
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

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 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: 30. 10. 2019 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 018/80R/2019

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.2-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML1623/SoPD/SPRP, kterým 
se mění závazný ukazatel projektu z 13,28 % na 16,74 % a název projektu z "Rekonstrukce veřejných WC 
a vybudování infocentra" na "Rekonstrukce veřejných WC".

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML1683/SoPD/SPRP, kterým 
se mění termín realizace projektu z 16. 12. 2019 na 30. 8. 2020.

3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML2318/SoPD/SPRP, kterým 
se mění termín realizace projektu z 30. 9. 2019 na 30. 10. 2019.

B) ukládá

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



Termín: 31. 1. 2020

Důvodová zpráva:
1. Smlouva č. 18/SML1623/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 028/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 byla schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč.
b) 4. 5. 2018 – uzavřena smlouva č. 18/SML1623/SoPD/SPRP (Město Benešov nad Ploučnicí - Rekonstrukce 
veřejných WC a vybudování infocentra)
c) 17. 12. 2018 – uzavřen dodatek č. 1 (prodloužení termínu realizace projektu)
d) 11. 9. 2019 – zaslána žádost o změnu názvu projektu z "Rekonstrukce veřejných WC a vybudování 
infocentra" na "Rekonstrukce veřejných WC" a žádost o změnu závazného ukazatele z 13,28% na 16,74% z 
důvodu: v rámci realizace projektu se podařilo zrealizovat a zkolaudovat pouze část záměru - veřejné WC za 
celkové náklady 1 194 746,03 Kč.

2. Smlouva č. 19/SML1683/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 038/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 200 000 
Kč.
b) 7. 6. 2019 – uzavřena smlouva č. 19/SML1683/SoPD/SPRP (Obec Tuchořice - Tuchořice - oprava požární 
nádrže)
c) 23. 10. 2019 – zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 16. 12. 2019 na 30. 8. 2020 z důvodu 
nevybrání nejvhodnějšího dodavatele stavby.
3. Smlouva č. 19/SML2318/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 025/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 byla schválena investiční dotace ve výši 48 500 Kč.
b) 17. 7. 2019 – uzavřena smlouva č. 19/SML2318/SoPD/SPRP (Obec Vilémov - Rozvoj tvůrčích aktivit na 
venkově)
c) 22. 10. 2019 – zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 30. 9. 2019 na 30. 10. 2019 z důvodu 
vytíženosti dodavatele, který v určeném termínu nedodal a odborně nenainstaloval keramickou pec.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

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. 11. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 21. 11. 2019


