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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.1

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 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: 24. 3. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 009/11R/2021

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 013/12R/2021

Přílohy: 

10.1-1 Název: Bod 10.1 příloha č. 1.pdf Návrh dodatku č. 3 - smlouva č. 
19/SML1536/SoPD/SPRP U

10.1-2 Název: bod 10.1 příloha č. 2.pdf Návrh dodatku č. 1 - smlouva č. 
20/SML5826/SoPD/SPRP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1536/SoPD/SPRP, kterým 
se mění termín realizace projektu z 28. 2. 2021 na nový termín 30. 6. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5826/SoPD/SPRP, 
kterým se mění procentuální závazný ukazatel projektu z 2,17% na ukazatel nový 2,76%, dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
1. 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) 26. 2. 2021 - uzavřen dodatek č. 2 o změně termínu realizace projektu na 28. 2. 2021.
d) 24. 2. 2021 - zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu na 30. 6. 2021 z důvodu: Celý projekt je 
již téměř dokončen, avšak z důvodu trvání nouzového stavu kvůli šíření koronaviru nebylo možno provést 
včas měření hluku, které požaduje hygienická stanice. V současné době je již požádáno o kolaudační 
souhlas.

2. Smlouva č. 20/SML5826/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 025/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 100 000 
Kč.
b) 15. 10. 2020 - uzavřena smlouva č. 20/SML5826/SoPD/SPRP (Město Česká Kamenice - Oprava chodníků 
podél silnice I/13 v Č. Kamenici).
c) 17. 3. 2021 - zaslána žádost o změnu procentuálního závazného ukazatele projektu na 2,76% z důvodu: v 
rámci vyhlášené veřejné zakázky došlo ke snížení celkových nákladů projektu oproti předpokládané ceně.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Bc. Robert Kusek, samostatný referent 
oddělení projektů, odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Iva Tomešová 12. 4. 
2021

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

  Ing. Lubomíra Mejstříková 
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Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 12. 4. 
2021


