
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: 16.1

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Obnova fasády budovy Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. – 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20/SML1470/SoPD/KP 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o změnu účelu projektu včetně rozpočtu - individuální dotace

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 083/106R/2020

Přílohy: 

16.1-1 Název: Bod 16.1. priloha c. 1 black.pdf Žádost o změnu projektu U

16.1-2 Název: Bod 16.1 priloha c. 2.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML1470/SoPD/KP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podané žádosti o změně účelu projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit úkony dle části B) tohoto usnesení.
Termín: 30.9.2020



Důvodová zpráva:
Dne 10. 8 .2020 obdržel odbor kultury a památkové péče žádost o změnu projektu od Ústavu archeologické 
památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. Změna se týká doplnění účelu projektu "Celková obnova fasád 
budovy Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce". 
Důvodem pro změnu účelu projektu je změna rozsahu prací obnovy sídla Ústavu archeologické památkové 
péče severozápadních Čech, v.v.i. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby došlo k 
doplnění rozsahu obnovy fasád ÚAPP SZ Čech, v.v.i. o obnovu fasády a střechy přístavby na pozemku p.č. 
3376/2, k.ú. Most II. Přístavba je ve vlastnictví příjemce dotace. Výše celkových plánovaných nákladů 
projektu se nemění.

Příjemce dotace podal žádost o změnu projektu včas a řádně doplnil veškeré poklady žádosti o aktualizovaný 
nákladový rozpočet projektu.

Na základě uvedených skutečností navrhuje Rada Ústeckého kraje Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí
odboru kultury a památkové péče Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 
24. 8. 2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 25.8.2020

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 24. 8. 2020


