
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: 11.2

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 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: 18. 9. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 018/76R/2019

Přílohy: 

11.2-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML3858/SoPD/SPRP, kterým 
se mění závazný ukazatel projektu z 33,71% na 50,87%.

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana provést potřebné úkony k uzavření dodatku dle 
části A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019



Důvodová zpráva:
Smlouva č. 18/SML3858/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 039/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 60 000 
Kč.
b) 24. 7. 2018 – uzavřena smlouva č. 18/SML3858/SoPD/SPRP (Město Osek - Aktivní senior)
c) 19. 8. 2019 – zaslána žádost o změnu závazného ukazatele z 33,71% na 50,87% z důvodu: ve druhé 
polovině roku 2018 zřídilo město Osek příspěvkovou organizaci FrýTajm Osek, která měla na starosti 
pořádání kulturních a sportovních činností. V rámci podpořeného projektu Aktivní senior několik takových akcí 
proběhlo a náklady s nimi spojené byly fakturovány na nově zřízenou příspěvkovou organizaci. Město Osek je 
tedy schopno, v rámci závěrečného vyúčtování realizovaného projektu, vyúčtovat náklady do konce měsíce 
června 2018.

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 3. 10. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
6.10.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 3. 10. 2019


