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Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 30. 3. 2020 do 29. 5. 2020 

 

Usnesení č. 024/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

SPZ Triangle – čerpání dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

komplexní informaci o průběhu čerpání dotace dle důvodové zprávy předloženého materiálu,  

 

B) souhlasí  

s podmínkami Registrace akce dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a podmínkami plynoucími z 

Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu za účelem získání dotace z uvedeného programu pro realizaci akce „SPZ Triangle – 

vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,  

 

C) ukládá  

a) hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit vše potřebné k realizaci projektu „SPZ Triangle – vnitřní 

infrastruktura“,  

b) Radě Ústeckého kraje, v souladu s podmínkami dle bodu B) tohoto usnesení, zajistit čerpání 

dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“.  

Termín: 30. 3. 2020 

Vyjádření k 12.3.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťována 

odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS 

ident. č. 222D232000044„SPZT–vnitřní infrastruktura–1.část“ (již byla vydána ÚR na dotčené 

stavby). Dne 13.6.2017 byla odeslána žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI.–1.část“ (již byla 

vydána SP na dotčené stavby). A dne 29.6.2017 byla zaslána Agentuře Czechinvest Žádost o 

Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR).Po odsouhlasení žádosti 

Agen. CZI bude žádost o Registraci akce „SPZT–VI-2.část“ předložená hejtmanovi k podpisu. 

Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb, které tato 

žádost zahrnuje. Bez těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o 

Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3.část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby 

touto 3. částí Nový termín: 23.10.2017  

Vyjádření k 12.9.2017: Na 7. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 23.10.2017  

Vyjádření k 14.12.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, 

protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli 

k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla 

hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044„SPZ Triangle–

vnitřní infrastruktura–1.část“ (dále jen SPZT-VI). Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí akce 

„SPZT–VI–1.část“. A dne 13.9.2017 byla Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ schválena 

mezirezortní hodnotitelskou komisí. Registrace akce „SPZT–VI–2. část“ nebyla zatím doručena. 

Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb a až po 

uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou 

podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na 

dotčené stavby touto 3. částí. Nový termín: 26.2.2018  

Vyjádření k 12.12.2018: Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.2.2018  

Vyjádření k 26.2.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 
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součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým 

stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána 

Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-

VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ 

Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.10.2017 byla vydána Registrace 

- ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. A dne 25.1.2018 byla podána Žádost o 

Rozhodnutí akce „SPZT–VI–2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i 

na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí Nový termín: 

26.6.2018  
Vyjádření k 24.4.2018: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.6.2018  

Vyjádření k 26.6.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým 

stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána 

Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-

VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ 

Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - 

ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a 

Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí. 

Nový termín: 10.12.2018  
Vyjádření k 11.9.2018: Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 10.12.2018  

Vyjádření k 10.12.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, 

protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli 

k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla 

vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen 

SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ 

Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - 

ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Dne 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí 

č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. A dne 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci 

SPZT-VI-2.část. Začátkem roku 2019 bude podána žádost o registraci na SPZT-3.část Nový termín: 

31.3.2019  
Vyjádření k 5.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.3.2019  

Vyjádření k 31.3.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým 

stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí 

- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 

9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 

byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.9.2018 byla podána žádost o změnu 

Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 5.3.2019 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 2 k 

akci SPZT-VI-2.část. V dubnu 2019 bude podána žádost o Registraci na SPZT-3.část. Nový termín: 

30.6.2019  
Vyjádření k 30.4.2019: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29.4.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2019  

Vyjádření k 30.6.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým 

stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí 

- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 

9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 

byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.4.2019 byla vydána změna 

Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 28.5.2019 byla schválena změna Rozhodnutí č. 2 k akci 
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SPZT-VI-2.část a Registrace akce SPZT-VI-3.část. Termín: 30.11.2019. Nový termín: 30.11.2019  

Vyjádření k 10.9.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.11.2019  

Vyjádření k 28.11.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, 

protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k 

jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno 

Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-

VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 

15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána 

změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 24.6.2019 byla vydána Registrace akce SPZT-VI-

3.část. 2.12.2019 se koná Mezirezortní hodnotitelská komise do které jsou předloženy žádosti o 

změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část a žádost o Rozhodnutí k akci SPZT-VI-

3.část. Nový termín: 30.3.2020  

Vyjádření k 28.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.3.2020  

Vyjádření k 25.5.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, 

protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k 

jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno 

Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-

VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 

15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána 

změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 2.12.2019 se konala Mezirezortní hodnotitelská 

komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1. část a 2. část. 14.1.2020 

bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. Nový termín: 7.9.2020  

 

Usnesení ZÚK č. 012/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.) 

Záměr financování „Řešení hydrologických poměrů v povodí Srpiny“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

záměr spolufinancování „Řešení hydrologických poměrů v povodí Srpiny“ z prostředků Ústeckého 

kraje.  

 

B) ukládá  

Radě Ústeckého kraje zajistit spolufinancování.  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 19.11.2019: Žádáme o prodloužení termínu, problematika financování se stále řeší. 

Nový termín: 31.12.2019  
Vyjádření k 10.12.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2019  

Vyjádření k 2.1.2020: V současné době probíhají jednání se společností Severní energetická, která 

by na řešení této záležitosti měla Ústeckému kraji poskytnout finanční dar. Nový termín: 28.2.2020  

Vyjádření k 25.1.2020: Dle sdělení investora stavby Povodí Ohře, s.p. Hlavním důvod není ani tak 

vlastní projekční činnost, ale opětovné hledání optimální varianty vedení trasy vodovodu, s ohledem 

na požadavky majitelů zásadní ploch dotčených pozemků. Proběhla řada jednání, kde i na základě 

doplnění možnosti odběru vody v trase vodovodu byly uděleny souhlasy, dále se posuzuje i možné 

hydro energetické využití. Bohužel dle informace zpracovatele PD došlo k úmrtí jednoho z 

vlastníků pozemků, což pravděpodobně celou situaci zkomplikuje. Je dohodnuto po novém roce 

další jednání za účasti starosty Pěnkavy. S ohledem na skutečnost následného poměrně složitého 

majetkoprávního vypořádání a následného stavebního řízení bude akce realizována pravděpodobně 

až v roce 2021. Ohledně spolufinancování - v 1Q/2020 bude do orgánů kraje předložen materiál s 

návrhem příjmu finančních prostředků od společnosti 7SEV.EN ENERGY Nový termín: 31.3.2020  
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Vyjádření k 28.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.3.2020  

Vyjádření k 22.5.2020: Probíhají stále jednání o financování. Nový termín: 30.11.2020  

 


