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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.4

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Program obnovy venkova – žádost o výjimky 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení výjimky Zastupitelstvem Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 081/82R/2019

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 30. 10. 2019 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 051/80R/2019

Přílohy: 

15.4-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

udělení výjimky ze zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2019 a prodloužení termínu 
dokončení realizace projektů:
- "Vozidlo na zeleň a odpady Prackovice n. L." pro obec Prackovice nad Labem do 31. 3. 2020,
- "Zlepšení stavu zeleně v obci Dobříň" pro obec Dobříň do 31. 3. 2020,
- "Modernizace a dovybavení kabin v obci Dobříň" pro obec Dobříň do 31. 3. 2020,
- "Zavlažovací systém RAIN BIRD na fotbalovém hřišti" pro obec Lišany do 30. 11. 2020,
- "VO Velké Žernoseky I" pro obec Velké Žernoseky do 30. 11. 2020,
- "Čekárna na zastávce hromadné dopravy" pro obec Staré Křečany do 30. 11. 2020,
- "Veřejné osvětlení ve Vintířově" pro obec Radonice do 30. 11. 2020,
- "Oprava komunikace" pro obec Nová Ves do 30. 11. 2020.



Důvodová zpráva:
Obec Prackovice nad Labem žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Vozidlo na zeleň a odpady 
Prackovice n. L." do 31. 3. 2020. Vozidlo na zeleň bylo objednáno s dostatečným časovým předstihem, 
vybraná firma bohužel není schopna dodat vozidlo v požadovaném termínu. Předpokládaný termín dodání je 
únor 2020.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Dobříň žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Zlepšení stavu zeleně v obci Dobříň" do 31. 3. 
2020. Vozidlo na zeleň bylo objednáno s dostatečným časovým předstihem, vybraná firma bohužel není 
schopna dodat vozidlo v požadovaném termínu. Předpokládaný termín dodání je únor 2020.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Dobříň žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Modernizace a dovybavení kabin v obci Dobříň" 
do 31. 3. 2020. Z důvodu momentální vytíženosti oslovených stavebních firem, které nejsou v daném termínu 
schopny akci realizovat, žádá obec o prodloužení termínu realizace.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Lišany žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Zavlažovací systém RAIN BIRD na fotbalovém 
hřišti" do 30. 11. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení je momentální vytíženost firmy, která bude akci 
realizovat.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Velké Žernoseky žádá o prodloužení termínu realizace projektu "VO Velké Žernoseky I" do 30. 11. 
2020. Veřejné osvětlení je realizováno v souladu s rozvodem NN ve spolupráci s CEZ. Jelikož firma ČEZ obci 
oznámila časovou prodlevu a přesun části prací do roku 2020, požádala obec o prodloužení termínu.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Staré Křečany žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Čekárna na zástavce hromadné dopravy" 
do 30. 11. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je nedostatek firem, které by danou zakázku měli 
zájem. Obec předpokládá, že se jí podaří při třetím výběrovém řízení vybrat vhodného zhotovitele a akci 
zdárně dokončit.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Radonice žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Veřejné osvětlení ve Vintířově" do 30. 11. 
2020. Veřejné osvětlení je realizováno v souladu s rozvodem NN ve spolupráci s CEZ. Jelikož firma ČEZ obci 
oznámila časovou prodlevu a přesun části prací do roku 2020, požádala obec požádat o prodloužení termínu.
Původní termín: 30. 11. 2019

Obec Nová Ves žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Oprava komunikace" do 30. 11. 2020. 
Důvodem žádosti o prodloužení termínu je nedostatek firem, které by o danou zakázku měly zájem. Obec 
předpokládá, že se jí podaří při třetím výběrovém řízení vybrat vhodného zhotovitele a akci zdárně dokončit.
Původní termín: 30. 11. 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 25. 11. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 26.11.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 25. 11. 2019


