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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 9.6

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Vchynice – změna rozhodnutí o poskytnutí 
dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna projektu „Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek“ a závazného ukazatele.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 5. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 014/44R/2022

Přílohy: 

9.6-1 Název: bod 9.6 priloha 1.pdf Žádost obce Vchynice U

9.6-2 Název: bod 9.6 priloha 2.pdf
Příloha č. 3 usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 016/11Z/2021 ze 
dne 13. 12. 2021

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Vchynice, IČ 00554847, o změnu projektu „Pořízení kontejnerů na plasty a 
nábytek“ z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 
2025 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

B) revokuje

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 021/14Z/2022

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/14Z/2022 dne 25. 4. 2022. 

C) rozhoduje



o změně přílohy č. 3 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 v 
řádku 50 – příjemce obec Vchynice, IČ 00554847, tak, že výše dotace činí 186 330 Kč a závazný ukazatel 
– maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu činí 68,54 %, čímž 
bude vyhověno žádosti dle bodu A) tohoto usnesení.

D) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti 
životního prostředí:

1. sdělit obci Vchynice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu C) tohoto 
usnesení,
Termín: 31. 7. 2022

2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu C) tohoto 
usnesení zajistit administraci smlouvy.
Termín: 31. 7. 2022

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl schválen Program pro 
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“).
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotací v rámci 5. výzvy Programu. Obci Vchynice, č. p. 46, 410 02 Lovosice IČ 00554847 byl schválen k 
podpoře projekt „Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek“ spočívající v pořízení 2 ks kontejnerů o objemu 10 
m3 do stávajícího sběrného dvora obce. Smlouva o poskytnutí dotace dosud nebyla s obcí Vchynice 
uzavřena.
Dne 8. 3. 2022 podala obec Vchynice žádost o změnu projektu „Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek“. 
Před uskutečněním výběrového řízení došlo ke zjištění potřeby dalších dvou kontejnerů o objemu 10 m3 a 
doplnění 7 ks plachet pro zabezpečení nákladu. Obec provedla výběrové řízení a na základě toho došla k 
výraznému ponížení ceny oproti předpokladu.
Změnou projektu v podobě navýšení počtu kontejnerů a pořízení krycích plachet dojde k navýšení celkových 
nákladů z 266 200 Kč na 271 862,80 Kč, při zachování výše schválené dotace (z důvodu zaokrouhlení na 
celé desetikoruny pouze od 10 Kč nižší) bude závazný ukazatel – podíl dotace na celkových nákladech ve 
výši 68,54 % (oproti původním 70 %).
Výše uvedená změna projektu byla schválena usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 021/14Z/2022 
dne 25. 4. 2022. V průběhu administrace byla zjištěna chyba v příloze č. 3 tohoto usnesení, ve které nebyla 
promítnuta změna výše závazného ukazatele – procentuálního podílu dotace na celkových nákladech 
(chybně uvedeno 70 % namísto 68,54 %) a nové výše dotace způsobené tímto ukazatelem (chybně uvedeno 
186 340 Kč namísto 186 330 Kč). Z tohoto důvodu je pod bodem B) navrhována revokace chybného 
usnesení a žádost je předkládána k opakovanému projednání. Změna projektu je účelná a plně opodstatněná 
a vyhovění žádosti nijak nezvýhodňuje obec Vchynice oproti ostatním příjemcům.

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 10. 6. 2022




