
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

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

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

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 obec Lkáň.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení 
rozpočtu na rok 2018 - usnesení ZÚK č. 018/9Z/2017 z 11. 12. 2017.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 24. 2. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/10VZP/2020

Přílohy: 

17.2-1 Název: Bod 17.2 priloha 1.pdf Usnesení ZÚK z 11. 12. 2017 U

17.2-2 Název: Bod 17.2 priloha 2.pdf Smlouva č.18/SML0304/SoPD/ZPZ U

17.2-3 Název: Bod 17.2 priloha 3.pdf

Dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 – 
položkového rozpočtu (totožného s 
přílohou č. 7 materiálu) – spoluúčast 
Ústeckého kraje 13,44 %Dodatek č. 1 
včetně přílohy č. 1 – položkového 
rozpočtu (totožného s přílohou č. 7 
materiálu) – spoluúčast Ústeckého 
kraje 13,44 %

U

17.2-4 Název: Bod 17.2 priloha 4.pdf

Dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 – 
položkového rozpočtu (totožného s 
přílohou č. 8 materiálu) – spoluúčast 
Ústeckého kraje 14,08 %

U



17.2-5 Název: Bod 17.2 priloha 5.pdf Žádost obce Lkáň z 30. 11. 2019 I. – 
spoluúčast Ústeckého kraje 13,44 % U

17.2-6 Název: Bod 17.2 priloha 6.pdf Žádost obce Lkáň z 30. 11. 2019 II. – 
spoluúčast Ústeckého kraje 14,08 % U

17.2-7 Název: Bod 17.2 priloha 7.pdf Položkový rozpočet – spoluúčast 
Ústeckého kraje 13,44 % U

17.2-8 Název: Bod 17.2 priloha 8.pdf Položkový rozpočet – spoluúčast 
Ústeckého kraje 14,08 % U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Varianta I:

A) bere na vědomí

1. žádost obce Lkáň ze dne 30. 11. 2019 I. o změnu (snížení) výše dotace, změnu rozpočtu projektu a 
změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu ukončení realizace projektu dle příloh č. 5 a 7 
předloženého materiálu;

2. žádost obce Lkáň ze dne 30. 11. 2019 II. o změnu závazného finančního ukazatele, změnu rozpočtu 
projektu a změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu ukončení realizace projektu dle 
příloh č. 6 a 8 předloženého materiálu;

B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 073/9Z/2017

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Lkáň z Fondu vodního 
hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“ přijaté usnesením 
č. 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 tak, že výše dotace činí 4 771 130,00 Kč a položkový rozpočet 
projektu schválený v části B) citovaného usnesení se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle 
přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0304/SoPD/ZPZ dle přílohy 
č. 3 tohoto usnesení (vyhovění žádosti z 30. 11. 2019 I.), a rozhoduje o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0304/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

C) rozhoduje

o nevyhovění žádosti obce Lkáň dle přílohy č. 6 předloženého materiálu (žádost z 30. 11. 2019 II.) o 
zvýšení maximálního podílu požadované dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech 
projektu na 14,08 % a schválení položkového rozpočtu projektu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.

D) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova

1. sdělit obci Lkáň rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 3. 2020

2. v návaznosti na bod B) zajistit administraci dodatku
Termín: 15. 4. 2020

Varianta II:



A) bere na vědomí

1. žádost obce Lkáň ze dne 30. 11. 2019 I. o změnu (snížení) výše dotace, změnu rozpočtu projektu a 
změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu ukončení realizace projektu dle příloh č. 5 a 7 
předloženého materiálu;

2. žádost obce Lkáň ze dne 30. 11. 2019 II. o změnu závazného finančního ukazatele, změnu rozpočtu 
projektu a změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu ukončení realizace projektu dle 
příloh č. 6 a 8 předloženého materiálu;

B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 073/9Z/2017

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Lkáň z Fondu vodního 
hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“ přijaté usnesením 
č. 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 tak, že položkový rozpočet projektu schválený v části B) citovaného 
usnesení se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0304/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení (vyhovění žádosti 
z 30. 11. 2019 II.), a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
18/SML0304/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;

C) rozhoduje

o nevyhovění žádosti obce Lkáň dle přílohy č. 5 předloženého materiálu (žádost z 30. 11. 2019 I.) o 
snížení dotace na částku 4 771 130,-Kč a schválení položkového rozpočtu projektu dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu.

D) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova

1. sdělit obci Lkáň rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 3. 2020

2. v návaznosti na bod B) zajistit administraci dodatku
Termín: 15. 4. 2020



Důvodová zpráva:
Dne 11. 7. 2017 podala obec Lkáň žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále 
„FVH“) na projekt „Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“.

Usnesením č. 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci 
Lkáň, IČ 00832162, ve výši 5 000 000,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým uznatelným 
nákladům projektu činil v rozhodné době 13,44 %.

Dne 8. 2. 2018 byla uzavřena smlouva č. 18/SML0304/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Lkáň (příloha 
č. 2 předloženého materiálu).

Obec Lkáň předložila dne 30. 11. 2019 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Splašková 
kanalizace a ČOV Lkáň“, a to z termínu 31. 8. 2020 na termín 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o změnu výše 
dotace a prodloužení termínu projektu je dokončené Zadávací řízení, které snížilo cenu stavebních prací, 
změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFŽP, které upraví termín dokončení stavby, Rozhodnutí 
Představenstva SVS o poskytnutí finančního prostředku a Potvrzení KB, a.s. o poskytnutí investičního úvěru.

Zároveň došlo ke změně financování projektu. Původně byl projekt spolufinancován ze zdrojů Ústeckého 
kraje, Státního fondu životního prostředí a vlastních zdrojů obce Lkáň, bude nyní projekt spolufinancován ze 
zdrojů SVS, a.s. (finanční příspěvek) ve výši 8 561 907,00 Kč s podílem na celkových nákladech 24,12 %.
Obec Lkáň zaslala Ústeckému kraji variantně 2 žádosti o změnu smlouvy, obě ze dne 30. 11. 2019. Žádost v 
příloze č. 6 materiálu (II) je pro obec Lkáň výhodnější (zachování výše dotace), eventualita v žádosti v příloze 
č. 5 materiálu (I) je méně výhodná (snížení dotace), viz dále. Odbor ZPZ tento postup vyhodnotil tak, že pro 
případ nevyhovění žádosti II. žádá obec alespoň o vyhovění žádosti I, aby popsaná změna financování (a 
rozpočtu) byla ve smlouvě o poskytnutí dotace reflektována.

Materiál je předkládán variantně:
VARIANTA I:
Žádost I ze dne 30. 11. 2019 obsahuje prodloužení termínu realizace na 31. 12. 2022, změnu položkového 
rozpočtu z důvodu zajištění dalšího zdroje spolufinancování a dále snížení výše investiční dotace z 5 000 
000,00 Kč na 4 771 130,00 Kč. Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým je této žádosti zcela vyhověno, 
tak snižuje výši dotace o 228 870,00 Kč při zachování podílu dotace na celkových nákladech 13,44 %.

VARIANTA II:
Žádost II ze dne 30. 11. 2019 obsahuje totožné prodloužení termínu realizace a změnu položkového rozpočtu 
z důvodu zajištění dalšího zdroje spolufinancování. Tato varianta ponechá výši investiční dotace 5 000 000,00 
Kč a navrhuje zvýšení podílu dotace na celkových nákladech z 13,44 % na 14,08 %.

V rámci Programu Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK byla doposud žadateli respektována 
změna (snížení) výše dotace při zachování jejího podílu na celkových nákladech konkrétních projektů. Tyto 
změny probíhaly vždy na základě provedených změn rozpočtu/financování u konkrétních příjemců podpory 
(např. při vysoutěžení nižší ceny za zhotovení díla oproti původně plánovanému rozpočtu/žádosti o dotaci).
Ze strany kraje došlo uzavřenými změnami smluvních ujednání vždy ke snížení objemu finančních prostředků 
při zachování závazného finančního ukazatele (% spoluúčasti Ústeckého kraje) na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech

Z důvodu zachování rovnosti příjemců podpory a z hlediska kontinuálního rozhodování v rámci fondu odbor 
ZPZ navrhuje nenavyšovat podíl dotace na celkových nákladech projektu a VARIANTĚ II na zvýšení podílu 
nevyhovět. O uspořené prostředky bude navýšena rezerva fondu a budou využity v následujícím období pro 
poskytnutí investiční dotace v oblasti vodního hospodářství.

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, který zasedal dne 24.2.2020, hlasoval pro variantu 
I.

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 24. 2. 
2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 25. 2. 
2020

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 25. 
2. 2020

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 24. 2. 2020


