
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: 11.3

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob – dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úhrada finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě kontroly projektu "Terezín - 
projekt oživení historických památek", číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06156, Centrem pro regionální rozvoj 
České republiky.

Nárok na rozpočet:
Maximálně ve výši 2 099 520,00 Kč z rozpočtu odboru SPRP.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 030/106R/2020

Přílohy: 

11.3-1 Název: bod 11.3 priloha 1.pdf

Žádost o prodloužení smlouvy o 
návratné finanční výpomoci - Terezín 
- město změny, zájmové sdružení 
právnických osob

U

11.3-2 Název: bod 11.3 priloha 2.pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost o prodloužení smlouvy o návratné finanční výpomoci od sdružení Terezín - město změny, zájmové 
sdružení právnických osob dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci žadateli Terezín - město 



změny, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ: 72045230 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 09. 2020

Důvodová zpráva:
Materiál je zpracován na základě žádosti ředitele sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení 
právnických osob, ze dne 03. 07. 2020 (datum zaregistrování na podatelně) - příloha č. 1 tohoto materiálu.
Návratná finanční výpomoc v souhrnné výši maximálně 2 099 520,00 Kč je požadována na úhradu finančních 
dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě provedené kontroly projektu "Terezín - projekt 
oživení historických památek", CZ.1.06/5.1.00/01.06156, provedené dne 10. 04. 2019 Centrem pro regionální 
rozvoj České republiky.

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 012/24Z/2019 ze dne 21. 
10. 2019. Doba, v níž má být dosaženo účelu, tzn. doručení platebního výměru orgány finanční správy, je 
smlouvou stanovena na 30. 9. 2020. Finanční správa, zřejmě v důsledku pozastavení kontrolní činnosti v 
souvislosti s pandemií Covid-19, však doposud nezahájila řízení k posouzení porušení rozpočtové kázně.

Žádost (příloha č. 1 tohoto materiálu) obsahuje podrobné zdůvodnění prodloužení termínů uvedených ve 
smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, nově navržené termíny jsou v souladu s prodloužením 
doby trvání sdružení do 31. 12. 2021.

Dodatkem (příloha č. 2) budou stanoveny termíny:
Doba, v níž má být dosaženo účelu výpomoci - do 30. 09. 2021.
Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc) nejpozději do 31. 12. 2021.
Předat poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté výpomoci do 31. 12. 2021.

Dodatek ke smlouvě byl konzultován s odborem LP.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení 
projektů
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

JUDr. Miloslav Kubíček,
ředitel sdružení Terezín - město změny, 
zájmové sdružení právnických osob

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 21. 8. 2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
21.8.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 21. 8. 2020


