
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: 17.3

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení výjimky ze strany Zastupitelstva Ústeckého kraje z Programu na podporu vodního hospodářství v 
Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“) podle Čl. 11 odst. 2 Programu, ve vazbě na Čl. 3 
odst. 5 písm. b) Programu, tzn. umožnění uveřejnění výzvy mimo 1. Q kalendářního roku.

Nárok na rozpočet:
O finančních prostředcích bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019.

Projednáno:

Komise pro životní prostředí

Dne: 13. 5. 2019 Pro: 6 Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 1/4c/2019

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 5. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 047/69R/2019

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 10. 6. 2019 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 4/4/2019

Přílohy: 

17.3-1 Název: bod 17.3 priloha 1.pdf Výzva k podání žádostí o poskytnutí 
dotace U

17.3-2 Název: bod 17.3 priloha 2.pdf Sdělení Ministerstva životního 
prostředí U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle čl. 11 odst. 2 Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 o 
výjimce z čl. 3 odst. 5 písm. b) tohoto Programu spočívající v uveřejnění Výzvy k podání žádostí o 
poskytnutí dotace ve 3. čtvrtletí roku 2019 namísto v 1. čtvrtletí roku 2019;



B) schvaluje

Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za podmínky schválení 
převodu finančních prostředků do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí na účel poskytování 
dotací dle Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025;

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zveřejnění výzvy na 
webových stránkách Ústeckého kraje.

Termín: 8.7.2019

Důvodová zpráva:
Na základě Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci záloh 
na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro 
rok 2019 (příloha č. 2 materiálu), povinnost platit zálohy na poplatek s účinností od 1. ledna 2019 ex lege 
zaniká.

Z tohoto důvodu se finančními prostředky od 1. 1. 2019 nedoplňuje Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí (FVHŽP), ze kterého lze poskytovat dotace. S ohledem na tuto skutečnost bude Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 rozhodovat o možném převodu finančních prostředků do FVHŽP, aby bylo 
možné v roce 2019 zahájit příjem žádostí v rámci Programu.

Současně platný program však podle Čl. 3 odst. 5 písm. b) umožňuje vyhlášení výzvy toliko v 1. čtvrtletí 
každého kalendářního roku. Z tohoto důvodu a za předpokladu že ve FVHŽP, bude alokován dostatek 
finančních prostředků, je nutné schválit výjimku týkající se vyhlášení výzvy mimo pevně stanovený termín, 
tedy pro rok 2019 nikoliv v 1. čtvrtletí ale až ve 3. čtvrtletí roku 2019.

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 11. 6. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 12.6.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 11. 6. 2019


