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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.4

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna příjemce dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava smluvního ujednání a změna příjemce dotace 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 městys Peruc.

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: 009/10VZP/2020

Přílohy: 

17.4-1 Název: Bod 17.4 priloha 1.pdf Smlouva č. 18/SML0297/SoPD/ZPZ U

17.4-2 Název: Bod 17.4 priloha 2.pdf Žádost o změnu příjemce dotace U

17.4-3 Název: Bod 17.4 priloha 3.pdf Žádost Sdružení obcí Peruc a 
Vrbičany pro odvádění odpadních U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

1. žádost městyse Peruc o změnu příjemce dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;

2. žádost Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod o dotaci dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu;



B) rozhoduje

1. o vyhovění žádosti městyse Peruc o změnu příjemce dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3488/SoPD/ZPZ ve výši 4 
000 000,00 Kč s příjemcem dotace – městysem Peruc, na projekt „Telce – ČOV a kanalizace“, přijaté 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, postupem dle Čl. IV. odst. 
3) uvedené smlouvy z důvodu dle ust. § 167 odst. 1 písm. b) správního řádu - nezbytná změna příjemce 
dotace (realizátora projektu).

2. o výjimce z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 Čl. 2 
odst. 2, podle něhož žadatelem o dotaci může být svazek obcí v kraji, pro žadatele Sdružení obcí Peruc a 
Vrbičany pro odvádění odpadních vod na projekt „Telce – ČOV a kanalizace, 1. etapa“. Výjimka spočívá v 
tom, že členem uvedeného žadatele o dotaci je obec Vrbičany nacházející se na území Středočeského 
kraje.

3. o poskytnutí investiční dotace příjemci Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod na 
projekt „Telce – ČOV a kanalizace, 1. etapa“ ve výši 3 597 960,00 Kč s maximálním podílem na celkových 
uznatelných nákladech projektu 10,02 %, s uznatelností nákladů od 10. 8. 2019, se splněním závazného 
technického ukazatele – kolaudace stavby/zahájení zkušebního provozu ČOV – v termínu do 31. 12. 2022 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019
(dále jen „smlouva“) za následujících podmínek:
- před uzavřením smlouvy dojde ke zrušení (zániku) smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 
17/SML3488/SoPD/ZPZ dle bodu 1. tohoto usnesení
- dotace bude použita pouze na kanalizaci pro místní část Peruce Telce a na nákladech na ČOV se bude 
podílet poměrem podle stavu napojených obyvatel z místní části Peruce Telce
Příjemci Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod se poskytuje dotace ve výši 3 597 
960,00 Kč oproti požadované částce 4 000 130,59 Kč, z důvodu zachování závazného finančního 
ukazatele stanoveného v původním rozhodnutí o poskytnutí dotace městysi Peruc, tj. podílu dotace na 
celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu v maximální výši 10,02 %.

C) ukládá

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

1. sdělit městysu Peruc a Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod rozhodnutí 
Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti.

Termín: 31. 3. 2020

2. zajistit administraci dohody o zrušení smlouvy a následně smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu B) 
tohoto usnesení

Termín: 15. 4. 2020



Důvodová zpráva:
Dne 14. 3. 2017 podal městys Peruc žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na 
projekt „Telce – ČOV a kanalizace“.
Dne 11. 12. 2017 rozhodlo ZÚK usnesením č. 073/9Z/2017 o poskytnutí investiční dotace ve výši 4 mil. Kč.
Dne 13. 3. 2018 byla uzavřena smlouva 18/SML0297/SoPD/ZPZ mezi ÚK a městysem Peruc.
Dne 7. 6. 2019 podal městys Peruc žádost o změnu příjemce z FVH, která byla přidělena městysu Peruc a to 
na „Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čištění odpadních vod“. Následně odbor ZPZ požádal IS 
odbor LP o sdělení právního názoru k věci.
V původní žádosti byl městys Peruc uveden jako žadatel/příjemce. Z důvodu získání hlavní dotace (dotační 
podmínky OPŽP a MZe) a dalších technickoekonomických důvodů (efektivnost provozu ČOV), založil městys 
Peruc s obcí Vrbičany dobrovolný svazek. Odkanalizování Telců a výstavba ČOV bude tedy řešena společně.
V době podání žádosti o dotaci svazek ještě neexistoval. Předmět dotace, ani samotný projekt se nemění. 
Jde o sjednocení příjemce dotací, tzn. pro MZe i Ústecký kraj to bude Dobrovolné sdružení obcí. Dotace z 
MZe bude hlavní dotací, krajská dotace bude použita pro kofinancování projektu. Předmětem (přesným 
určením a vymezením) dotace bude výstavba kanalizace v Telcích a podíl městyse Peruc na společné ČOV 
(Vrbičany si budou podobně řešit se svým krajem).
K uvedenému bylo žadatelem, tedy městysem Peruc dále uvedeno v bodech:
1/ Svazek vzniknul z důvodu rozsáhlé sídelní struktury městyse Peruc a nemožnosti čerpat dotace (kvůli
existenci infrastruktury SVS)
2/ Dalším důvodem je nemožnost výstavby ČOV v obci Vrbičany a zlepšení efektivnosti provozu společné
ČOV
3/ Dojde tedy k realizaci společné ČOV pro Telce (místní část Peruce) a Vrbičany, etapizovaně k výstavbě 
kanalizace v Telcích a výstavbě kanalizace ve Vrbičanech
4/ Svazek získal pro Telce dotaci z MZe, pro Vrbičany z OPŽP
5/ Každá dotace řeší vlastní podíl obce na společné ČOV poměrem podle stavu EO
6/ Dotace od Ústeckého kraje bude použita pouze na kanalizaci v Telcích a podíl na ČOV
7/ Realizace ani čerpání z krajské dotace nebyly započaty.
8) Číslo smlouvy poskytovatele z fondu vodního hospodářství UK č.18/SML0297/SoPD/ZPZ
Dne 4. 7. 2019 obdržel odbor ZPZ právní stanovisko odboru LP (JID: 109287/2019/KUUK) z kterého vyplývá, 
že návrh městyse Peruc je nutné považovat za „návrh dohody Ústeckého kraje a městyse Peruc o zrušení 
dotační smlouvy“ a dále že nový subjekt tj. Svazek obcí musí předložit žádost o poskytnutí dotace na 
předmětný projekt vč. příloh dle nyní platného Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji 
na období 2018 – 2025.
Odbor LP pro úplnost ve svém stanovisku uvedl, že případná změna projektu oproti smlouvě 
18/SML0297/SoPD/ZPZ uzavřené s městysem Peruc není právním důvodem pro zamítnutí žádosti (žádat lze 
o změnu příjemce i o změnu projektu). Rozhodnutí o poskytnutí („ponechání“) dotace na změněný projekt je 
stejně jako rozhodnutí o poskytnutí dotace novému příjemci věcným (politickým) rozhodnutím orgánu kraje na 
základě podkladů předložených žadatelem popisujících a odůvodňujících změny příjemce či projektu.
Dne 17. 7. 2019 odbor ZPZ seznámil městys Peruc s obsahem právního stanoviska odboru LP a dotázal se 
městyse Peruc, zda skutečně odbor ZPZ má jejich podání ze dne 7. 6. 2019 považovat za žádost o změnu 
příjemce, a tedy aplikovat postup dle IS LP.
Dne 30. 8. 2019 obdržel odbor ZPZ vyjádření městyse Peruc, z kterého vyplynulo, že se s názorem 
uvedeným v IS neztotožnil.
Na základě sdělení odboru LP dne 6. 9. 2019 vyzval odbor ZPZ městys Peruc k doložení dokumentace 
nového projektu k porovnání se stávající dokumentací, podle které byla schválena dotace v rámci Fondu 
vodního hospodářství.

Dne 9. 9. 2019 obdržel odbor ZPZ od odboru LP vysvětlení odvolávající se na schůzku z 6. 9. 2019, ve 
kterém bylo uvedeno, že žadatel musí předložit odboru ZPZ nový projekt z toho důvodu, aby bylo možné 
posoudit, zda se jedná o totožné projekty, dále obdržel odbor ZPZ od odboru LP sdělení, ve kterém byla 
odůvodněna nezbytnost předložení žádosti novým příjemcem (Sdružením obcí Peruc a Vrbičany pro 
odvádění a čištění odpadních vod). Dále zde bylo uvedeno, že na základě žádosti nového příjemce projekt 
nebude znovu „soutěžit“ s nyní předkládanými projekty. Předmětem rozhodování ZÚK by byla osoba příjemce 
a případné změny projektu. Závěrem odbor LP zdůraznil, že je pro rozhodování ZÚK nezbytné postavit
najisto, zda projekt zůstává stejný.
Dne 13. 9. 2019 zaslal městys Peruc Projekt k žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého 
kraje tj. Příloha č. 4 Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025, 
rozhodnutí městského úřadu Louny o povolení změny stavby vodního díla „Centrální čistírna odpadních vod a 
kanalizace pro veřejnou potřebu“, rozhodnutí městského úřadu Louny o povolení změny stavby „Telce – ČOV 
a kanalizace“, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství a přehled srovnání podpor.
Ministerstvo zemědělství provedlo registraci akce, resp. vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli 



„SDRUŽENÍ OBCÍ PERCU A VRBIČANY PRO ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ“ k akci „Telce – ČOV a kanalizace, 1. 
etapa“. V části souhrn financování je uvedena celková výše nákladů 35 907 000,-Kč. Parametry projektu jsou 
specifikovány délkou kanalizačních stok 4789,5 m, 1 x ČOV, 2 x čerpací stanice.
Dne 30. 10. 2019 byl vypracován variantně materiál do RÚK, který nebyl projednán, neboť byl stažen.
Dne 26. 11. 2019 zaslalo Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod žádost o dotaci a 
projektovou dokumentaci.
Již v žádosti ze dne 7. 6. 2019 o změnu příjemce dotace městys Peruc ubezpečil, že samotný projekt se 
nemění. Žadatel „Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čištění odpadních vod“ a projekt „Telce – 
ČOV a kanalizace, 1. etapa“ splňují podmínky dotačního programu kromě okolnosti, že členem sdružení je 
obec nacházející se na území Středočeského kraje, viz níže odůvodnění k navržené výjimce. Společná ČOV 
pro Telce a Vrbičany byla navržena již v původním podpořeném projektu. Odbor ZPZ porovnal jednotlivé 
projektové dokumentace a zjistil, že se v projektové dokumentaci v některých případech liší v řádu jednotek 
některé technické charakteristiky/ukazatele (např. délka stokové sítě DN 250 byla v původní žádosti 4 527,5 
m, délka DN 80 byla 262,0 m a v nové žádosti je délka stokové sítě DN 250 4 483,50 m a délka DN 80 413,0 
m). Z hlediska cíle projektu, ekologických a technických parametrů nemá odbor ZPZ důvod nevyhovět žádosti 
o změnu příjemce.
Z důvodu zachování rovnosti příjemců podpory a z hlediska kontinuálního rozhodování v rámci fondu odbor 
ZPZ navrhuje nenavyšovat podíl dotace na celkových nákladech projektu.
Příjemci Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod se poskytuje dotace ve výši 3 597 
960,00 Kč oproti požadované částce 4 000 130,59 Kč, z důvodu zachování závazného finančního ukazatele 
stanoveného v původním rozhodnutí o poskytnutí dotace městysi Peruc, tj. podílu dotace na celkových 
plánovaných uznatelných nákladech projektu v maximální výši 10,02 %.
Odůvodnění výjimky pod bodem 3. návrhu usnesení. Dle projektu, který se oproti původní žádosti o dotaci 
podané městysem Peruc v tomto ohledu nezměnil, dojde z technických a ekonomických důvodů k realizaci 
společné ČOV pro Telce (místní část Peruce) a Vrbičany, etapizovaně k výstavbě kanalizace v Telcích a 
výstavbě kanalizace ve Vrbičanech. Dle vyjádření žadatele ze dne 7. 6. 2019 bude dotace od Ústeckého kraje 
použita pouze na kanalizaci v Telcích a podíl na ČOV poměrem podle stavu EO, což je stanoveno jako 
podmínka poskytnutí dotace pod bodem 4. navrženého usnesení.
Stanovisko odboru LP:
Odbor LP neshledal právní překážky pro přijetí navrženého usnesení. Vzhledem ke specifickým důvodům 
uvedeným městysem Peruc (výjimečnosti situace) není řešená změna příjemce dotace dle názoru odboru LP 
v rozporu se zásadou rovnosti a transparentnosti při poskytování dotací. Vzhledem k základnímu pravidlu, že 
dotace může být poskytnuta pouze tomu, kdo je zodpovědný za realizaci projektu, nenabízí se jiné řešení, 
než změna příjemce dotace. Již v minulosti byl obdobně řešen případ ČOV na Milešovce. Odbor LP se 
nezabýval souladem poskytované dotace s pravidly veřejné podpory (de minimis). Po provedených úpravách 
usnesení nemá odbor LP po právní stránce připomínek. Vyhovění žádosti městyse Peruc a Sdružení obcí
Peruc a Vrbičany pro odvádění a čištění odpadních vod je otázkou věcného (politického) rozhodnutí
Zastupitelstva ÚK.

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


