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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.5

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Změny v uzavřených smlouvách o partnerství v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání 
a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP A2)

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna rozpočtu u čtyř partnerů projektu IKAP A2.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

17.5-1 Název: Bod 17.5 Priloha 1.pdf

Seznam partnerů projektu IKAP A2, 
se kterými bude uzavřen dodatek č. 2 
ke smlouvě o partnerství s finančním 
příspěvkem s uvedením změny 
rozpočtu

U

17.5-2 Název: Bod 17.5 Priloha 2.pdf Vzor dodatku ke smlouvě o 
partnerství s finančním příspěvkem U

17.5-3 Název: Bod 17.5 Priloha 3.pdf
Vzor uzavřených smluv o partnerství 
s finančním příspěvkem včetně 
uzavřených dodatků č. 1

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

změnu rozpočtu u partnerů projektu IKAP A2 Město Štětí, Středisko volného času Domeček Chomutov, 
příspěvková organizace, Město Litvínov, Město Žatec a zapojení nevyčerpaných finančních prostředků 
Ústeckého kraje v rámci projektu ÚK IKAP A2, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;



B) rozhoduje

o uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem s partnery projektu, a to podle 
vzoru dodatku uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 bylo schváleno partnerství, 
realizace a financování projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP 
A2) a bylo rozhodnuto o uzavření partnerských smluv s finančním příspěvkem v rámci tohoto projektu. Projekt 
je realizován v rámci Výzvy Implementace krajských akčních plánů II (dále jen „Výzva IKAP II“).

V období 03/2020 bylo uzavřeno 21 smluv o partnerství s finančním příspěvkem, z toho 19 smluv bylo 
uzavřeno s partnery zapojenými do aktivity projektu IKAP A2 pod názvem Technické kluby.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 bylo na základě výstupů 
hodnocení Hodnotící komise orgánu OP VVV schváleno krácení rozpočtu projektu IKAP A2 a s tím související 
krácení rozpočtů partnerů projektu s finančním příspěvkem IKAP A2.

V období 09 - 10/2020 bylo podepsáno 21 dodatků ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem, 
jejichž předmětem bylo snížení celkového finančního podílu každého partnera na projektu IKAP A2.

Z důvodu krácení rozpočtu projektu IKAP A2 vznikl po uzavření dodatku č. 1 k partnerské smlouvě s 
finančním příspěvkem partnera Město Žatec, který zřizuje Technický klub Žatec, problém s financováním 
vybraných částí projektu způsobený externími faktory. V rámci projektu má v Žatci vzniknout unikátní 
volnočasové centrum, jehož součástí budou dvě hlavní instalace – Věda na kouli a projekce na kulovou sféru 
– Digitárium.

V období 02 – 03/2021 došlo k následujícímu nevyčerpání finančních prostředků projektu IKAP A2:
1. Partneři projektu Město Štětí, zřizující Technický klub Štětí, partner projektu Středisko volného času - 
"Domeček" Chomutov, zřizující Technický klub Chomutov SVČ a partner Město Litvínov, zřizující Technický 
klub Litvínov, požádali o přesun investičních položek z důvodu nevyčerpání finančních prostředků v celkové 
výši 175 903,73 Kč.
2. V klíčové aktivitě projektu pod názvem Odborné metodické skupiny, kde jsou pořádány exkurze pro žáky 
ZŠ a SŠ, došlo z důvodu pandemie COVID 19 k uzavření škol a následnému pozastavení činnosti a 
související úspoře finančních prostředků ve výši 193 751,08 Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky v souhrnné výši 369 654,81 Kč využije partner projektu zřizující Technický 
klub Žatec na vylepšení jedinečného zařízení v rámci celé ČR - Věda na kouli (Sphere).

Za účelem úpravy finančních změn je nutné uzavřít se čtyřmi dotčenými partnery projektu IKAP A2 dodatky č. 
2 k partnerským smlouvám.

Stanovisko odboru LP: Odbor LP uplatnil procesní připomínky k formulaci dodatku.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jaroslava Kuszniruková
vedoucí odboru strategie, přípravy a 
realizace projektů

Ing. Radovan Novák
vedoucí oddělení lidských zdrojů, 
podpory průmyslu a podnikání

Ing. Iva Nevečeřalová
samostatná referentka odboru 
strategie, přípravy a realizace projektů

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 4. 6. 2021

2 Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)   Mgr. Iva Dvořáková 9.6.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 4. 6. 2021


