
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

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje město Terezín.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení
rozpočtu na rok 2019 - usnesení ZÚK č. 071/16Z/2018 z 10. 12. 2018.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 25. 11. 2019 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 008/7VZP/2019

Přílohy: 

17.1-1 Název: bod 17.1 priloha 1.pdf žádost města Terezín U

17.1-2 Název: Bod 17.1 priloha 2.pdf Smlouva č. 16/SML4454/SoPD/ZPZ U

17.1-3 Název: Bod 17.1 priloha 3.pdf Dodatek č. 1 U

17.1-4 Název: Bod 17.1 priloha 4.pdf Dodatek č. 2 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti města Terezín o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 1, tohoto 
usnesení;



B) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v 
rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4454/SOPD/ZPZ, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s 
městem Terezín, IČ: 00264474, dle přílohy č. 4, tohoto usnesení;

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, zajistit administraci dodatku dle bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 30. 12. 2019

Důvodová zpráva:
Město Terezín předložilo dne 10. 10. 2019 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace obce 
a ČOV Počaply“, a to z termínu 30. 10. 2019 na termín 30. 10. 2020.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je prodloužení realizace stavby, způsobené především 
doplněním technologie (vyvoláno především požadavky budoucího provozovatele) a následným 
prodloužením montážních a dokončovacích prací. K prodlévám také dochází z důvodu koordinace s 
požadavky MěÚ Litoměřice.

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 25. 11. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 25. 11. 2019


