
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: 17.5

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

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

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 Žalany a město Úštěk.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení 
rozpočtu na rok 2019 - usnesení ZÚK č. 071/16Z/2018 z 10. 12. 2018.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 1. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 041/86R/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 24. 2. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/10VZP/2020

Přílohy: 

17.5-1 Název: Bod 17.5 priloha 1.pdf Smlouva č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ U

17.5-2 Název: Bod 17.5 priloha 2.pdf Dodatek č.1 U

17.5-3 Název: Bod 17.5 priloha 3.pdf Dodatek č.2 U

17.5-4 Název: Bod 17.5 priloha 4.pdf Dodatek č.3 U

17.5-5 Název: Bod 17.5 priloha 5.pdf Smlouva č. 13/SML2691/SoPD/ZPZ U

17.5-6 Název: Bod 17.5 priloha 6.pdf Dodatek č.1 U

17.5-7 Název: Bod 17.5 priloha 7.pdf Dodatek č.2 U

17.5-8 Název: Bod 17.5 priloha 8.pdf Dodatek č.3 U



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

1. informaci o žádosti obce Žalany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 
materiálu;

2. informaci o žádosti města Úštěk o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 
materiálu;

B) rozhoduje

1. v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ, ve znění Dodatku č. 1 a 2 uzavřené s 
obcí Žalany, IČ: 00266655, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;

2. v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML2691/SoPD/ZPZ, ve znění Dodatku č. 1 a 2, uzavřené s 
městem Úštěk, IČ: 00264571, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.

C) ukládá

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

1. sdělit žadatelům rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu B) tohoto 
usnesení;

Termín: 30.4. 2020

2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu B) tohoto 
usnesení zajistit administraci Dodatků smluv;

Termín: 30. 4. 2020

Důvodová zpráva:
Obec Žalany předložila dne 18. 12. 2019 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba 
kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2019 na termín 31. 12. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení 
termínu projektu je rozdělení projektu na dvě etapy, a s tím související úsporu na celkových nákladech 
projektu. Toto rozdělení projektu je zohledněno i v žádosti o dotaci z programu MZE.

Město Úštěk předložilo dne 19. 12. 2019 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Habřina - 
kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2019 na termín 31. 12. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení termínu 
projektu je významné posunutí okolností, které byly řešeny v předchozích letech. Mezi řešené okolnosti 
patřilo to, že stavební úřad nevydal stavební povolení pro nemožnost napojení projektované části kanalizace 
na stávající ČOV Úštěk. Dle sdělení vlastníka SVS a.s. Teplice nebylo možné připojení projektované 
kanalizace, jelikož je ČOV již nyní hydraulicky přetížena i přesto, že současná rezerva ČOV činí 570 EO, ale 
město má jednotnou kanalizaci, která má na přetížení značný vliv. Sdělení od SVS a.s. bylo obdrženo v době, 
kdy město Úštěk zažádalo o vydání stavebního povolení na již územně povolenou stavbu.
V současné době je uzavřená smlouva mezi městem Úštěk a SVS a.s. o rozšíření a intenzifikaci ČOV Úštěk 
takovým způsobem, aby bylo možné do ČOV napojit nově vybudovanou a projektovanou kanalizaci v 
Habřině. Poté vydala SVS a.s. souhlas s napojením této projektované kanalizační větve. Díky tomuto 
souhlasu byly opět zahájeny práce na dokončení projektu, na který město v roce 2012 žádalo krajský úřad o 
předmětnou dotaci. Dokončení projektových prací je předpokládáno v roce 2020, kdy město bude žádat o 
stavební povolení.

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 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
24.2.2020

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 24. 2. 2020


