
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: 17.4

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – vypovězení smlouvy 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vypovězení smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu 
vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) s obcí Moldava

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - usnesení 
ZÚK č. 048/7Z/2017 z 11. 9. 2017.

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: 007/7VZP/2019

Přílohy: 

17.4-1 Název: Bod 17.4 priloha 1.pdf Smlouva č. 17/SML3488/SoPD/ZPZ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Fondu vodního 
hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o vypovězení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 
17/SML3488/SoPD/ZPZ ve výši 5 000 000,00 Kč příjemci dotace - Obec Moldava, IČ 00266507 na projekt 
„Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“, z důvodu porušení smluvní povinnosti - nedodržení termínu 
předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace dle Čl. III písm. f) uvedené smlouvy do 30 
dnů od ukončení realizace projektu s termínem 30. 4. 2019 (akceptovaným z žádosti o poskytnutí dotace) 
zakotveným v Čl. II. odst. 3) uvedené smlouvy.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova, zajistit doručení výpovědi dle bodu A) tohoto usnesení obci Moldava.



Termín: 30. 12. 2019

Důvodová zpráva:
Usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci 
Moldava, IČ 00266507, ve výši 5 000 000,00 Kč na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“. 
Smlouvou byl stanoven termín ukončení realizace projektu 30. 4. 2019. Závěrečné vyúčtování byl příjemce 
povinen předložit dle čl. III písm. f smlouvy 17/SML3488/SoPD/ZPZ do 30 dnů od ukončení realizace 
projektu, tedy nejpozději do 30. 5. 2019.
Dne 9. 8. 2019 si obec Moldava vyžádala seznam „Schválené dotace FVH ÚK 2017“, ve kterém byla obec 
schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Dne 20. 8. 2019 obdržel odbor ZPZ e-mail, že obec Moldava nemůže dohledat smlouvu č. 
17/SML3488/SoPD/ZPZ.
Dne 26. 8. 2019 byla odborem ZPZ naskenovaná smlouva zaslána obci Moldava.
Dne 21. 10. 2019 byla obec Moldava odborem ZPZ vyzvána k doložení závěrečné zprávy a vyúčtování 
dotace.
Dne 25. 10. 2019 odboru ZPZ bylo telefonicky sděleno, že obec Moldava má novou starostku, která jistou 
problematiku řeší a zároveň odboru ZPZ bylo sděleno, že stavba „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ není 
dokončena, nemůže být tedy doložena závěrečná zpráva a vyúčtování.
Jelikož měla být dotace vyplacena ex-post nejedná se o porušení rozpočtové kázně.
Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje dle čl. IV. odst. 2. smlouvy, vypovězení smlouvy, z důvodu 
porušení smluvní povinnosti, stanovené předmětnou smlouvou.

Stanovisko LP
Odbor LP provedl upřesnění formulace výpovědního důvodu v textu navrhovaného usnesení. Vzhledem k 
tomu, že dle důvodové zprávy se odboru ZPZ dostalo pouze telefonické informace o tom, že projekt nebyl 
zcela realizován do 30. 4. 2019 (a není dosud), souhlasí odbor LP s tím, že výpovědním důvodem je primárně 
nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace, které je objektivně 
doložitelné.
Dle Čl. IV. odst. 2) předmětné smlouvy o poskytnutí dotace nabývá výpověď účinnosti uplynutím výpovědní 
lhůty, která činí 15 dnů od doručení výpovědi. Odbor LP proto v části B) navrženého usnesení doplnil úkol 
zajistit doručení výpovědi, která by měla být v písemné podobě odborem ZPZ vyhotovena na základě přijetí 
navrženého usnesení.
Po právní stránce odbor LP nemá k navrhovanému usnesení dalších připomínek.

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


