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:

9.1

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – město
Košťany
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Změna smluvního ujednání – prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Kanalizace – Košťany,
Hampuš, Zámeček“ na základě žádosti města Košťany
Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení
rozpočtu na rok 2022 - usnesením ZÚK č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021.
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
4. 5. 2022

Dne:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

017/43R/2022

Výbor Výbor pro životní prostředí
Dne:

13. 6. 2022

Pro:

Přílohy:
9.1-1

Název: Bod 9.1 priloha 1.pdf

Usnesení ZÚK z 11. 9. 2017

U

9.1-2

Název: Bod 9.1 priloha 2.pdf

Žádost o prodloužení termínu

U

9.1-3

Název: Bod 9.1 priloha 3.pdf

Smlouva č. 17/SML3483/SOPD/ZPZ

U

9.1-4

Název: Bod 9.1 priloha 4.pdf

Dodatek č. 1

U

9.1-5

Název: Bod 9.1 priloha 5.pdf

Dodatek č. 2

U

9.1-6

Název: Bod 9.1 priloha 6.pdf

Dodatek č. 3

U

9.1-7

Název: Bod 9.1 priloha 7.pdf

Dodatek č. 4

U

9.1-8

Název: Bod 9.1 priloha 8.pdf

Dodatek č. 5

U

9.1-9

Název: bod 9.1 priloha 9.pdf

Dodatek č. 6

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

informaci o žádosti města Košťany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle č. 2 tohoto materiálu;
B)

rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SOPD/ZPZ dle přílohy
č. 9 tohoto usnesení;
C)

ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti
životního prostředí
1. sdělit městu Košťany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 29. 7. 2022
2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 29. 7. 2022

U

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení č. 071/9Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 byl zřízen Fond
vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „FVHŽP“), za účelem zejména
poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje
dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 023/17Z/2019 ze
dne 28. 1. 2019 aktualizované znění Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období
2018 – 2025 (dále jen „Program“).
Dne 30. 6. 2017 podalo město Košťany žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
projekt „Kanalizace Košťany – Hampuš, Zámeček“.
Usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH městu
Košťany, IČ 00266400, ve výši 5 000 000,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým uznatelným
nákladům projektu činil v rozhodné době 52,08 %.
Dne 11. 12. 2017 byla uzavřena smlouva č. 17/SML3483/SOPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a městem
Košťany (příloha č. 3 předloženého materiálu).
Město Košťany předložilo dne 5. 12. 2018 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace
Košťany – Hampuš, Zámeček“, a to z termínu 31. 12. 2018 na termín 31. 12. 2019. Důvodem žádosti o
prodloužení termínu projektu je, že společnost SČVK, a. s. v průběhu roku 2018 vyřizovala stavební povolení
na realizaci „přečerpávací stanice“ na kanalizačním řádu ve Střelné. Na tuto stanici má navazovat jejich
stanice, která byla předmětem této dotační akce. Výstavbu přečerpávací stanice bude SČVK realizovat a
kolaudovat v roce 2019. Projekt se bude realizovat v roce 2019.
Usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
17/SML3483/SOPD/ZPZ.
Město Košťany předložilo dne 3. 12. 2019 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace
Košťany - Hampuš, Zámeček“, a to z termínu 31. 12. 2019 na termín 31. 12. 2020. Důvodem žádosti o
prodloužení termínu projektu je, že v trase kanalizace se objevil "flájský přivaděč" v jiné poloze-nivelitě, než
předvídal projekt a došlo tedy ke zdržení celé realizace. V této souvislosti firma SČVK, a.s. upravovala
návaznosti své akce, která měla vazbu i na náš projekt a časový harmonogram. Dále se v trase objevila
vodárenská šachta a muselo se nejdříve vyřešit technické řešení, jak daný objekt obejít.
Usnesením č. 027/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.
17/SML3483/SOPD/ZPZ.
Město Košťany předložilo dne 26. 11. 2020 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace –
Košťany, Hampuš, Zámeček“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2021.
Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je vznik podmíněné investice v místě flájského vodovodního
přivaděče, dále technicky mimořádně složitého prostupu pod mostní konstrukcí a korytem potoka, kde v silnici
byla neevidovaná vodárenská šachta (toto řešení muselo odsouhlasit POH, státní podnik, SčVK, a.s., SVS,
a.s,) a v neposlední řadě situaci komplikoval celostátní problém – pandemie COVID-19.
Usnesením č. 032/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.
17/SML3483/SOPD/ZPZ.
Město Košťany předložilo dne 18. 11. 2021 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace –
Košťany, Hampuš, Zámeček“, a to z termínu 31. 12. 2021 na termín 31. 3. 2022.
Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je, že městu Košťany se zatím nepodařilo dokončit proces
kolaudace díla – žádost o kolaudační souhlas město podalo dne 11. 10. 2021, avšak doposud nebyl
kolaudační souhlas vydán a pravděpodobně nebude vydán do konce tohoto roku. Zpoždění způsobilo
posunutí části stavby na vedlejší pozemek z důvodu existence vodárenské šachty v tělese komunikace těsně
před zúžením silničního mostku, což nyní město řeší s odborem územního plánování a stavebního řádu
Magistrátu města Teplice právě v rámci kolaudace.
Rada Ústeckého kraje dne 15. 12. 2021 usnesením č. 016/33R/2021 navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 17/SML3483/SOPD/ZPZ.
Město Košťany předložilo dne 30. 11. 2021 žádost o změnu závazného ukazatele, změnu rozpočtu projektu z

důvodu změny kofinancování projektu a změnu týkající se úhrady faktur nad rámec procentuální výše
uvedené v uzavřené smlouvě.
Původně byl projekt spolufinancován ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 5 000 000,00 Kč s podílem na
celkových nákladech 52,08 % a vlastních zdrojů města Košťany ve výši 4 599 999,00 Kč s podílem na
celkových nákladech 47,92 %. Celkové náklady projektu činily 9 599 999,00 Kč.
V žádosti města Košťany je nově uvedeno, že projekt bude navíc spolufinancován ze zdrojů Ministerstva
zemědělství a to ve výši 3 974 000,00 Kč s podílem na celkových nákladech 37,739 %.
Zdroje Ústeckého kraje tak budou ve výši 4 999 893,00 Kč s podílem na celkových nákladech 43,707 % a
vlastních zdrojů města Košťany ve výši 2 465 573,00 Kč s podílem na celkových nákladech 21,553 %.
Celkové náklady projektu činí 11 439 467,00 Kč.
Současně město Košťany žádá o změnu Čl. 2 odst. 6) Smlouvy týkající se úhrady faktur nad rámec
procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě. A to z důvodu nedostatku faktur k dočerpání celé dotace.
Město Košťany k dnešnímu dni, tj. 26. 1. 2022 vyčerpala částku 1 423 685,00 Kč. Obec žádá vyplatit nikoliv
poměrnou procentuální částku (nově 43,707 %), ale celý doplatek dle nově schváleného položkového
rozpočtu.
Tento postup proplacení byl již u šesti příjemců použit (usnesení č. 030/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020,
usnesení č. 022/4Z/2021, usnesení č. 021/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021, usnesení č. 022/9Z/2021 z dne 6. 9.
2021, usnesení č. 012/11Z/2021 a č. 011/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021).
Usnesením č. 023/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 a 5 ke smlouvě č.
17/SML3483/SOPD/ZPZ.
Město Košťany předložilo dne 29. 3. 2022 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace –
Košťany, Hampuš, Zámeček“, a to z termínu 31. 3. 2022 na termín 31. 7. 2022.
Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je, že městu Košťany se doposud nepodařilo
zajistit geodetické zaměření projektu.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

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

Schvalovací cesta:
1

Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)

Ing. Irena Jeřábková 13. 6.
2022

2

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

Ing. Lubomíra Mejstříková
CSc. 15.6.2022

Podpis zpracovatele:

Lenka Müllerová 13. 6. 2022

