
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: 19.1

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změny smluvních ujednání

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z oblasti vodního hospodářství 
Ústeckého kraje: obec Srbice, obec Žalany, obec Veselé, město Košťany, město Terezín a Městys Měcholupy 
- prodloužení termínu realizace

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení 
rozpočtu na rok 2019 - usnesení ZÚK č. 018/9Z/2017 z 11. 12. 2017.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 1. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 053/58R/2019

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada ústeckého kraje 

Dne: 27. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 25. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

19.1-1 Název: bod 19. 1 priloha 1.pdf Obec Srbice - dodatek č. 2 U

19.1-2 Název: bod 19. 1 priloha 2.pdf Obec Žalany - dodatek č. 2 U

19.1-3 Název: bod 19. 1 priloha 3.pdf Obec Veselé - dodatek č. 1 U

19.1-4 Název: bod 19. 1 priloha 4.pdf Město Košťany - dodatek č. 1 U

19.1-5 Název: bod 19. 1 priloha 5.pdf Město Terezín - dodatek č. 1 U



19.1-6 Název: bod 19. 1 priloha 6.pdf Městys Měcholupy - dodatek č. 1 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1) o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ uzavřené 
s Obcí Srbice,
IČ: 00266591, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

2) o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ uzavřené 
s Obcí Žalany,
IČ: 00266655, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

3) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3482/SoPD/ZPZ uzavřené 
s Obcí Veselé,
IČ: 00555908, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

4) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SoPD/ZPZ uzavřené 
s Městem Košťany, IČ: 00266400 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;

5) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4454/SoPD/ZPZ uzavřené 
s Městem Terezín, IČ: 00264474 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení;

6) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3477/SoPD/ZPZ uzavřené 
s Městys Měcholupy, IČ: 00265233 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova, zajistit patřičné úkony k zajištění realizace bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 4. 4. 2019



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního 
hospodářství Ústeckého kraje usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, 
č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č. 067/4Z/2017 za dne 24. 4. 2017.

Obec Srbice předložila dne 7. 12. 2018 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace v obci 
Srbice“, a to z termínu 31. 12. 2018 na termín 31. 12. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu 
je zkapacitnění potrubí na čerpací stanici v Sobědruhách, které umožní připojení více obyvatel, než bylo 
plánováno. V současné době je projekt realizován. Jedná se o druhé prodloužení smlouvy.

Obec Žalany předložila dne 7. 12. 2018 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba 
kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2018 na termín 31. 12. 2019. Důvodem žádosti o prodloužení 
termínu projektu je naplnění kapacity ČOV ve vlastnictví SČVK a nemožnosti připojení dalších obyvatel. V 
současnosti mají podepsanou smlouvu na zkapacitnění ČOV Žalany a díky tomu se bude moci připojit o 500 
obyvatel více. V současné době je projekt realizován. Jedná se o druhé prodloužení smlouvy.

Obec Veselé předložila dne 3. 12. 2018 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Rozšíření vodovodní 
sítě v obci Veselé“, a to z termínu 31. 12. 2018 na termín 31. 12. 2019. Důvodem žádosti o prodloužení 
termínu projektu je výstavba úpravny vody a nepředvídatelné sucho v celé lokalitě. Obec se tak obávala 
odpojení současného vodojemu z důvodu neudržení možného zásobování obyvatel pitnou vodou. V 
současné době je projekt realizován. Jedná se o první prodloužení smlouvy.

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. Jedná se o první prodloužení smlouvy.

Město Terezín předložilo dne 12. 12. 2018 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace obce 
a ČOV Počaply“, a to z termínu 31. 12. 2018 na termín 30. 10. 2019. Důvodem žádosti o prodloužení termínu 
projektu je poskytnutí dotace z Mze až v březnu 2018, což posunulo původní harmonogram realizace 
investiční akce. Dalším důvodem je nepředpokládaný výskyt spodních vod doprovázený výronem plynů na 
stavbě ČOV. Po zvážení situace (a předchozím posouzením geologem) se investor rozhodl zvýšit základovou 
spáru. Aktivity spojené s touto mimořádnou okolností ovšem způsobují, a to i přes veškerou snahu zhotovitele 
a investora, časové prodlevy a změnu harmonogramu průběhu realizace stavby a jejího financování. V 
současné době je projekt realizován. Jedná se o první prodloužení smlouvy.

Městys Měcholupy předložil dne 3. 12. 2018 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Měcholupy – 
vybudování kanalizace v pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy“, a to z termínu 31. 12. 2018 
na termín 31. 12. 2019. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je, že Městys Měcholupy nebyl 
schopen dofinancovat akci z vlastního rozpočtu, požádal o dotaci MZe. Přes veškeré úsilí se podařilo ukončit 
výběrové řízení, realizované v souladu s požadavky MZe, až v říjnu roku 2018. Následně MZe zaslalo ROPD, 
a to 12. 11. 2018. Stavební práce byly sice zahájeny, ale v omezeném rozsahu (v souladu s technologickými 
požadavky) a celé dílo nelze za dva měsíce dokončit. Dalším důvodem prodlevy bylo také dořešení připojení 
Logopedické základní školy, příspěvkové organizace kraje. V současné době je projekt realizován. Jedná se 
o první prodloužení smlouvy.

Dne 9. 1. 2019 doporučila Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 053/58R/2019 navrhnout Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje schválení uzavření dodatků smluv dle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. Při vyhotovování 
dodatků smluv, které byly přílohou č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 usnesení, došlo odborem ZPZ k uvedení nesprávného 
plánovaného data projednání v Zastupitelstvu Ústeckého kraje (namísto 4. 3. 2019 uvedeno 9. 1. 2019) a 
dále k uvedení nesprávného statutárního zástupce obce/města v části signace předmětných dodatků.

Dne 13. 2. 2019 doporučila Rada Ústeckého kraje svým usnesením (bude doplněno) navrhnout 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválení uzavření opravených dodatků smluv dle příloh č. 3, č. 4, č. 5, č. 6.

Dne 25. 2. 2019 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova doporučil svým usnesením (bude 
doplněno) Zastupitelstvu Ústeckého kraje navrhnout schválení uzavření opraveného dodatku smlouvy dle 
přílohy č. 5.



Dne 27. 2. 2019 doporučila Rada Ústeckého kraje svým usnesením (bude doplněno) navrhnout 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválení uzavření opraveného dodatku smlouvy dle přílohy č. 5.

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 19. 2. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 19.2.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 19. 2. 2019


