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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.3

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – projednání žádosti obce Moldava o 
přehodnocení usnesení ZÚK ze dne 9. 12. 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Projednání žádosti obce Moldava o přehodnocení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/25Z/2019 
ze dne 9. 12. 2019

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nejsou započteny v rozpočtovém výhledu na rok 2020-2024.

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: 008/10VZP/2020

Přílohy: 

17.3-1 Název: Bod 17.3 priloha 1.pdf Smlouva č. 17/SML3488/SoPD/ZPZ U

17.3-2 Název: Bod 17.3 priloha 2.pdf Usnesení ZÚK ze dne 9. 12. 2019 U

17.3-3 Název: Bod 17.3 priloha 3.pdf Žádost o projednání a přehodnocení 
ZÚK ze dne 3. 1. 2020 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost obce Moldava ze dne 3. 1. 2020 o projednání a přehodnocení usnesení Zastupitelstva Ústeckého 
kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, kde je k projektu „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ mimo 
jiné uvedeno, že nedošlo k zahájení výstavby ČOV a kanalizace;

B) konstatuje



že usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2020, kterým bylo rozhodnuto o 
vypovězení smlouvy č. 17/SML3488/SoPD o poskytnutí investiční dotace ve výši 5 000 000,00 Kč k 
realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ z důvodu porušení smluvní povinnosti – nedodržení 
termínu předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace, bylo přijato v souladu s oprávněním 
Ústeckého kraje výše uvedenou smlouvu vypovědět. Žádost obce Moldava v příloze č. 3 tohoto materiálu 
nevyvrací, že obec Moldava jakožto příjemce dotace porušila smluvní povinnost předložit závěrečnou 
zprávu a finanční vypořádání dotace dle Čl. III písm. f) výše 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. Zároveň obec Moldava v žádosti dle přílohy č. 3 tohoto materiálu uvedla, že 
k 3. 1. 2020 nedošlo k zahájení realizace projektu, což představuje porušení smluvní povinnosti dle Čl. II. 
odst. 3) výše uvedené smlouvy – v důsledku nezahájení realizace projektu nebyl dodržen termín ukončení 
realizace projektu do 30. 4. 2019.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova sdělit obci Moldava obsah usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje k 
podané žádosti.

Termín: 31. 3. 2020



Důvodová zpráva:
Z materiálu předloženého do RÚK dne 20. 11. 2019 a ZÚK dne 9. 12. 2019:
Dne 10. 7. 2017 podala obec Moldava žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále 
„FVH“) na projekt „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“.
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. Dne 15. 3. 2018 byla uzavřena smlouva č. 
17/SML3488/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Moldava (příloha č. 1 předloženého materiálu).
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. Vzhledem k tomu, že se odboru ZPZ 
dostalo pouze telefonické informace o tom, že projekt nebyl zcela realizován do smlouvou stanoveného 
termínu realizace projektu 30. 4. 2019, panovala nejistota ohledně stavu realizace projektu. Výpovědním 
důvodem se tak stalo nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace, které 
je objektivně doložitelné.
Dne 9. 12. 2019 bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/25Z/2019 rozhodnuto o vypovězení 
smlouvy č. 17/SML3488/SoPD o poskytnutí investiční dotace ve výši 5 000 000,00 k realizaci projektu 
„Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ z důvodu porušení smluvní povinnosti – nedodržení termínu předložení 
závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace.

Na základě citovaného usnesení zaslal odbor ZPZ dne 20. 12. 2019 obci Moldava „Vypovězení smlouvy o 
poskytnutí dotace (…)“, které bylo doručeno dne 30. 12. 2019. Výpovědní lhůta dle Čl. IV. předmětné smlouvy 
o poskytnutí dotace činí 15 dnů od doručení výpovědi.
Obec Moldava předložila dne 6. 1. 2020 žádost ze dne 3. 1. 2020 o projednání a přehodnocení usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2020, kterým bylo rozhodnuto o vypovězení 
smlouvy č. 17/SML3488/SoPD/ZPZ o poskytnutí investiční dotace ve výši 5 000 000,00 Kč k realizaci projektu 
„Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“.
Obec Moldava se domnívá, že k porušení smluvní povinnosti nedošlo, a to z důvodu, že nedošlo k zahájení 
výstavby ČOV a kanalizace. Že nedošlo k čerpání přidělené investiční dotace, tudíž nemohla být předložena 
závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace.

Z výše uvedených důvodů předkládá odbor ZPZ žádost obce Moldava k projednání do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje.

Stanovisko odboru LP:
Obec Moldava ve své žádosti uvádí, že pokud nebude její žádosti o přehodnocení usnesení o výpovědi 
smlouvy o poskytnutí dotace vyhověno a poskytnutá dotace odejmuta, není schopna projekt realizovat. Odbor 
LP považuje za nezbytné podat následující základní vysvětlení práv a povinností obce Moldava dle smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 17/SML3488/SoPD/ZPZ uzavřené mezi Ústeckým krajem a obcí Moldava (dále jen 
„smlouva“). Obec Moldava byla dle Čl. II. odst. 3) smlouvy povinna realizovat projekt do 30. 4. 2019.
Tento termín si obec Moldava sama navrhla v žádosti o poskytnutí dotace. Ústecký kraj byl dle čl. II. odst. 6) 
smlouvy povinen poskytnout dotaci ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů (realizovaných 
částí) projektu. Jestliže obec Moldava nesplnila svou povinnost realizovat projekt do 30. 4. 2019, nemohla a 
již ani nemůže nastat dle smlouvy povinnost Ústeckého kraje poskytnout obci Moldava dotaci. Smlouva tak 
sice po datu 30. 4. 2020 nadále existovala (byla platná), ale nebylo již možné dle této smlouvy plnit vzájemná 
práva a povinnosti. Nemožnost poskytnout dle smlouvy dotaci tak nevyplývá až z jejího vypovězení Ústeckým 
krajem, ale již z jejího předchozího porušení obcí Moldava. Vypovězení smlouvy má ten účinek, že dojde k 
jejímu zániku. K zachování existence smlouvy, podle níž nelze plnit, není důvod.
Této situaci mohla obec Moldava předejít tím, že by včas požádala o uzavření dodatku ke smlouvě v souladu 
s Čl. VI. odst. 2) smlouvy, jehož předmětem by byla změna – prodloužení termínu realizace projektu. Odboru 
LP je známo, že jiní příjemci dotací z FVHŽP této možnosti využívají a dodatky stanovící nový termín 
ukončení realizace projektu jsou uzavírány. Obec Moldava ve své žádosti o přehodnocení usnesení o 
vypovězení smlouvy neuvedla důvody, proč nepožádala o jeho prodloužení. Jakýkoliv mimořádný (výjimečný) 
postup Ústeckého kraje vůči obci Moldava, jehož cílem by bylo za stávající situace poskytnutí předmětné 
dotace, by tak z hlediska dodržení zásady rovnosti (rovného přístupu k příjemcům dotací z FVHŽP)



představoval neopodstatněné zvýhodnění obce Moldava oproti jiným příjemcům.

Pokud odhlédneme od skutečnosti, že projekt nebyl realizován (a dotace proto nemůže být poskytnuta), a 
budeme se soustředit na uplatněný výpovědní důvod – nepředložení závěrečné zprávy, považuje odbor LP za 
vhodné uvést následující. V čl. IV. smlouvy jsou stanovena pravidla, kdy je v případě opožděného předložení 
závěrečné zprávy ukládán odvod (krácena nevyplacená dotace) určitým procentem z celkové částky dotace.
Například předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou činí výše 
odvodu (krácení) 10%. Dle důvodové zprávy výše ještě dne 21. 10. 2019 byla obec Moldava odborem ZPZ 
vyzvána k doložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace. Ke dni rozhodnutí ZÚK o vypovězení smlouvy dne 
9. 12. 2019 již byla lhůta pro předložení závěrečné zprávy dle smlouvy obcí Moldava překročena o 193 dní.
Za tohoto stavu bylo přiměřené, pokud Ústecký kraj dále nevyčkával na předložení závěrečné zprávy, ale 
smlouvu vypověděl.

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


