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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.7

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Dodatky ke smlouvám v rámci dotačního Programu na podporu JSDHO a složek IZS

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
změna termínu realizace

Nárok na rozpočet:
bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.7-1 Název: bod 6.7 priloha 1.pdf Smlouvy o poskytnutí dotace U

6.7-2 Název: bod 6.7 priloha 2.pdf Žádosti o prodloužení termínu U

6.7-3 Název: bod 6.7 priloha 3.pdf Dodatky smluv U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu 2018 na podporu jednotek Sborů 
dobrovolných hasičů obcí a ostatních složek integrovaného záchranného systému uvedených v příloze č. 
3 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 010/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, Program 2018 na 
podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí, podporu 
spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a 
ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého 
kraje. Dle Čl. 7 odstavec 16. tohoto programu o prodloužení termínu ukončení projektu/akce rozhoduje na 
základě žádosti příjemce hejtman, který o svém rozhodnutí informuje na nejbližším zasedání orgán kraje, 
který rozhodl o poskytnutí dotace.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 10. 6. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Mgr. Martin Klika MBA 
10.6.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 10. 6. 2019


