
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: 17.1

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Pnětluky

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava smluvního ujednání dle Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 
- 2025 (dále viz „Program“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství a životního 
prostředí Ústeckého kraje obec Pnětluky.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky jsou součástí rozpočtu Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – usnesení 
ZÚK č. 019/20Z/2019 z 24. 6. 2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 093/106R/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 24. 8. 2020 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 009/14VZP/2020

Přílohy: 

17.1-1 Název: Bod 17.1 priloha 1.pdf Usnesení ZÚK z 27. 1. 2020 U

17.1-2 Název: Bod 17.1 priloha 2.pdf Smlouva č. 20/SML1162/SoPD/ZPZ U

17.1-3 Název: Bod 17.1 priloha 3.pdf Dodatek č. 1 U

17.1-4 Název: Bod 17.1 priloha 4.pdf Žádost U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost obce Pnětluky ze dne 25. 5. 2020 o změnu termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2020 a 
změnu závazného finančního ukazatele – podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu z 
12,11% na 70% dle přílohy č. 4 tohoto materiálu



B) rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1162/SoPD/ZPZ dle přílohy 
č. 3 tohoto usnesení.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova

1. sdělit obci Pnětluky rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 25. 9. 2020

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 9. 2020

Důvodová zpráva:
Obec Pnětluky předložila dne 25. 5. 2020 žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu „Splašková 
kanalizace a ČOV Pnětluky, Konětopy“, a to z termínu 31. 5. 2020 na termín 31. 12. 2020. Důvodem změny 
termínu ukončení realizace projektu je vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, přičemž v důsledku 
mimořádné situace v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 došlo k prodlevám při realizaci 
administrativních, organizačních a technických opatření, nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu, 
přičemž stavba je fyzicky dokončena a probíhá zkušební provoz.

Dále obec Pnětluky žádá o změnu Čl. II odst. 6 smlouvy č. 20/SML1162/SoPD/ZPZ spočívající ve změně 
závazného finančního ukazatele – podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu z 12,11% na 
70% a předkládá upravený rozpočet projektu. Tato změna je odůvodněna tím, že rozpočet projektu 
předložený spolu s původní žádostí zahrnoval jako uznatelné i náklady vynaložené před 1. 1. 2019, což 
ovšem při kontrole žádosti odborem ZPZ nebylo z rozpočtu zřejmé, neboť vynaložení jednotlivých nákladů 
není v rozpočtu časově určeno. Žadatel přitom přehlédl pravidlo zakotvené v Čl. 3 odst. 5) písm. e) Programu 
na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025, podle něhož období uznatelnosti 
výdajů počíná v kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace (v tomto případě bylo 
výjimečně rozhodováno pro rok 2019 až v lednu 2020, v souladu s citovaným pravidlem programu je však 
uznatelnost ve smlouvě uvedena od 1. 1. 2019). Zahájení realizace projektu před 1. 1. 2019 (23. 10. 2017) 
bylo uvedeno již v žádosti o poskytnutí dotace. V rámci administrace žádosti před rozhodnutím ZÚK o 
poskytnutí dotace však nedošlo k diskusi mezi odborem ZPZ a žadatelem, v jejímž rámci by se objasnilo, zda 
i některé náklady v předloženém rozpočtu spadají před termín 1. 1. 2019. Celou situaci lze proto hodnotit jako 
nedorozumění, jehož následky budou uzavřením dodatku odstraněny. Omezení uznatelných nákladů na 
náklady vzniklé po 1. 1. 2019 způsobuje zvýšení procentuálního podílu dotace na nich.

Stanovisko odboru LP: Případné vyhovění žádosti je věcným (politickým) rozhodnutím kraje. Po právní 
stránce odbor LP pouze poznamenává, že dle informací obsažených v tomto materiálu by v případě vyhovění 
žádosti dle názoru odboru LP nedošlo k porušení zásady rovnosti a transparentnosti při poskytování dotací 
(zvýhodnění žadatele). Do budoucna by pak v obdobných případech mělo být rozhodováno obdobně.

Odbor ZPZ podporuje vyhovění žádosti.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou 
působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   Ing. Monika Zeman 25. 8. 
2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 25. 8. 
2020

3 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 26. 8. 2020

4 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
26.8.2020

Podpis zpracovatele:  Iva Šornová 25. 8. 2020


