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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.5

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Program obnovy venkova 2017 – žádost o výjimku

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení výjimky Zastupitelstvem Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Zastupitelstvo ústeckého kraje 

Dne: 11. 9. 2017 Pro: 50 Proti:          Zdržel se: 2 Č. usnesení: 044/7Z/2017

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.5-1 Název: bod 16.5 priloha 1.pdf Žádost U

16.5-2 Název: bod 16.5 priloha 2.pdf Vzor smlouvy U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

žádost o prodloužení termínu realizace projektu podanou Městem Hoštka dne 4.4. 2018, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, včetně souvisejících informací popsaných v důvodové zprávě předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

uzavření dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Městem Hoštka, IČ 00263648, se sídlem náměstí 
Svobody 2, 411 72 Hoštka, dle přílohy 2 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
V Programu obnovy venkova ÚK 2016 byla schválena a podpořena žádost pro město Hoštka na projekt 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka“ ve výši 350.000,-Kč, která musí probíhat v souběhu s realizací 
rozvodu NN. Ještě před uzavřením smlouvy město Hoštka požádalo o prodloužení realizace projektu do 
konce roku 2017. Tato žádost byla zastupitelstvem usnesením č. 119/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 schválena. 
Dne 14. 6. 2017 bylo opět ze strany města požádáno o prodloužení do 30. 7. 2018. Žádost byla schválena 
zastupitelstvem usnesením č. 044/7Z/2017 ze dne 11.9.2017. Dne 30.4.2018 byla podána další žádost o 
prodloužení, která byla z naší strany opomenuta v důsledku zpracování nově podaných žádostí do ročníku 
2018 a tudíž neprošla zastupitelstvem. Na konci roku 2018 si město podalo závěrečnou zprávu, kde žádalo 
vyplacení plné výše dotace. Bohužel tím, že k prodloužení termínu dokončení projektu nedošlo, lze vyplatit 
jen část dotace za výdaje, které byly realizovány do termínu 30. 7. 2018. Prodloužení termínu vycházelo z 
nezbytných vazeb na realizaci rozvodů NN v obci, kterou zajišťoval ČEZ a obec ji nemohla ovlivnit.
Příjemce podal předmětnou žádost z důvodu, že nastaly objektivní skutečnosti, které nebyly závislé na jeho 
vůli, jež mu znemožnily plnit původně navržený (a poskytovatelem dotace schválený) termín realizace 
projektu. Projekt byl, s ohledem na jeho obsah, řádně realizován. Požadovaným prodloužením termínu 
nedocházelo k porušení jiných závazných podmínek (např. u přerozdělovaných dotací). Nebyl tedy důvod 
žádosti nevyhovět. Jelikož v současné době již uplynula i prodloužená lhůta realizace, o kterou příjemce 
žádal, jedinou možností je uzavření dohody o narovnání sporných práv dle ust. § 1903 a násl. občanského 
zákoníku. V rámci této dohody je třeba napravit sporný stav mezi poskytovatelem a příjemcem dotace tak, 
aby neprojednaný (avšak obecně vzato krajem nerozporovaný) nový termín realizace projektu byl v souladu s 
uzavřenou dotační smlouvou.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru 
RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:
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2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
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Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 11. 4. 2019


