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Č. j. KUUK/125802/2020  

Sp. zn. KUUK/123273/2020/2 

 

Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení žádostí podaných v rámci Programu 

pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 

(dále jen „Program“) konaného dne 10. 8. 2020 v zasedací místnosti č. 222, budovy C 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Přítomni:               
Za výběrovou komisi: 

- Vlastimil Mikl 
- Ing. Milan Hrachovina 
- Bc. Pavlína Hapštáková 
- Ing. Tomáš Vávra 
- Petr Kadavý 
- RSDr. Milan Pipal 
- Ing. Václav Šutera 

 

Za odbor životního prostředí a zemědělství: 

- Ing. Monika Zeman, MBA, zástupkyně ředitele KÚ pro výkon přenesení působnosti 

- Ing. Dagmar Hyblerová, referent oddělení zemědělství 

 
Předmět jednání: 

Hodnocení žádostí podaných v rámci Programu  

Příloha č. 1 – tabulka projektů k podpoře v kompetenci rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého  

            Kraje včetně kriteriálního hodnocení 

Příloha č. 2 – tabulka projektů nepodpořených z Programu 

 

Program jednání: 

1. Úvod  

2. Volba ověřovatele zápisu 

3. Volba předsedy Výběrové komise 

4. Konečné kriteriální hodnocení žádostí – vyhodnocení projektů 

5. Závěr 

Průběh jednání: 

1) Ing. Monika Zeman uvítala přítomné a seznámila je se závazným postupem výběrové 

komise stanoveným čl. 8, odst. 2, písm. a) Programu. Výstup z jednání výběrové komise 

bude doporučením pro další jednání o poskytnutí dotace Rady nebo Zastupitelstva 

Ústeckého kraje podle kompetencí stanovených zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Členové komise zvolili ověřovatelem zápisu RSDr. Milana Pipala. 

3) Výběrová komise zvolila za předsedu Vlastimila Mikla. 

4) Projednáno bylo  



            
  

a) hodnocení předložených žádostí (projektů) uvedených v příloze č. 4 dle závazného 

postupu výběrové komise stanoveného čl. 8 odst. 2, a) Programu; 

b) shrnutí výsledku hodnocení komise: 

- souhlasí s předloženým kriteriálním hodnocením uvedeným v příloze č. 1, 

- souhlasí s poskytnutím podpor pro projekty uvedené v příloze č. 1 v celkové 

výši (33 854 110 Kč/33 500 230 Kč),  

- nedoporučuje poskytnutí podpory pro obec Nezabylice uvedené v příloze č. 

2 ve výši 911 020 Kč z důvodu porušení čl. VI odst. 4 Zásad pro poskytování 

dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem. 

 

5) Závěr:  

Výběrová komise pro hodnocení žádostí (projektů) podaných v rámci Programu: 

a) souhlasí s předloženým kriteriálním hodnocením uvedeným v příloze č. 1. 

b) doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje poskytnout dotaci na projekty v celkové 

výši uvedené v příloze č. 1 (33 854 110 Kč/33 500 230 Kč).  

c) doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje neposkytnout dotaci na projekt uvedený 

v příloze č. 2 v celkové výši 911 020 Kč. 

Hlasování: 5 – 0 – 2 (pro – proti – zdržel se) 

 

 

Zapsala:  

Ověřovatel zápisu: 

Předseda:  

 

 

V Ústí nad Labem, dne 10. 8. 2020 


