
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: 6.2

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
v souladu s § 36, písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů - Žádosti o změnu v rámci realizace projektů

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 9. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/76R/2019

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 9. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 008/76R/2019

Přílohy: 

6.2-1 Název: bod 6.2 priloha 1.pdf Žádost města Terezín včetně 
Smlouvy o poskytnutí dotace U

6.2-2 Název: bod 6.2 priloha 2.pdf Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace s městem Terezín U

6.2-3 Název: bod 6.2 priloha 3.pdf Žádost Aeroklubu MAS Roudnice nad 
L. včetně Smlouy o poskytnutí dotace U

6.2-4 Název: bod 6.2 priloha 4.pdf
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace s Aerokklubem 
MAS Roudnice n. Labem 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. v souladu s § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 



předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2654/SOPD/OKH uzavřené 
mezi Ústeckým krajem a městem Terezín, ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a to na základě 
žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu

2. v souladu s § 36, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML1560/SOPD/OKH uzavřené 
mezi Ústeckým krajem a Aeroklubem MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s. ve znění dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu

Důvodová zpráva:
ad část usnesení 1)
Město Terezín se prostřednictvím odboru kancelář hejtmana obrátilo na Ústecký kraj se žádostí o změnu 
termínu realizace projektu "Záchrana kulturního dědictví města Terezín - rekonstrukce Weiserova domu". 
Zdůvodnění žádosti je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Další ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Vzhledem tomu, že poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje, je návrh na uzavření 
dodatku č. 1 k uvedené smlouvě předložen k projednání zastupitelstvu.

ad část usnesení 2)
Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n. Labem z.s. se prostřednictvím odboru kancelář hejtmana 
obrátil na Ústecký kraj se žádostí o změnu termínu realizace projektu "Memorial Air Show 2019". Zdůvodnění 
žádosti je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Další ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Vzhledem tomu, že poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje, bude návrh na 
uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě předložen k projednání zastupitelstvu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 4. 10. 
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2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
11.10.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 3. 10. 2019


