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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.2

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. 
výzva – úprava dotací pro město Roudnice n. L., obec Otvice a Mikroregion Lounské Podlesí

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Navýšení dotace pro město Roudnice n. L. na projekt „Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na 
sídlišti JIH v Roudnici nad Labem“ a obec Otvice na projekt „Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a 
bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“, změna projektu Mikroregionu Lounské Podlesí

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

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:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

17.2-1 Název: bod 17.2 priloha 1.pdf Žádost obce Otvice U

17.2-2 Název: bod 17.2 priloha 2.pdf Žádost města Roudnice nad Labem o 
navýšení již poskytnuté dotace U

17.2-3 Název: bod 17.2 priloha 3.PDF
Žádost Mikroregionu Lounské 
Podlesí o změnu projektu a 
závazných ukazatelů

U

17.2-4 Název: bod 17.2 priloha 4.pdf Tabulka požadovaných změn 
rozhodnutí o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí



1. žádost obce Otvice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení o navýšení účelové dotace a maximálního podílu 
dotace na celkových uznatelných nákladech projektu schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na projekt „Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v 
obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“ před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

2. žádost města Roudnice nad Labem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení o navýšení účelové dotace 
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na projekt 
„Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na sídlišti JIH v Roudnici nad Labem“ před uzavřením 
smlouvy o poskytnutí dotace.

3. žádost Mikroregionu Lounské Podlesí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení o změnu projektu „Kompostéry 
Lounské Podlesí“ a jeho závazných ukazatelů schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

B) rozhoduje

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

1. o nevyhovění žádosti obce Otvice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení o navýšení účelové dotace a
maximálního podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na projekt „Zkvalitnění sběru a svozu
komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“ z důvodu, že zbylé finanční
prostředky po uzavření 3. výzvy jsou předpokládány k pokrytí žádostí ve 4. výzvě, jejíž vyhlášení se
předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2020.

2. o nevyhovění žádosti města Roudnice nad Labem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení o navýšení
poskytnuté účelové dotace schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne
9.9.2019 na projekt „Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na sídlišti JIH v Roudnici nad
Labem“ z důvodu, že zbylé finanční prostředky po uzavření 3. výzvy jsou předpokládány k pokrytí žádostí
ve 4. výzvě, jejíž vyhlášení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2020.

3. o nevyhovění žádosti Mikroregionu Lounské Podlesí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení o změnu projektu
a jeho závazných ukazatelů – změnu maximálního procentuálního podílu dotace na celkových
uznatelných nákladech na 66,67 % a změnu termínu ukončení realizace projektu na 31.5.2020
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na projekt
„Kompostéry Lounské Podlesí“



Důvodová zpráva:
Vyjádření Výboru pro životní prostředí a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje (ZUK):

V rámci diskuse k tomuto bodu byl vznesen alternativní návrh na dílčí změnu navrhovaného usnesení ZUK, 
které doporučuje akceptovat změnu závazných ukazatelů a změnu termínu realizace u žádosti Mikroregionu 
Lounské Podlesí. Výbor přijal toto usnesení: 004/7VZP/2019, dne 25.11.2019.

B) doporučuje rozhodnout

1. o nevyhovění žádosti obce Otvice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení o navýšení účelové dotace a
maximálního podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na projekt „Zkvalitnění sběru a
svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“ z důvodu, že
zbylé finanční prostředky po uzavření 3. výzvy jsou předpokládány k pokrytí žádostí ve 4. výzvě,
jejíž vyhlášení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2020;

2. o nevyhovění žádosti města Roudnice nad Labem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení o navýšení
poskytnuté účelové dotace schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/22Z/2019 ze
dne 9.9.2019 na projekt „Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na sídlišti JIH v
Roudnici nad Labem“ z důvodu, že zbylé finanční prostředky po uzavření 3. výzvy jsou
předpokládány k pokrytí žádostí ve 4. výzvě, jejíž vyhlášení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku
2020;

3. zrušit rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci Mikroregionu Lounské Podlesí na projekt
„Kompostéry Lounské Podlesí“ přijaté usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019
ze dne 9.9.2019 a rozhodnout o poskytnutí účelové dotace příjemci Mikroregionu Lounské Podlesí
na projekt „Kompostéry Lounské Podlesí“ ve výši 500 000 Kč s maximálním podílem na celkových
uznatelných nákladech projektu 66,67 % a termínem ukončení projektu 31. 5. 2020 a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem 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
500 025,00 Kč, protože se jedná o projekt na pořízení kompostérů spadajících do běžných výdajů.

C) doporučuje uložit
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova sdělit obci Otvice, městu Roudnice nad Labem a svazku obcí
Mikroregion Lounské Podlesí vyjádření Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem.

Rozhodlo-li by se ZUK zohlednit v rámci projednání návrh Výboru pro životní prostředí a venkov ZUK (po 
přednesení návrhu předkladatelem nebo předsedou výboru či jiným členem ZUK), alternativní návrh usnesení 
v bodu B) by zněl:

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

1. o nevyhovění žádosti obce Otvice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení o navýšení účelové dotace a 
maximálního podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu schválených usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.20199. 9. 2019 na projekt „Zkvalitnění sběru a 
svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“ z důvodu, že zbylé 
finanční prostředky po uzavření 3. výzvy jsou předpokládány k pokrytí žádostí ve 4. výzvě, jejíž vyhlášení se 
předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2020;

2. o nevyhovění žádosti města Roudnice nad Labem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení o navýšení poskytnuté 
účelové dotace schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/22Z/2019 ze dne 9.9.20199. 9. 
2019 na projekt „Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na sídlišti JIH v Roudnici nad Labem“ z 
důvodu, že zbylé finanční prostředky po
uzavření 3. výzvy jsou předpokládány k pokrytí žádostí ve 4. výzvě, jejíž vyhlášení se předpokládá v prvním 
čtvrtletí roku 2020;

3. o zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci Mikroregionu Lounské Podlesí na projekt „Kompostéry 



Lounské Podlesí“ přijaté usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019; o 
poskytnutí účelové dotace příjemci Mikroregionu Lounské Podlesí na projekt „Kompostéry Lounské Podlesí“ 
ve výši 500 000 Kč s maximálním podílem na celkových uznatelných nákladech projektu 66,67 % a termínem 
ukončení projektu 31. 5. 2020 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem 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 500 025,00 Kč, protože se jedná o projekt na pořízení kompostérů spadajících do 
běžných výdajů.

INFORMACE K PROJEDNÁNÍ V RUK 20.11.2019:

Usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 byl ZUK schválen Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“).

Dne 23.9.2019 podala obec Otvice žádost o navýšení již poskytnuté účelové dotace schválené 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 ve výši 499 790,00 Kč na částku 853 
300,00 Kč. Jako důvod obec uvádí, že při podrobnějším rozboru podmínek pro poskytnutí dotace a následné 
konzultaci s jinými podpořenými obcemi bylo zjištěno, že se v jejím případě jedná o žádost na investiční 
dotaci, která není omezena jako neinvestiční dotace částkou 500 000,00 Kč dle čl. 4 odst. 4 písm. b) 
Programu, ale maximálním procentuálním podílem 70 % z celkových uznatelných výdajů dle čl. 4 bodu 4 
písm. a) Programu, což v případě obce Otvice činí částku investiční dotace 805 000,00 Kč a neinvestiční
dotace 48 300,00 Kč při celkových nákladech 1 219 000,00 Kč.

Dne 19.9.2019 podalo město Roudnice nad Labem žádost o navýšení již poskytnuté účelové dotace 
schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 ve výši 576 211,83 Kč na 
částku 628 649,00 Kč. O navýšení město žádá z důvodu výběru dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou 898 
070,00 Kč s DPH oproti částce 823 159,47 Kč s DPH uvedené v žádosti ze dne 15.7.2019. Nově požadovaná 
navýšená účelová dotace 628 649,00 Kč činí dle čl. 4 bodu 4 písm. a) Programu na uznatelných výdajích 70 
%.

Dne 14.10.2019 podal Mikroregion Lounské Podlesí žádost o změnu účelové dotace schválené usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na projekt „Kompostéry Lounské Podlesí“. 
Předmětem změn je úprava celkových nákladů projektu na částku 750 000,00 Kč snížením počtu 
pořizovaných kompostérů ze 415 kusů n 180 kusů, dále změna (navýšení) maximálního procentuálního 
podílu dotace (závazného ukazatele) na 66,67 % a změna termínu ukončení realizace projektu (závazného 
ukazatele) na 31.5.2020.

Odbor ZPZ navrhl k projednání Komisi pro životní prostředí RUK variantní usnesení z důvodu možnosti 
kladného i záporného rozhodnutí ZUK. Odbor ZPZ neupřednostňoval žádnou z variant usnesení. Komise ŽP 
v rámci korespondenčního hlasování dne 15.11.2019 přijala usnesení pouze k variantě kladného rozhodnutí. 
K variantě záporného rozhodnutí usnesení přijato nebylo.
RUK na svém zasedání dne 20.11.2019 však přijala usnesení, ve kterém zvolila variantu zamítnutí žádostí.

STANOVISKO ODBORU LP:
Mezi Ústeckým krajem a žadateli dosud nedošlo k uzavření veřejnoprávních smluv. Pozitivní rozhodnutí 
nahradí původní základní náležitosti, jež jsou doplňovány do vzorové smlouvy.
K návrhu Výboru pro životní prostředí a venkov doporučujeme, dle obvyklého postupu, aby v případě žádosti 
Mikroregionu Lounské Podlesí o změnu projektu ve více než jedné základní náležitosti, bylo původní 
rozhodnutí o poskytnutí dotace zrušeno a nahrazeno novým rozhodnutím, jehož náležitosti budou 
zapracovány do vzorové veřejnoprávní smlouvy.
Posouzení důvodů pro vyhovění či nevyhovění žádostí odboru LP nepřísluší.

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. 11. 
2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 27. 
11. 2019

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
2.12.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 27. 11. 2019


