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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.1

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Smlouva SFDI 2019 – převzetí ručitelského závazku 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dle usnesení č. 039/70R/2019 Rady Ústeckého kraje ze dne 5.6.2019 je předkládán materiál zastupitelstvu 
kraje k rozhodnutí o uzavření Smlouvy č. 48S/2019.

Nárok na rozpočet:
Spoluúčast ve výši 30 720 tis. Kč bude řešena v rámci schváleného příspěvku na velkou údržbu Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2019

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 039/70R/2019

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 priloha 1.pdf Smlouva č. 48S/2019 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 se Státním fondem 
dopravní infrastruktury, se sídlem: Sokolská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení s tím, že o změnách této smlouvy bude rozhodovat Rada Ústeckého kraje s výjimkou ujednání, 
o kterých je příslušné ze zákona rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Důvodová zpráva:
Odbor dopravy a silničního hospodářství předložil Radě Ústeckého kraje na jednání dne 5.6.2019 materiál na 
financování silnic II. a III. třídy pro rok 2019 z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Rada tento materiál svým usnesením č. 039/70R/2019 schválila a na základě toho předkládá odbor dopravy a 
silničního hospodářství zastupitelstvu k rozhodnutí uzavření smlouvy č. 48S/2019.
Všechny ostatní náležitosti smlouvy (pověření pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou 
organizaci, seznam akcí, protokol o převodu finančních prostředků z roku 2018 k čerpání do roku 2019) byly 
již schváleny radou kraje na svém jednání 5.6.2019.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)   Ing. Jindřich Franěk 12. 6. 
2019

2 Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)   Jaroslav Komínek 13.6.2019

Podpis zpracovatele:  Petra Ježková 12. 6. 2019


