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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.2

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Žádosti o změnu 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: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.2-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML3356/SoPD/SPRP, kterým 
se mění charakter projektu z investičního na neinvestiční.

2) o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML3366/SoPD/SPRP, 
kterým se mění termín realizace projektu z 30. 9. 2019 na 30. 6. 2020.

3) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML4896/SoPD/SPRP, kterým 
se mění termín realizace projektu z 30. 6. 2019 na 30. 6. 2020.

4) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML3348/SoPD/SPRP, kterým 
se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2019 na 1. 10. 2020.



Důvodová zpráva:
1. Smlouva č. 19/SML3356/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 014/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 byla schválena investiční dotace ve výši 250 000 
Kč.
b) 21. 11. 2019 – uzavřena smlouva č. 19/SML3356/SoPD/SPRP (Město Lom - Oprava vnějšího pláště 
kostela v Lomu)
c) 5. 12. 2019 – zaslána žádost o změnu typu projektu z investičního na neinvestiční z důvodu: příjemce 
dotace při podání žádosti chybně vyhodnotil charakter projektu, a i přes upozornění správce Fondu 
Ústeckého kraje (odbor SPRP), uvedl v žádosti typ projektu investiční. V rámci realizace a následného 
vyúčtování projektu příjemce uznal tuto chybu a žádá o změnu charakteru z investičního na neinvestiční.
2. Smlouva č. 17/SML3366/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 033/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 90 000 Kč.
b) 16. 10. 2017 – uzavřena smlouva č. 17/SML3366/SoPD/SPRP (Obec Moldava v Krušných horách - 
Dějepisné knihy (Kronika) samostatné horské obce Moldava v Krušných horách 2017 a příprava její 
digitalizace).
c) 11. 5. 2018 - uzavřen dodatek č. 1 - prodloužena doba realizace projektu.
d) 19. 12. 2018 - uzavřen dodatek č. 2 - prodloužena doba realizace projektu.
e) 9. 12. 2019 – zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 30. 9. 2019 na 30. 6. 2020 z důvodu 
nelepšícího se zdravotního stavu odborného garanta a zároveň realizátora celého projektu.

3. Smlouva č. 18/SML4896/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 028/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 byla schválena investiční dotace ve výši 150 000 
Kč.
b) 13. 11. 2018 – uzavřena smlouva č. 18/SML4896/SoPD/SPRP (Obec Lišany - Vrtaná studna)
c) 28. 11. 2019 – zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 30. 6. 2019 na 30. 6. 2020 z důvodu: 
projekt jako takový je již zrealizován a momentálně se řeší kolaudační řízení. Jakmile bude vydán kolaudační 
souhlas, bude možné stavbu zařadit do majetku obce a kompletně tak ukončit projekt.

4. Smlouva č. 19/SML3348/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 014/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 byla schválena investiční dotace ve výši 300 000 
Kč.
b) 14. 11. 2019 – uzavřena smlouva č. 19/SML3348/SoPD/SPRP (Klub freestylového lyžování Most z.s. - 
Výstavba tréninkového centra pro akrobacii)
c) 21. 1. 2020 – zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 31. 12. 2019 na 1. 10. 2020 z důvodu 
pozdního přidělení stavebního povolení (srpen 2019). Nebylo tak možné stihnout přípravu staveniště a výrobu 
základových prvků pro skokanský můstek včas.
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