
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: 6.2

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Změny v oblasti poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci programu Rodinné stříbro 
Ústeckého kraje 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
informace příjemců datací o změnách v realizaci projektů/akcí

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 004/104R/2020

Přílohy: 

6.2-1 Název: bod 6.2 priloha 1.pdf Urpavené žádosti o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

změny v rámci schválených projektů (schváleny usnesením č. 009/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020) 

B) rozhoduje

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019, 
usnesením č. 007/61R/2019 u subjektů:

a) Město Úštěk - Úštěcké jarmarky 2020 - změna termínů konání jarmarků, změna celkových nákladů 
projektu, změna podílu dotace na celkových uznatelných nákladech ve výši 100 % dle žádosti uvedené v 
příloze č. 1 tohoto materiálu

b) Labe aréna - změna názvu projektu na Česko vesluje 2020 a MS ve veslování - dle žádosti uvedené v 
příloze č. 1 tohoto materiálu



Důvodová zpráva:
Předkládáme tímto změny u dvou projektů v rámci programu Rodinné stříbro. Obě dotace byly již schváleny 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 3. 2020.
V souvislosti s pandemií COVID 19 jsem čekali, zda akce proběhnou, tudíž nebyly uzavřeny smlouvy. Mezitím 
došlo ke změnám v rámci těchto akcí a ty předkládáme v rámci tohoto bodu a doporučujeme je vzít na 
vědomí. Ke změnám výše dotace nedošlo ani u jednoho s uvedených projektů.
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