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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.1

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 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: 29. 4. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 013/97R/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.1-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML0172/SoPD/SPRP, 
kterým se mění termín realizace projektu z 30. 5. 2020 na 31. 8. 2020.

2. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML3356/SoPD/SPRP, 
kterým se mění procentuální závazný ukazatel z 17,55% na 19,31%.

3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML2925/SoPD/SPRP, kterým 
se mění termín realizace projektu z 31. 7. 2020 na 31. 1. 2021.

4. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML0034/SoPD/SPRP, kterým 
se mění termín realizace projektu z 28. 2. 2020 na 30. 5. 2020 a dále pak charakter projektu z investičního 
na neinvestiční.



Důvodová zpráva:
1. Smlouva č. 20/SML0172/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 017/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 200 000 
Kč.
b) Uzavřena smlouva č. 20/SML0172/SoPD/SPRP (Obec Trnovany - Bezpečná komunikace pro obce)
c) Zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 30. 5. 2020 na 31. 8. 2020 z důvodu trvajícího 
nouzového stavu nedošlo k zasedání Zastupitelstva obce v předpokládaných termínech a nebyl tak schválen 
dodavatel stavby.

2. 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) Uzavřena smlouva č. 19/SML3356/SoPD/SPRP (Město Lom - Oprava vnějšího pláště kostela v Lomu)
c) Usnesením ZÚK č. 014/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 byl schválen dodatek č. 1 - změna projektu na 
neinvestiční.
c) Zaslána žádost o změnu procentuálního závazného ukazatele 17,55% na 19,31% z důvodu proplacení 
zálohy zhotoviteli stavby mimo termín stanovený uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu 
Ústeckého kraje.

3. Smlouva č. 19/SML2925/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 014/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 byla schválena investiční dotace ve výši 140 000 Kč.
b) Uzavřena smlouva č. 19/SML2925/SoPD/SPRP (Obec Klíny - ZAJIŠTĚNÍ ZDROJE VODY V OBCI KLÍNY)
c) Zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 31. 7. 2020 na 31. 1. 2021 z důvodu vyjádření 
odborníků díla (hydrogeologů) - hledání zdrojů vody se provádí nejlépe v letních měsících - samotná smlouva 
o poskytnutí dotace byla uzavřena v září 2019.

4. Smlouva č. 20/SML0034/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 017/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 byla schválena investiční dotace ve výši 100 000 Kč.
b) Uzavřena smlouva č. 20/SML0034/SoPD/SPRP (Město Česká Kamenice - Výměna oken na budově MŠ ul. 
Komenského 182, Česká Kamenice)
c) Zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu z 28. 2. 2020 na 30. 5. 2020 z důvodu: při předání 
staveniště byly zjištěny závady a nedodělky, které musel zhotovitel díla odstranit. Nebylo tak možné dodržet 
původní termín uvedený v uzavřené smlouvě. Dále příjemce dotace žádá o změnu typu projektu z 
investičního na neinvestiční. Celý projekt se vztahuje k "pouhé" výměně stávajících oken, což je neinvestiční 
charakter.
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