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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.3

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Stanovisko Zastupitelstva Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 5. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 037/69R/2019

Rada ústeckého kraje 

Dne: 19. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

15.3-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2008, 2012, 2013, 2018 - druhá 
výzva
prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy prostřednictvím dodatku 
ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Územní plán Rokle do 31. 12. 2020
- Dokončení územního plánu obce Kytlice do 31. 8. 2021
- Územní plán obce Místo do 30. 6. 2021
- Územní plán obce Boleboř do 31. 12. 2021
-"Oprava místních komunikací Chuderov" pro obec Chuderov do 30.04.2020



Důvodová zpráva:
Obec Rokle žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán 
Rokle“ do 31. 12. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou připomínky ve veřejném projednání k 
nově předloženým návrhům zhotovitele.
Původní termín: 30. 6. 2019

Obec Kytlice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Dokončení 
územního plánu “ do 31. 8. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je časová náročnost vzhledem k 
legislativním změnám na úseku územního plánování, změna v zastupitelstvu obce po komunálních volbách v 
roce 2018 a plnění závazků na straně zhotovitele.
Původní termín: 31. 8. 2019

Obec Místo žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán 
obce Místo“ do 30. 6. 2021. Důvodem žádosti je nařízené vypracování SEA a následné přepracování návrhu 
územního plánu.
Původní termín: 30. 6. 2019

Obec Boleboř žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní 
plán obce Boleboř“ do 31. 12. 2021. Důvodem jsou chybějící stanoviska orgánů státní správy, které obec 
neobdržela a nemohla zapracovat do územního plánu.
Původní termín: 30. 6. 2019

Obec Chuderov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava 
místních komunikací Chuderov“ do 30. 4. 2020. Důvodem je velká vytíženost kapacity stavebních firem, 
nemožnost dokončení akce v termínu.
Původní termín: 31. 8. 2019

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 11. 6. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 12.6.2019

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 11. 6. 2019


