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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.11

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/15Z/2018 ze dne 22.10.2018

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Administrativní chyba v příloze č. 4 a 5 v usnesení č. 024/15Z/2018 ze dne 22.10.2018.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 12. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.11-1 Název: bod 11.11 priloha 1.pdf

Přehled organizací podpořených v 
programu „Podpora Ústeckého kraje 
na sociální služby 2019 – malý 
dotační program“ – dotace v 
kompetenci RÚK – původní příloha

U

11.11-2 Název: bod 11.11 priloha 2.pdf

Přehled organizací podpořených v 
programu „Podpora Ústeckého kraje 
na sociální služby 2019 – malý 
dotační program“ – dotace v 
kompetenci ZÚK – původní příloha

U

11.11-3 Název: bod 11.11 priloha 3.pdf

Přehled organizací podpořených v 
programu „Podpora Ústeckého kraje 
na sociální služby 2019 – malý 
dotační program“ – dotace v 
kompetenci RÚK – nová příloha

U



11.11-4 Název: bod 11.11 priloha 4.pdf

Přehled organizací podpořených v 
programu „Podpora Ústeckého kraje 
na sociální služby 2019 – malý 
dotační program“ – dotace v 
kompetenci ZÚK – nová příloha

U

11.11-5 Název: bod 11.11 priloha 5.pdf Vzor Dodatku č. 1 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 024/15Z/2018 

Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 10. 2018 tak, že přílohy č. 4 a 5 usnesení č. 024/15Z/2018 ze 
dne 22. 10. 2018 nahrazuje novými přílohami č. 3 a 4 tohoto usnesení

B) schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s poskytovateli 
uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2019

Důvodová zpráva:
Na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22.10.2018 byl předložen materiál č. usnesení 
024/15Z/2018 pod názvem „Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý 
dotační program“ - vyhodnocení“, kde v příloze č. 4 „Přehled organizací podpořených v programu „Podpora 
Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – dotace v kompetenci RÚK“ a v příloze č. 
5 „Přehled organizací podpořených v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý 
dotační program“ – dotace v kompetenci ZÚK“ došlo k administrativním chybám.

Z tohoto důvodu předkládáme změnu přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu, za přílohu č. 3 a 4 tohoto usnesení.

Ze změny příloh vyplývá nutnost uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu s organizacemi uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení.

Materiál byl projednán v mimořádné Radě Ústeckého kraje dne 10.12.2018.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Petra Fünfkirchlerová,
odbor sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Karel Giampaoli 6. 12. 
2018

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 6. 12. 
2018

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 6. 12. 2018




