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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.1

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – žádosti o výjimky

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení výjimky Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 046/75R/2019

Přílohy: 

15.1-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2019 a prodloužení termínu 
dokončení realizace projektu, prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- projekt „Oprava kabin na fotbalovém hřišti“ pro obec Dušníky do 31. 3. 2020
- projekt „Veřejné osvětlení v obci Mnetěš“ pro obec Mnetěš do 30. 10. 2020
- projekt „Veřejné osvětlení“ pro obec Liběšice do 31. 3. 2020
- projekt „Místní komunikace ve Stadicích“ pro obec Řehlovice do 30. 1. 2020
- projekt „Opravy mostků v Hoštce a místních částech“ pro obec Hoštka do 30. 10. 2020
- projekt „Místní komunikace“ pro obec Žalhostice do 31. 7. 2020
- projekt „Komunikace místní“ pro obec Lišany do 30. 5. 2020
- projekt „Volnočasový klub“ pro obec Malé Březno do 31. 3. 2020



Důvodová zpráva:
Obec Dušníky žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava kabin na fotbalovém hřišti“ do 31. 3. 
2020. Z důvodu enormní vytíženosti stavebních firem se dosud nepodařilo dokončit výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací. Výběrové řízení bude v nejbližším termínu vypsáno znova.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Mnetěš žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Veřejné osvětlení v obci Mnetěš“ do 30. 10. 
2020. Důvodem je nutnost zajištění návaznosti na práce, které souběžně provádí společnost ČEZ Distribuce 
a. s..
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Liběšice žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Veřejné osvětlení“ do 31. 3. 2020. Důvodem je 
nutnost zajištění návaznosti na práce, které souběžně provádí společnost ČEZ Distribuce a. s..
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Řehlovice žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Místní komunikace ve Stadicích“ do 30. 1. 
2020. Z důvodu enormní vytíženosti stavebních firem se dosud nepodařilo dokončit výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací. Výběrové řízení bude v nejbližším termínu vypsáno znova.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Hoštka žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Opravy mostků v Hoštce a místních částech“ do 
30. 10. 2020. Žádná z oslovených stavebních firem zatím neprojevila zájem o účast ve výběrovém řízení a 
proto je nutné ho opakovat. To je důvodem posunu plánovaného termínu.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Žalhostice žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Místní komunikace“ do 31. 7. 2020. O 
prodloužení termínu je žádáno z důvodu opožděného vydání stavebního povolení a nezájmu oslovených 
firem o účast ve výběrovém řízení na dodávku stavebních prací.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Lišany žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Komunikace místní“ do 31. 3. 2020 z důvodu 
momentální vytíženosti oslovených stavebních firem, které se nepřihlásily do výběrového řízení na provedení 
stavebních prací.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Malé Březno žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Volnočasový klub“ do 31. 3. 2020. Z 
důvodu enormní vytíženosti stavebních firem se dosud nepodařilo dokončit výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací. Výběrové řízení bude v nejbližším termínu vypsáno znova.
Původní termín: 30. 11. 2019

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 21. 8. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 26.8.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 21. 8. 2019


