k této uzavřené smlouvě upravuje změnu v ustanoveních, kdy dochází k přesunutí 
bodů spojených s plněním povinných úkolů pro kraj před každým čerpáním, do ustanovení obsahující pouze 
prohlášení o existenci požadovaných podkladů a jejich předložení do 1 měsíce od doručení výzvy banky. 
Specifikace jednotlivých podkladů je součástí předloženého dodatku, který je v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Předložená změna je tedy zjednodušením procesu předkládání žádostí ze strany Ústeckého kraje, kdy pro 
vlastní čerpání úvěru je nutné předložit pouze faktury s příslušnou smluvní dokumentací a příkazy k úhradě 
závazku kraje.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Ke dni 31. 10. 2018 bylo vyčerpáno z celkové úvěrové částky celkem 1 471 360,-- Kč.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí 
ekonomického odboru PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 21. 11. 
2018

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
21.11.2018

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavla Šimáková 21. 11. 2018


