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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.5

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

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: 13. 1. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.5-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) neschvaluje

změnu položkového rozpočtu u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5819/SoPD/SPRP, na 
základě které se mění položka pořadatelská služba, moderování utkání, pronájem haly a zapůjčení vlajek 
na položku Covid testy a Perimetr - led diody s reklamou.

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1536/SoPD/SPRP, kterým se 
mění termín realizace projektu z 31. 12. 2020 na nový termín 28. 2. 2021.



Důvodová zpráva:
1. Smlouva č. 20/SML5819/SoPD/SPRP - na vědomí
a) Usnesením ZÚK č. 025/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 400 000 
Kč.
b) 7. 10. 2020 - uzavřena smlouva č. 20/SML5819/SoPD/SPRP (Dámský házenkářský klub Baník Most z.s. - 
Organizace a zjištění Evropských pohárů žen).
c) 15. 12. 2020 - zaslána žádost o změnu položkového rozpočtu (pořadatelská služba, moderování utkání, 
pronájem haly a zapůjčení vlajek se mění na položku Covid testy a Perimetr - led diody s reklamou) z důvodu: 
přeorganizace soutěží Evropského poháru kvůli pandemii Covid-19.

2. Smlouva č. 19/SML1536/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 038/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 byla schválena investiční dotace ve výši 1 000 000 
Kč.
b) 19. 6. 2019 - uzavřena smlouva č. 19/SML1536/SoPD/SPRP (Statutární město Ústí nad Labem - Krizové 
byty).
c) 1.7.2020 - uzavřen dodatek č. 1 o změně termínu realizace projektu na 31.12.2020.
d) 14. 12. 2020 - zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu na 28. 2. 2021 z důvodu: velkého 
objemu víceprací (výměna střešní krytiny, dodávka a montáž el. rozvaděčů a slaboproudých rozvodů, 
instalace elektronického zabezpečovacího systému, výroba a montáž kuchyňských linek) a koronavirové 
situace. 
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