
Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.7

11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané 26. 02. 2018

Věc:
Poskytnutí dotace podle čl. 8 odst. 2 Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v 
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dne 24.4.2017 byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 schválen Program pro podporu 
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji pro období 2017 až 2025 (dále jen „Program“).

Nárok na rozpočet:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 bylo z rozpočtu na 
Program vyčleněno 10 mil. Kč.

Projednáno v Radě ÚK / výboru ZÚK:v Radě ÚK, ve Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj 
venkova

Dne: 24. 1. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Dne: 6. 2. 2018 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2 Č. usnesení: 10/1/2018

Přílohy: 

16.7-1 Název:
Tabulka žadatelů a 
požadovaných podpor z 
Programu

Název:          

16.7-2 Název:
Zápis z jednání Výběrové 
komise s přílohami č. 1 a 2

Název:          

16.7-3 Název:
Rozpočty jednotlivých 
projektů

Název:          

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
poskytnutí účelové dotace ve výši navržené výběrovou komisí žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto 
usnesení

bod 19.5 příloha 3



B) schvaluje

předložené rozpočty jednotlivých projektů, které byly doporučeny ke schválení dle přílohy č. 3, předloženého 
materiálu.

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 smluv dle příloh tohoto 
materiálu.

TERMÍN: 11.5.2018

Důvodová zpráva:
Usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen Program. Na 
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 bylo z rozpočtu na 
Program vyčleněno 10 mil. Kč.

Výzva k podání žádostí o dotaci z Programu byla zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje dne 
27.7.2017, termín ukončení příjmu žádostí byl stanoven na 31.10.2017. Celkem bylo administrováno 20 
žádostí od 17 obcí a 1 právnické osoby Technické služby města Varnsdorf s.r.o. vlastněné městem Varnsdorf. 
Celková výše požadovaných dotací činí 9 197 492,29 Kč, což nepřesahuje množství alokovaných peněžních 
prostředků.

Odbor ZPZ provedl proces formálního hodnocení v rozsahu podle čl. 8 bodu 1 písm. a) Programu. Do konce 
měsíce listopadu byly odstraněny nedostatky žádostí. Následně bylo provedeno předběžné kriteriální 
hodnocení projektů podle čl. 8 bodu 1 písm. c) Programu a kritérií uvedených v příloze č. 8 Programu. 
Hodnoceným projektům byl přiřazen za každé kritérium bod v hodnotě 0 nebo 1. Následně bylo stanoveno 
předběžné pořadí projektů od nejvyššího dosaženého bodového hodnocení k nejnižšímu. Protože celková 
výše požadovaných dotací nepřesáhla alokaci vyčleněnou pro tuto výzvu, neovlivnil z něj odvozený výsledek 
bodového hodnocení a pořadí projektů dostupnost dotace a uspokojeni můžou být všichni žadatelé.

V průběhu formálního a kriteriálního hodnocení bylo zjištěno, že u města Litvínova nemůže být poskytnuta 
dotace v požadované výši. Město Litvínov požaduje dotaci v celkové výši 980 000,00 Kč na pořízení 500 ks 
kompostérů. Vzhledem k tomu, že se jedná o neinvestiční výdaje, pak podle čl. 4 bodu 4 Programu lze 
poskytnout dotaci o maximální výši 500 000,00 Kč.

V průběhu přípravy tohoto materiálu bylo kontrolou u jednotlivých žadatelů zjištěno, že k navýšení čerpání 
dotací v režimu de-minimis nedošlo. U obce Domoušice uplynula 3 účetní období čerpání podpory 
de-minimis, což znamená, že v době zpracování materiálů do Rady Ústeckého kraje tato obec může čerpat 
podporu de-minimis v plném rozsahu. Z tohoto důvodu lze obci Domoušice přiznat podporu z Programu v jí 
požadované výši 1 700 000,00 Kč oproti Výběrovou komisí schválené částce 740 924,90 Kč.

Dne 8.1.2018 projednala Výběrová komise, kterou je Komise Rady Ústeckého kraje pro životní prostředí, 
žádosti o dotace z Programu podané do 31.10.2017.

Rada Ústeckého kraje doporučuje poskytnout dotace na všechny podané projekty v jednotlivých výších dle 
přílohy č. 2, protože výše požadovaných dotací nepřekračuje výši alokovaných peněžních prostředků a 
všechny projekty splnily podmínky pro poskytnutí dotací. U města Litvínova oproti požadované dotaci 
980 000,00 Kč může být poskytnuta dotace z Programu ve výši 500 000,00 Kč a zároveň lze z uvedených 
důvodů obci Domoušice přiznat podporu v plné výši 1 700 000,00 Kč.

Předložený materiál byl projednán dne 6.2.2018 na zasedání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a 
obnovu venkova ÚK, kde byl návrh přijat.

Dne 19.2.2018 byla obcí Hrobce a obcí Libotenice doručena odboru ZPZ oprava žádosti z důvodu chybně 
uvedených termínů zahájení a ukončení projektu v žádostech. U obou žádostí je správný termín zahájení 
projektu 1.4.2018 a ukončení projektu 31.10.2018.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:        



Ing. Monika Zeman, MBA Jitka Sachetová

Schvalovací cesta:

1 Zeman Monika Ing. (vedoucí odboru) 12.2.2018 11:16 podepsáno

2 Sachetová Jitka (uvolněný zastupitel) 12.2.2018 13:27 podepsáno

Podpis zpracovatele: Jana Koutecká 12.02.2018 08:29


