
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: 17.2

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – oprava výše poskytnutých dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále také 
jako „FVHŽP ÚK“) v roce 2019 – oprava přílohy č. 1 schválené usnesením ZÚK č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 
1. 2020.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení 
rozpočtu na rok 2020 - usnesení ZÚK č. 014/25Z/2019 dne 9. 12. 2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 29. 4. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 056/97R/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 8. 6. 2020 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 005/13VZP/2020

Přílohy: 

17.2-1 Název: Bod 17.2 priloha 1.pdf
Chybný přehled žádostí o dotaci z 
Fondu vodního hospodářství ÚK v 
roce 2019 navržených k podpoře

U

17.2-2 Název: Bod 17.2 priloha 2.pdf
Opravený přehled žádostí o dotaci z 
Fondu vodního hospodářství ÚK v 
roce 2019 navržených k podpoře

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 takto:

původní přílohu č. 1 (Přehled žádostí o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2019 navržených 
k podpoře)podkladového materiálu k usnesení č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020, nahrazuje přílohou č. 
2 (Opravený tabelární seznam úspěšných žadatelů v Programu na podporu vodního hospodářství v ÚK) 



tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
Přílohou č. 1 výše zmiňovaného usnesení ZÚK je soupis úspěšných žadatelů. Při vyhotovování této přílohy 
došlo odborem ZPZ k uvedení nesprávné dotační částky, zaokrouhlené výše dotace v Kč dle Zásad pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a maximálního procentuálního podílu 
dotace na celkových uznatelných nákladech projektu u žadatelů obec Klapý a město Štětí.

Ze strany žadatele obec Klapý byla nesprávně vyplněna příloha žádosti čestné prohlášení o obdržení 
podpory de minimis, v této příloze bylo nesprávně uvedeno, že žadatel neobdržel žádnou podporu a proto 
odbor ZPZ do tabelárního přehledu uvedl částku chybně.

V rámci kontroly formální správnosti byla provedena kontrola a vyhodnocení dosud příjemci poskytnutých 
podpor de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

Při vyhotovování tabelárního přehledu dne 12. 12. 2019 jako přílohy č. 1 výše zmiňovaného usnesení ZÚK 
byla u všech obcí ověřená nevyčerpaná rezerva de minimis, která však nebyla u obce Klapý a města Štětí 
zohledněna.

V původním tabelárním seznamu uvedeném pod číslem 7, kdy se žadateli obec Klapý schválila částka 4 997 
541,74 Kč, zaokrouhlená částka 4 997 540,00 Kč a podíl dotace 13,53%. Správně má být částka dle 
možnosti poskytnutí podpory de minimis 4 053 382,00 Kč, zaokrouhlená částka dle zásad 4 053 380,00 Kč a 
podíl dotace 10,97 %.

A pod číslem 16, kdy se žadateli město Štětí schválila částka 3 141 845,57 Kč, zaokrouhlená částka 3 141 
840,00 Kč a podíl dotace 26,63 %. Správně má být částka dle možnosti poskytnutí podpory de minimis 3 115 
155,00 Kč, zaokrouhlená částka dle zásad 3 115 150,00 Kč a podíl dotace 26,40 %.

Ostatní ujednání usnesení ZÚK č. 028/26Z/2020 zůstávají beze změny.
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10.6.2020
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