
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: 17.9

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Žádosti o změny 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: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

17.9-1 Název: bod 17.9 priloha c. 1.pdf Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 
20/SML5824/SoPD/SPRP U

17.9-2 Název: bod 17.9 priloha c. 2.pdf
Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 
20/SML5824/SoPD/SPRP

U

17.9-3 Název: bod 17.9 priloha c. 3.pdf
Žádost o změnu Smlouvy včetně 
nového položkového rozpočtu - 
Město Postoloprty

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5824/SoPD/SPRP, kterým 
se mění termín realizace projektu z 28. 8. 2021 na nový termín 15. 10. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

B) bere na vědomí

změnu položkového rozpočtu u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5824/SoPD/SPRP, na 



základě které bude rozpočet projektu vypadat následovně: nákup dataprojektoru, ukázka záchranářů, 
propagační materiály, dohoda o provedení práce, propagace v médiích, plakáty, odměny do soutěží.

Důvodová zpráva:
Smlouva č. 20/SML5824/SoPD/SPRP
a) Usnesením ZÚK č. 025/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč.
b) 9. 11. 2020 - uzavřena smlouva č. 20/SML5824/SoPD/SPRP (Město Postoloprty - Den prevence) - příloha 
č. 2 tohoto materiálu.
c) 18. 5. 2021 - zaslána žádost (příloha č. 3 tohoto materiálu) o změnu termínu realizace projektu na 15. 10. 
2021 a také o změnu položkového rozpočtu z důvodu: epidemiologických opatření, která znemožnila konání 
akce v původním termínu a rozsahu. Aktuální položkový rozpočet se bude skládat z těchto výdajů: nákup 
dataprojektoru, ukázka záchranářů, propagační materiály, dohoda o provedení práce, propagace v médiích, 
plakáty, odměny do soutěží. Výdaje v rámci projektu prozatím uskutečněny nebyly žádné, jelikož dodavatelé 
a účinkující po příjemci nepožadovali finanční náhradu za neuskutečněnou akci. Momentálně je vše 
předjednané a domluvené na nový termín.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

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

Bc. Robert Kusek, samostatný referent, 
odbor 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


