
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: 6.2

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2653/SOPD/KH - změna termínu 
realizace projektu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
žádost o změnu termínu realizace projektu

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 27. 3. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: Usnesení č. 006/64R/2019

Přílohy: 

6.2-1 Název: bod 6.2 priloha 1.pdf Smlouva o poskytnutí dotace včetně 
dodatku č. 1 U

6.2-2 Název: bod 6.2 priloha 2.pdf Žádost o změnu termínu realizace 
projektu U

6.2-3 Název: bod 6.2 priloha 3.pdf Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace č. 17/SML2653/SOPD/OKH U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2653/SOPD/OKH uzavřené mezi 
Ústeckým krajem a obcí Prackovice nad Labem dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti 
uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu



Důvodová zpráva:
Obec Prackovice nad Labem se na Ústecký kraj, prostřednictvím odboru kancelář hejtmana, opětovně 
obrátila se žádostí o další změnu termínu realizace projektu "Náprava škod na vodohospodářské 
infrastruktuře a ČOV Prackovice nad Labem". Zdůvodnění žádosti je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Radou Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018 usnesením č. 013/16Z/2018 byl schválen dodatek č. 1 s 
prodloužením termínu realizace projektu z 30. 11. 2018 na 31. 3. 2019 s termínem vyúčtování do 30. 4. 2019.
Nyní obec Prackovice nad Labem žádá o další změnu termínu realizace do 31. 10. 2019. Žádost byla podání 
před termínem doložení vyúčtování, tudíž navrhujeme jí vyhovět.
Dodatek č. 2 byl konzultován 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 10. 4. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
15.4.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 9. 4. 2019


