
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: 14.6

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám 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: 029/52R/2018

Přílohy: 

14.6-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 18/SML3787/SoPD/SPRP o poskytnutí 
investiční dotace.

Důvodová zpráva:
Dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje o prodloužení 
lhůt pro čerpání Příspěvku, obsažených ve Smlouvě, rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce 
Příspěvku hejtman kraje. O svém rozhodnutí informuje příslušný orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí 
příspěvku, na jeho nejbližším zasedání.

Smlouva č. 18/SML3787/SoPD/SPRP – na vědomí ZÚK

a) 24. 08. 2018 - příjemce dotace (Obec Obrnice – 150 000 Kč – Veřejné osvětlení ulice Nádražní Obrnice) 
zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu do 31. 03. 
2019 (původně 15. 11. 2018) z důvodu: nedokončeného kolaudačního řízení, u kterého se nedá dopředu určit 
přesný termín.
b) 03. 09. 2018 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu.
c) 08. 10. 2018 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML3787/SoPD/SPRP.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

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

Bc. Robert Kusek,
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. Robert Kusek 22. 11. 2018


