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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.7

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Fond Ústeckého kraje - Dodatky k uzavřeným smlouvám

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje / situace týkající se
vládou vyhlášené karantény pro celé území ČR (Koronavirus)

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 3. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 024/91R/2020

Přílohy: 

11.7-1 Název: Bod 11.7 priloha 1.pdf Seznam subjektů schvalovaných 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, kterým se mění termín pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání (závěrečné 
vyúčtování) na 30. 6.2020.

Důvodová zpráva:
Dle čl. IV., písm. f) Smlouvy o poskytnutí investiční / neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje má 
příjemce dotace povinnost předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné 
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně poskytnuté dotace do 3 měsíců 
od uplynutí lhyty stanovené v článku II. Smlouvy. U příjemců dotace uvedených v přílohách č. 1 a 2 tohoto 
materiálu vychází tento termín na 31. 3. 2020. S ohledem na vzniklou situaci týkající se Koronaviru v Česku a 
vyhlášené karantény pro celé území ČR. Odbor strategie, přípravy a realizace projektů navrhuje uvedený 
termín plošně u všech uvedených subjektů prodloužit, uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 
Fondu Ústeckého kraje, a zjednodušit tak splnění uvedené povinnosti v této tíživé situaci.
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