
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.5

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 10. 7. 2019 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 015/72R/2019

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 8. 2019 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 009/74R/2019

Přílohy: 

11.5-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML0010/SoPD/SPRP, 
kterým se stanoví doba realizace a účinnost uznatelných nákladů do 30. 09. 2019.

2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1534/SoPD/SPRP, kterým 
se stanoví doba realizace a účinnost uznatelných nákladů do 31. 12. 2019.

3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML2828/SoPD/SPRP, kterým 
se stanoví doba realizace a účinnost uznatelných nákladů do 31. 12. 2019.

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, 1. náměstkovi hejtmana provést potřebné úkony k uzavření dodatků dle části A) 
tohoto usnesení.



Termín: 30. 9. 2019

Důvodová zpráva:
1. Smlouva č. 19/SML0010/SoPD/SPRP

a) Usnesením ZÚK č. 045/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 200 000 
Kč.
b) 15. 01. 2019 – uzavřena smlouva č. 19/SML0010/SoPD/SPRP (Městys Slavětín - Oprava střechy úřadu
městyse ve Slavětíně)
c) 29. 5. 2019 – zaslána žádost o změnu realizace projektu z 30. 06. 2019 na 30. 09. 2019 z důvodu: 
nepřízně počasí, která znemožňovala odkrytí střechy a opětovného položení krytiny, tak aby nedošlo k 
napáchání větších škod.

2. Smlouva č. 19/SML1534/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 038/19Z/2019 ze dne 29. 04. 2019 byla schválena investiční dotace ve výši 800 000 
Kč.
b) 28. 05. 2019 – uzavřena smlouva č. 19/SML1534/SoPD/SPRP (Obec Český Jiřetín - Pořízení nezbytné 
techniky pro údržbovou činnost)
c) 08. 07. 2019 – zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 30. 06. 2019 na 31. 12. 2019 z 
důvodu: vybraná firma na dodávku kolového nakladače je schopna objednávku kompletně vyřídit až na konci 
roku 2019.
3. Smlouva č. 18/SML2828/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 025/12Z/2018 ze dne 23. 04. 2018 byla schválena investiční dotace ve výši 200 000 
Kč.
b) 22. 05. 2018 – uzavřena smlouva č. 18/SML2828/SoPD/SPRP (Obec Nezabylice - Zvýšení kapacity MŠ - 
projektová dokumentace)
c) 09. 07. 2019 – zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 31. 07. 2019 na 31. 12. 2019 z důvodu 
nutnosti zapracování změn, vycházejících z výsledků požárně bezpečnostního posouzení objektu, do 
projektové dokumentace stavební části i všech dílčích profesí.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje
Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení 
projektů, odbor strategie, přípravy a 
realizace projektů
Bc. Robert Kusek, samostatný referent
oddělení projektů, odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 22. 8. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 22. 8. 2019


