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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.3

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení výjimky Zastupitelstvem Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 5. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 038/98R/2020

Přílohy: 

15.3-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

udělení výjimky ze zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2018 a 2019 prodloužení 
termínu dokončení realizace projektu a změnu názvu projektu:
- projekt "Oprava místních komunikací Chuderov" pro obec Chuderov do 30. 11. 2021
- projekt "Oprava komunikace na Křapalce" na projekt "Oprava komunikace Konětopy" pro obec Pnětluky
- projekt "Veřejné osvětlení" pro obec Liběšice do 30.11.2020



Důvodová zpráva:
Obec Chuderov žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Oprava místních komunikací Chuderov" do 
30. 06. 2021. Důvodem žádosti jsou mimořádné volby v obci. Původní starosta požádal o prodloužení do 30. 
4. 2020. V tomto období starosta rezignoval a proběhly mimořádné volby a ustanovující zastupitelstvo 
proběhlo až 30. 01. 2020.
Původní termín: 30. 04. 2020

Obec Pnětluky žádají o změnu názvu projektu "Oprava komunikace na Křapalce" na projekt "Oprava 
komunikace Konětopy". Z důvodu, že v obci proběhla stavba kanalizace, která zasáhla do komunikace na 
Křapalce obec po konzultaci s poskytovatelem dotace změnili pouze komunikaci nikoliv účel dotace.

Obec Liběšice žádá o prodloužení termínu realizace projektu "Veřejné osvětlení" do 30. 11. 2020. Důvodem 
žádosti jsou zpožděné práce ze strany zhotovitele.
Původní termín: 30. 3. 2020

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru 
RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 8. 6. 
2020

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 9.6.2020

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 5. 6. 2020


