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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.5

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

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 

Dne: 29. 10. 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 028/52R/2018

Rada ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

14.5-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML2869/SoPD/SPRP, kterým 
se mění název projektu na „Mederův dům – prováděcí dokumentace a AD a I. stavební etapa záchrany 
domu“.

2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML2842/SoPD/SPRP, kterým 
se stanoví závazný ukazatel 59,25 %.



Důvodová zpráva:
1. Smlouva č. 18/SML2869/SoPD/SPRP

a) Usnesením ZÚK č. 025/12Z/2018 ze dne 23. 04. 2018 byla schválena investiční dotace ve výši 200 000 
Kč.
b) 25. 05. 2018 – uzavřena smlouva č. 18/SML2869/SoPD/SPRP (Spolek Mederova domu – Mederův dům - 
prováděcí dokumentace a AD)
c) 13. 09. 2018 – zaslána žádost o změnu rozpočtu, se kterou je spjata změna názvu projektu, tak aby byl 
realizovaný projekt přesně a jasně specifikován z důvodu: příjemce potřebuje dotaci použít i na část 
stavebních prací při záchraně cenné památky Ústeckého kraje. Nový název projektu tedy bude následující 
„Mederův dům – prováděcí dokumentace a AD a I. stavební etapa záchrany domu“

2. Smlouva č. 18/SML2842/SoPD/SPRP

a) Usnesením ZÚK č. 025/12Z/2018 ze dne 23. 04. 2018 byla schválena investiční dotace ve výši 200 000 
Kč.
b) 30. 05. 2018 – uzavřena smlouva č. 18/SML2842/SoPD/SPRP (Zkvalitnění expozice v Muzeu českého 
granátu)
c) 9. 10. 2018 – zaslána žádost o změnu závazného ukazatele z 51,87 % na 59,25 % z důvodu: snížení 
celkových nákladů na akci.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

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

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

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 26. 11. 2018

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 26.11.2018

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 26. 11. 
2018


