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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.1

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – vzor 
smlouvy o poskytnutí dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v 
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 1. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 6. 4. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 001/11VZP/2020

Přílohy: 

17.1-1 Název: bod 17.1 priloha 1.pdf

Aktualizovaný vzor smlouvy o 
poskytnutí dotace z Programu pro 
podporu odpadového hospodářství 
obcí v Ústeckém kraji na období let 
2017 až 2025

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

Aktualizaci vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v 
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 (dále jen 
Program) byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017. 
Aktualizace Programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/18Z/2019 ze dne 4. 
3. 2019.
Úpravou vzoru smlouvy dochází k formálním úpravám ze strany odboru životního prostředí a zemědělství a 
odboru legislativně – právního v zájmu přehlednosti právních poměrů ze smluv pro příjemce dotací. Úpravy 
nezasahují do podmínek poskytnutí dotace stanovených Programem. Vzor smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto 
materiálu.

Stanovisko odboru LP: Po provedených úpravách po právní stránce bez připomínek.

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:
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2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 6. 4. 
2020

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 7. 4. 
2020

Podpis zpracovatele:  Ivana Novotná 6. 4. 2020


