
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: 6.1

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 18/SML1635/SOPD/KH – změna závazného 
ukazatele

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
žádost společnosti AUTODROM MOST a.s. o změnu závazného ukazatele podílu dotace na celkových 
uznatelných nákladech projektu 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 1. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.1-1 Název: bod 6.1 priloha 1.pdf Smlouva o poskytnutí dotace 
18/SML1635/SOPD/KH U

6.1-2 Název: bod 6.1 priloha 2.pdf Žádost o změnu závazného ukazatele U

6.1-3 Název: bod 6.1 priloha 3.pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace 18/SML1635/SOPD/KH U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) souhlasí

se změnou závazného ukazatele podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu dle přílohy č. 
2 tohoto materiálu 

B) rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 18/SML1635/SOPD/KH se společností 
AUTODROM MOST a.s., Tvrzova 5, 434 01 Most, IČ: 25419048 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 



Důvodová zpráva:
Společnost AUTODDROM MOST a.s. se obrátila na Ústecký kraj se žádostí o změnu závazného ukazatele 
podílu dotace na celkově uznatelných nákladech projektu Czech Truck Prix 2018.
Ke z měně závazného ukazatele došlo v souvislosti se snížením celkových uznatelných nákladů projektu tak, 
jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Vzhledem k tomu, že o poskytnutí této dotace rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje, předkládáme tímto 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ke schválení zastupitelstvu.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek je uzavřen ve znění, které bylo konzultováno s odborem legislativně-právním Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 14. 1. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
14.1.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 14. 1. 2019


