
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: 17.1

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. 
výzva

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dne 24.4.2017 byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 schválen Program pro podporu 
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji pro období 2017 až 2025 (dále jen „Program“).

Nárok na rozpočet:
Na 3. výzvu jsou alokovány finanční prostředky z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí, oblast 
životního prostředí ve výši 38 455 078,00 Kč, další část finanční prostředků bude využita z přijatých poplatků 
za znečištění ovzduší, jejich výše k měsíci červenci dělá 24 290 784,00 Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 26. 8. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 5/5/2019

Přílohy: 

17.1-1 Název: bod 17.1 priloha 1.pdf Projekty navržené k podpoře v 
kompetenci ZÚK U

17.1-2 Název: bod 17.1 priloha 2.pdf Projekty navržené k zamítnutí 
podpory U

17.1-3 Název: bod 17.1 priloha 3.pdf Zápis z jednání Výběrové komise s 
jeho přílohami U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.



B) rozhoduje

podle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o:

1) poskytnutí účelové dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 
přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24.4.2017. Příjemci 
Mikroregion Lounské Podlesí se poskytuje dotace ve výši 500 000,00 Kč oproti požadované částce, 
protože se jedná o projekt na pořízení kompostérů spadajících do běžných výdajů.

2) nevyhovění žádostem o poskytnutí dotace žadatelů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení z těchto 
důvodů:
i) město Kryry nemá platný Plán odpadového hospodářství, čímž porušuje čl. 4 bodu 9 Programu a § 44 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ii) obec Žalany má v současnosti vyčerpaný limit podpor v režimu de minimis.

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, administraci smluv dle 
přílohy č.1, tohoto materiálu.

Termín: 20.12.2019



Důvodová zpráva:
Usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen Program pro 
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“). 
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky ve Fondu vodního hospodářství a životního prostředí, oblast 
životního prostředí převyšují částku uvedenou ve všech žádostech, nenárokují se finanční prostředky z 
rozpočtu kraje.

Výzva k podání žádostí o dotaci z Programu byla zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje dne 
13.5.2019, termín ukončení příjmu žádostí byl stanoven na 15.7.2019. Celkem bylo administrováno 51 
žádostí. Dne 7.8.2019 vzala obec Černěves svojí žádost zpět.

Obci Žalany nemůže být podpora přiznána, protože má v současnosti vyčerpanou podporu v režimu 
de-minimis.

Městu Kryry nemůže být podpora přiznána z důvodu porušení čl. 4 bodu 9 Programu a § 44 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), protože město Kryry nemá platný plán odpadového hospodářství. Podle § 44 zákona o 
odpadech má obec produkující více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu 
do 12 měsíců od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje zpracovat návrh plánu 
odpadového hospodářství obce. Tento návrh má za povinnost zaslat příslušnému krajskému úřadu. Závazná 
část plánu odpadového hospodářství kraje byla vyhlášena 24.3.2016 a vešla v účinnost 8.4.2016. Město 
Kryry do dne podání žádosti o dotaci nepředložilo návrh plánu odpadového hospodářství města Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje, přitom v roce 2016 produkovalo odpady překračující výše uvedené limity.

Mikroregionu Lounské Podlesí lze ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. b) Programu přiznat maximální částku 500 
000,00 Kč oproti požadované částce, protože se jedná o projekt na pořízení kompostérů spadajících do 
běžných výdajů.

Odbor ZPZ provedl proces formálního hodnocení v rozsahu podle čl. 8 bodu 1 písm. a) Programu. Do 
11.8.2019 byly odstraněny nedostatky žádostí. Následně bylo provedeno předběžné kriteriální hodnocení 
projektů podle čl. 8 bodu 1 písm. c) Programu a kritérií uvedených v příloze č. 8 Programu. Hodnoceným 
projektům byl přiřazen za každé kritérium bod v hodnotě 0 nebo 1. Následně bylo stanoveno předběžné 
pořadí projektů od nejvyššího dosaženého bodového hodnocení k nejnižšímu.

Dne 12.8.2019 projednala výběrová komise, kterou je Komise Rady Ústeckého kraje pro životní prostředí, 
žádosti o dotace z Programu.

Dne 21.8.2019 projednala Rada Ústeckého kraje žádosti o dotace z Programu.

Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje poskytnutí dotací na projekty uvedené příloze 
č. 1 tohoto materiálu ve výši 36 872 070,00 Kč.

Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje zamítnutí dotací na projekty uvedené příloze 
č. 2 tohoto materiálu ve výši 1 658 000,00 Kč pro město Kryry a obec Žalany z důvodů uvedených výše v této 
důvodové zprávě.

Odbor LP se na žádost odboru ZPZ zabýval posouzením souladu formulace usnesení a jejich příloh se 
Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a 
právními předpisy. Odbor LP nekontroloval soulad navržených rozhodnutí o poskytnutí/zamítnutí s 
Programem podpory OH, Zásadami či právními předpisy po obsahové stránce (soulad s dotačními 
podmínkami apod.), neboť toto přísluší odboru ZPZ v rámci administrace žádostí o dotaci a odbor LP se 
zabývá v rámci poskytování dotací pouze ojedinělými právními otázkami vyžadujícími právní stanovisko, které 
v tomto případě vzneseny nebyly.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon 
přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   Ing. Monika Zeman 27. 8. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 27. 8. 2019


