
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: 6.1

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML3823/SOPD/KH

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
žádost příjemce dotace o prodloužení termínu z důvodu COVID - 19

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.1-1 Název: bod 6.1 priloha 1.pdf Smlouva o poskytnutí dotace U

6.1-2 Název: bod 6.1 priloha 2.pdf Žádost o prodloužení termínu 
realizace projektu U

6.1-3 Název: bod 6.1 priloha 3.pdf Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 20/SML3823/SOPD/KH dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení se společností SCHEJBALGYM a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu



Důvodová zpráva:
Obrátil se na nás příjemce dotace SHEJBALGYM se žádostí o prodloužení termínu realizace projektu do 25. 
3. 2021.
Důvodem je současná situace v souvislosti s pandemií COVID 19, kdy účetní byla bohužel hospitalizována s 
vážným průběhem této nemoci a nakažení se nevyhnulo i ostatním ve společnosti.
V současné době je již po termínu původních lhůt, ale je na rozhodnutí poskytovatele, zda na tuto změnu
přistoupí.
Jedná se o finanční prostředky, které kraji v závěru roku 2020 poskytly společnosti Vršanská uhelná, a.s. a
Severní energetická, a.s. (dále jen VU, a.s. a SE, a.s.).
V případě, kdy by kraj tuto změnu neakceptoval, a příjemce musel dotaci či její část vrátit, peníze by kraji
nezůstali a dle uzavřené darovací smlouvy by byly vráceny dárcům VU a.s. a SE a.s.
Proto odbor kancelář hejtmana navrhuje této žádosti vyhovět i právě vzhledem k nelehké situaci v rámci doby
covidové.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana

Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:
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Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 8. 4. 2021


