
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: 19.5

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 
- Neposkytnutí dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Ukončení smluvního vztahu v rámci Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého 
kraje na období 2014 až 2020 (dále jen Program) z důvodu nerealizování projektů a nečerpání příspěvku 
přiděleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 069/13Z/2018 ze dne 25.6.2018.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 14. 1. 2019 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 8/1/2019

Přílohy: 

19.5-1 Název: bod 19.5 priloha 1 black verze.pdf Soupis žadatelů navržených k 
zamítnutí – ZÚK U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o ukončení smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Programu č. 18/SML4004/SoPP/ZPZ žadatele Obec 
Libouchec, IČ 00266833, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) bere na vědomí

neuzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Programu příjemci ****** Tomáš Petrů, 
**********************, 158 00 Praha, ve výši 660 800,- Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 



životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) a B) tohoto usnesení, administraci 
vypovězení smlouvy.

Termín: 15.2.2019

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Program usnesením č. 75/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, a 
usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byla dále schválena jeho aktualizace.

Žadateli Obec Libouchec, Libouchec 211, 403 35 Libouchec, IČ 00266833 byla usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 069/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 schválena dotace ve výši 169 300,- Kč. Smlouva č. 
18/SML4104/SoPP/ZPZ byla uzavřena ke dni 10. 9. 2018. Příjemce finančně nedodržel smlouvu, nedošlo k 
jejímu plnění, ze strany příjemce dotace nebyla předložena kompletní závěrečná zpráva s vyúčtováním 
dotace.

Žadateli ****** Tomáš Petrů, **********************, 158 00 Praha, byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 069/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 schválena dotace ve výši 660 800,- Kč. Žadatel se rozhodl, že na 
vlastní žádost projekt nerealizuje. Finančně nebyla dotace plněna, nedošlo k podpisu smlouvy. Plnění 
smlouvy nebylo realizováno.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon 
přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   RNDr. Tomáš Burian 17. 1. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 17.1.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 17. 1. 2019


