
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: 6.3

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Poskytnutí finančního daru - výtěžek ze vstupného na 16-tý reprezentační ples Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

Nárok na rozpočet:
rozpočet OKH - výtěžek ze vstupného na 16. reprezentační ples - 101.200,- Kč

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 3. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/63R/2019

Přílohy: 

6.3-1 Název: bod 6.3 priloha 1.pdf Darovací smlouva U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí výtěžku ze 16. reprezentačního plesu Ústeckého kraje ve výši 101.200,- jako daru 
Armádě spásy v České republice, z. s., Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ: 40613411 a o 
uzavření Darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Výtěžek ze vstupného na reprezentační plesy Ústeckého kraje je každoročně věnován na dobročinné účely. 
Letošní ples se konal dne 23. 2. 2019 v Chomutově a byla vybrána částka ve výši 101.200,- Kč.

Rada Ústeckého kraje schválila dne 21. 11. 2018 záměr poskytnutí výtěžku ze vstupného takto:

Usnesení č. 011/53R/2018
4.5 Záměr poskytnutí výtěžku ze vstupného na 16. reprezentační ples Ústeckého kraje v
roce 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
záměr poskytnutí výtěžku ze vstupného na 16. reprezentační ples Ústeckého kraje jako dar
Armádě spásy v České republice, z.s., Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ:
40613411 a to za podmínky, že finanční prostředky budou použity pro pobočku "Centrum
sociálních služeb Jirkov" na služby azylových domů

Dne 13. 3. 2019 byla do Rady Ústeckého kraje předložena přesná částka výtěžku ze vstupného, a vzhledem 
k tomu, že převyšuje částku 100 tis. Kč, doporučuje rada Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením č. 
007/63R/2019 tento výtěžek schválit včetně uvedené darovací smlouvy.
Smlouva je v souladu se vzorovou smlouvou dle Směrnice 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory 
smluv.

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


