
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: 17.2

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 2. 
výzva – změna smluv

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem a Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 
prodloužení termínu realizace projektu

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

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: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 4/5/2019

Přílohy: 

17.2-1 Název: bod 17.2 priloha 1.pdf Žádost města Třebenice U

17.2-2 Název: bod 17.2 priloha 2.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
18/SML/SoPD4730/ZPZ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti města Třebenice, IČ 00264521, o prodloužení termínu realizace projektu „Sběrný dvůr 
Třebenice“, dle přílohy č.1, tohoto materiálu;

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML/SoPD4730/ZPZ uzavřené s 



Městem Třebenice, IČ 00264521, v rámci projektu „Sběrný dvůr Třebenice“, dle přílohy č. 2, tohoto 
usnesení.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, administraci dodatku dle 
přílohy č. 2, tohoto usnesení.

Termín: 11.10.2019

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. Na základě usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace městu 
Třebenice.

Dne 9.7.2019 byla podána městem Třebenice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Sběrný dvůr 
Třebenice“ z technických důvodů oddálení začátku stavby. Město Třebenice žádá o změnu termínu ukončení 
projektu z 31.12.2019 na nový termín ukončení projektu 31.12.2021. Jelikož má být dotace vyplacena ex-post 
nejedná se o porušení rozpočtové kázně. Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit dle čl. III bodu 
6 smlouvy č. 18/SML4730/SoPD/ZPZ do 30 dnů od ukončení realizace projektu.

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


