
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: 6.3

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML3322/SOPD/KH - změna termínu 
realizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
změna termínu realizace projektu

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/104R/2020

Přílohy: 

6.3-1 Název: bod 6.3 priloha 1.pdf
 Smlouva o poskytnutí dotace č. 
17/SML3322/SOPD/KH včetně 
dodatku č. 1

U

6.3-2 Název: bod 6.3 priloha 2.pdf
Žádost o změny v rámci Smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 
17/SML3322/SOPD/KH

U

6.3-3 Název: bod 6.3 priloha 3.pdf
Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě 
poskytnutí o dotace č. 
17/SML3322/SOPD/KH

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

změnu rozpočtu dle žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu

B) rozhoduje

dle § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 



uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML3322/SOPD/OKH uzavřené mezi 
Ústeckým krajem a městem Postoloprty ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti 
uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu

Důvodová zpráva:
Starosta města Postoloprty se obrátil na Ústecký kraj se žádostí o prodloužení termínu realizace projektu v 
souvislosti s přesunem fotbalového hřiště v Postoloprtech.
Termín realizace byl již posunut dodatkem č. 1, nyní předkládáme žádost další posunutí termínu realizace 
projektu do konce roku 2022. Dále na vědomí předkládáme změnu druhového členění rozpočtu této dotace.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Mgr. Andrea Kalasová 11. 8. 
2020

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
12.8.2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 11. 8. 2020


