
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: 18.2

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního 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 Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje Městu Terezín a Městu Vroutek.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení 
rozpočtu na rok 2019 - usnesení ZÚK č. 071/16Z/2018 z 10. 12. 2018.

Projednáno:

Komise pro životní prostředí

Dne: 5. 4. 2019 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 1/4a/2019 

Rada ústeckého kraje 

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

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 15. 4. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 4/3/2019

Přílohy: 

18.2-1 Název: bod 18.2 priloha 1.pdf žádost města Terezín o změnu 
rozpočtu a termínu U

18.2-2 Název: bod 18.2 priloha 2.pdf soupis žadatelů U

18.2-3 Název: bod 18.2 priloha 3.pdf usnesení ZÚK 5.9.2016 U

18.2-4 Název: bod 18.2 priloha 4.pdf Smlouva s městem Terezín U

18.2-5 Název: bod 18.2 priloha 5.pdf Návrh dodatku č. 1 s městem Terezín U

18.2-6 Název: bod 18.2 priloha 6.pdf Žádost města Vroutek o změnu 
termínu U



18.2-7 Název: bod 18.2 priloha 7.pdf Smlouva s městem Vroutek U

18.2-8 Název: bod 18.2 priloha 8.pdf Dodatek č. 1 s městem Vroutek U

18.2-9 Název: bod 18.2 priloha 9.pdf Dodatek č. 2 s městem Vroutek U

18.2-10 Název: bod 18.2 priloha 10.pdf návrh Dodateku č. 3 s městem 
Vroutek U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti města Terezín o změnu (snížení) výše dotace, změnu závazného finančního 
ukazatele, změnu rozpočtu projektu a změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu 
ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;

B) ruší

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 021/18Z/2019

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 v části A bod 5);

C) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 110/31Z/2016

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace městu Terezín z Fondu vodního 
hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace obce a ČOV Počaply“ přijaté usnesením č. 
110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 tak, že výše dotace činí 1 148 800,- Kč, podíl požadované dotace k 
celkovým uznatelným nákladům projektu činí 10,00% a položkový rozpočet projektu schválený v části B) 
citovaného usnesení se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4454/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, a 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4454/SoPD/ZPZ 
dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

D) bere na vědomí

informaci o žádosti města Vroutek o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 
materiálu;

E) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v 
rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4448/SoPD/ZPZ, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené 
s městem Vroutek, IČO: 00265705, dle přílohy č. 7 tohoto materiálu;

F) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova, zajistit administraci dodatků dle bodu C) a E) tohoto materiálu.

Termín: 31.5.2019



Důvodová zpráva:
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.

Město Terezín předložilo dne 20. 3. 2019 žádost o změnu položkového rozpočtu na základě uskutečněného 
výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu „Kanalizace obce a ČOV Počaply“. Vzhledem ke 
snížení ceny projektu se výše investiční dotace snižuje z 1 975 000 Kč na 1 148 800 Kč. Dodatek č. 1 ke 
smlouvě tak snižuje výši dotace o 826 200 Kč za současného snížení podílu dotace na celkových nákladech 
z 10,41 % na 10 %.

Zároveň došlo ke změně financování projektu. Původně měl být projekt spolufinancován ze zdrojů Státního 
fondu životního prostředí, nyní bude projekt spolufinancovat Ministerstvo zemědělství. O uspořené prostředky 
bude navýšena rezerva fondu a budou využity v následujícím období pro poskytnutí investiční dotace v 
oblasti vodního hospodářství.
Dodatek ohledně prodloužení termínu realizace byl předložen a schválen v orgánech kraje (ZÚK č. 
021/18Z/2019). Tento dodatek nebyl doposud uzavřen (podepsán oběma smluvními stranami), a proto je 
navrhováno pod bodem 1. a 2. b) návrhu zrušení příslušných usnesení, kterými bylo RÚK navrženo a ZÚK 
rozhodnuto o uzavření dodatku. Prodloužení termínu realizace projektu tak bude upraveno v jediném dodatku 
společně se změnou výše dotace a rozpočtu projektu.

Město Vroutek předložilo dne 22. 11. 2018 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „VROUTEK, ul. 
Sadová – rozšíření kanalizace s ČSOV a vodovodu“, a to z termínu 30. 12. 2018 na termín 30. 6. 2019. 
Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je, že Město Vroutek neobdrželo kompletní dokumentaci ke 
kolaudaci stavby od dodavatelské firmy Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o., která stavbu realizovala (špatně 
dodaná projektová dokumentace, špatný popis, řezy atd.). Jsou s tím spojené geodetické práce ohledně 
zaměření, které jsou též stejně jako dokumentace ještě nedodané (špatně zaměřené, neokótované, překlep 
atd.). Termín 30. 12. 2018, který byl v minulosti už prodloužen, není Město Vroutek schopno dodržet. Jedná 
se o to, že firma SČVK a.s. nemůže vydat souhlasné stanovisko ke kolaudaci se sebemenší chybou, jelikož 
nadřízené společnosti SVS a.s., bude město předávat stavbu do majetku a ti chtějí mít vše v pořádku. Nároky 
na dokumentaci jsou bohužel velice přísné a vše nechává Město Vroutek předělat k jejich obrazu, bohužel 
třeba i několikrát. V současné době je projekt realizován.
Konzultováno s odborem LP.

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)   Ing. Monika Zeman 15. 4. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 16.4.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 15. 4. 2019


