
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

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje obec Vrbice.

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: 5. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 038/105R/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 24. 8. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 008/14VZP/2020

Přílohy: 

17.2-1 Název: Bod 17.2 priloha 1.pdf Usnesení ZÚK z 27. 1. 2020 U

17.2-2 Název: Bod 17.2 priloha 2.pdf Smlouva č.20/SML1171/SoPD/ZPZ U

17.2-3 Název: Bod 17.2 priloha 3.pdf Dodatek č. 1 U

17.2-4 Název: Bod 17.2 priloha 4.pdf Žádost U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Vrbice ze dne 25. 6. 2020 o změnu (snížení) výše dotace a změnu rozpočtu 
projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.



B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 
2020 

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Vrbice z Fondu vodního 
hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje na realizaci projektu „Vrbice, Vetlá – splašková 
kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech – 3. část“ přijaté usnesením č. 028/26Z/2020 ze 
dne 27. 1. 2020 tak, že výše dotace činí 4 773 660,00 Kč, podíl požadované dotace k celkovým 
uznatelným nákladům projektu činí 19,99 % a položkový rozpočet, který je přílohou smlouvy, se nahrazuje 
položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
20/SML1171/SoPD/ZPZ, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, a rozhoduje o uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1171/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 Vrbice 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 Vrbice předložila dne 25. 6. 2020 žádost o změnu (snížení) výše dotace, změnu rozpočtu projektu 
„Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech – 3. část“ a nový 
položkový rozpočet projektu. Důvodem je oznámení Ministerstva zemědělství, které souhlasí s poskytnutím 
investiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje, avšak pouze do výše 4 776 000,00 Kč z důvodu, že celková 
výše nevratné podpory poskytnutá ze všech zdrojů zúčastněných na spolufinancování nesmí dle článku VI. 
odst. 4) Pravidel Programu 129 300 překročit 80 % z celkových uznatelných nákladů na realizaci akce 
uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na základě oznámení Ministerstva zemědělství se výše investiční dotace snižuje ze 4 798 560,00 Kč na 4 
773 660,00 Kč. Dodatek č. 1 ke smlouvě tak snižuje výši dotace o 24 900,00 Kč za současného snížení 
podílu dotace na celkových nákladech z 20,00 % na 19,99 %.

O uspořené prostředky bude navýšena rezerva fondu a budou využity v následujícím období pro poskytnutí 
investiční dotace v oblasti vodního hospodářství.

Odbor ZPZ konzultoval materiál s odborem LP a odborem EK.

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 27. 8. 
2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 27. 8. 
2020

3 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 27. 8. 
2020

4 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 27. 8. 2020

5 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
29.8.2020

Podpis zpracovatele:  Iva Šornová 26. 8. 2020


