
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: 15.5

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Změna Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad č.18/SML4632/SoPD/RR ze dne 
6.12.2018 o poskytnuti neinvestiční dotace na činnost v roce 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení změny Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad v roce 2019 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 068/70R/2019

Přílohy: 

15.5-1 Název: bod 15.5 priloha 1.pdf Návrh Smlouvy - dodatek č.1 U

15.5-2 Název: bod 15.5 priloha 2.pdf Žádost o změnu U

15.5-3 Název: bod 15.5 priloha 3.pdf Specifikace výdajů U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti 
Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 75082136 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje je předkládána ke schválení žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2019.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 22.10.2018, usnesením č.038/15Z/2018 o poskytnutí dotace ve 
výši 517.000,- Kč a o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad v roce 2019, na základě žádosti ze dne 24.9.2018. Smlouva č. 
18/SML4632/SOPD/RR byla uzavřena dne 6.12.2018.
Dne 31.1.2019 předložila Regionální rada žádost o změnu výše uvedené smlouvy z důvodu doplnění čl. II. 
bod 3, kde jsou uvedeny konkrétní rozpočtové položky, na které lze dotaci použít. Ve výčtu těchto položek 
není rozpočtová položka 5042 - odměny za užití počítačových programů, která nebyla v žádosti o poskytnutí 
dotace ze dne 24.9.2018 uvedena. Dále je žádáno z důvodu zjednodušení administrace v průběhu smlouvy, 
samotného vyúčtování dotace a sjednocení znění čl.II. bod.3 se Smlouvou o poskytnutí dotace s 
Karlovarským krajem o vypuštění částek u jednotlivých položek rozpočtové skladby.
Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.18/SML4632/01/SOPD/RR je připojen jako příloha č.1 
tohoto materiálu.
Žádost o změnu smlouvy je připojena jako příloha č.2 tohoto materiálu.
Upravená specifikace výdajů je připojena jako příloha č.3 tohoto materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru 
RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 10. 6. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 11.6.2019

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 10. 6. 2019


