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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.8

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – příděl do fondu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dodatečné schválení finanční operace příslušným orgánem kraje.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet 2020

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

17.8-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

příděl z rozpočtu do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ve výši 20 000 tis. Kč na celkový 
objem 40 000 tis. Kč pro rok 2019



Důvodová zpráva:
Z důvodu administrativní chyby, kdy finanční prostředky na úhradu dotací z Programu na podporu vodního 
hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 ve výši 20 000 tis. Kč měly být převedeny ze spořicího 
účtu fondu (účet 236151) na běžný účet, byly tyto prostředky omylem převedeny z hlavního účtu (účet 
231200) – byl příděl z rozpočtu do fondu proveden dvakrát. Poprvé byl převod finančních prostředků 
realizován v měsíci srpnu 2019, kdy se jednalo o schválený příděl Fondu vodního hospodářství a životního 
prostředí na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019. Druhý, 
chybný převod finančních prostředků byl realizován v měsíci listopadu 2019. I v tomto případě byl převod 
omylem realizován jako příděl z hlavního účtu na Fond vodního hospodářství a životního prostředí – oblast 
vodního hospodářství. Zdrojem druhého přídělu byly běžné příjmy kraje. Veškeré finanční prostředky budou 
použity k pokrytí žádostí schválených usnesením č. 028/26Z/2020 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 
1. 2020 – finanční krytí žádostí vycházelo ze zůstatků na účtech fondu, které obsahovalo dvojnásobný příděl.

Stanovisko odboru LP:
Samotná provedená chybná finanční operace z listopadu 2019 nemá dle názoru odboru LP povahu právního 
jednání. Pokud je dle důvodové zprávy nezbytné, aby převedené prostředky byly součástí fondu z důvodu, že 
kryjí dotace, o jejichž poskytnutí bylo rozhodnuto, měla by rozhodně být vyjádřena vůle Zastupitelstva ÚK k 
tomuto způsobu využití těchto finančních prostředků. Odbor LP proto nemá po právní stránce námitek proti 
tomu, aby Zastupitelstvo ÚK schválilo přidělení těchto fakticky převedených prostředků do fondu, jak je 
navrhováno v předloženém usnesení. Objektivní skutečnost, že provedení finanční operace předcházelo 
jejímu schválení Zastupitelstvem ÚK, nelze zpětně nijak změnit. Dodatečné schválení Zastupitelstvem ÚK 
však umožní ponechání převedených prostředků ve fondu, přičemž odboru LP není znám žádný jiný
vhodnější postup k dosažení tohoto cíle.
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