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údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.14

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. 
výzva – obec Nezabylice 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl schválen Program pro 
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen Program). 
Aktualizace Programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/18Z/2019 ze dne 4. 
3. 2019. Opětovné předložení žádosti obce Nezabylice.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém 
kraji na období 2017 až 2025 - schválení rozpočtu na rok 2020 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
014/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 27. 10. 2020 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 046/112R/2020

Komise Komise pro životní prostředí

Dne: 8. 9. 2020 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/44ZP/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 8. 12. 2020 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 004/1Vyb_ZP/2020

Přílohy: 

17.14-1 Název: bod 17.14 příloha 1.pdf

Žádosti obce Nezabylice o dotace z 
programu pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji – 
stanovisko

U

17.14-2 Název: bod 17.14 příloha 2.pdf Žádost obce Nezabylice – rok 2019 (3. 
výzva) U

17.14-3 Název: bod 17.14 příloha 3.pdf Žádost obce Nezabylice – rok 2020 (4. 
výzva) U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti o dotaci obce Nezabylice, Hořenec 6, 430 01 Nezabylice, IČ 00673170,

B) rozhoduje

o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace obci Nezabylice z důvodu rozporu s čl. VI. odst. 4) Zásad pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem,

C) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí, zajistit, aby obci 
Nezabylice bylo sděleno rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti.

Termín: 1. 3. 2021



Důvodová zpráva:
Usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen Program pro 
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen Program).
Aktualizace Programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/18Z/2019 ze dne 4. 
3. 2019.
Výzva k podání žádostí o dotaci z Programu byla zahájena dne 22. 5. 2020, termín ukončení příjmu žádostí 
byl stanoven na 24. 7. 2020. Celkem bylo administrováno 59 žádostí.
Dne 10. 8. 2020 projednala výběrová komise, kterou je Komise pro životní prostředí Rady Ústeckého kraje, 
žádosti o dotace z Programu. Výběrová komise doporučila Radě Ústeckého kraje navrhnout Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje poskytnutí dotací na projekty ve výši 33 854 110 Kč a k zamítnutí navrhnout Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje žádost obce Nezabylice ve výši 911 020 Kč z důvodu rozporu s čl. VI. odst. 4) Zásad pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem.
V materiálu k projednání v Radě Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020 a v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 7. 
9. 2020 odbor ZPZ odůvodnil své stanovisko k žádosti obce Nezabylice takto:
„Obec Nezabylice již v rámci programu podala v roce 2019 žádost na projekt s názvem Sběrný dvůr 
Nezabylice, dotační titul DT 2 – zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných 
míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Tento projekt je v současné době zasmluvněn SML 19/SML3036/SOPD/ZPZ a samotný projekt nebyl k 
dnešnímu dni ukončen a ze strany obce-příjemce nebylo předloženo vyúčtování. Na základě výzvy v roce 
2020 podala obec Nezabylice další žádost na projekt s názvem Stavební úpravy sběrného dvora v 
Nezabylicích dotační titul DT 2 - zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných 
míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu. 
Tento projekt se věcně dotýká projektu předcházejícího a spočívá především v jeho úpravě (1. nahrazení 
konstrukce zpevněné plochy sběrného dvora, 2. nahrazení krytu vozovky příjezdové komunikace ke 
sběrnému dvoru, 3. změna druhu oplocení sběrného dvora, 4. z důvodu dodatečných výkopových prací a 
vzhledem ke konfiguraci a modelaci terénu k nutnému realizování opěrné zdi ze ztraceného bednění po 
obvodu sběrného dvora, 5. změna systému odvodnění). Zdejší odbor je toho názoru, že ze strany žadatele 
mělo dojít toliko k podání žádosti o změnu projektu Sběrný dvůr Nezabylice, který je již zasmluvněn SML 
19/SML3036/SOPD/ZPZ, nikoliv k podání nové/další žádosti o dotaci v rámci programu. Dle odboru se jedná 
o problematiku nákladů na vícepráce, která vyvstala na základě probíhající výstavby a tuto problematiku, 
jakkoliv může být pochopitelná, nelze řešit podáním další žádosti v rámci programu.“
Odbor legislativně-právní se k předkládaným materiálům vyjádřil následovně:
„K žádosti obce Nezabylice: Dle Čl. VI. odst. 4) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem žadatel může předložit více žádostí o dotaci v rámci jednoho dotačního 
programu, vždy však na odlišný projekt. Obci byla v rámci Programu pro rok 2019 poskytnuta dotace na 
projekt s názvem „Sběrný dvůr Nezabylice“. Dle žádosti o tuto dotaci spočívá projekt ve vybudování sběrného 
dvora se stavebními objekty: příjezdová účelová komunikace a objekt sběrného dvora. Přílohou žádosti je v 
souladu s. Čl. 2 odst. 5. písm. i. Programu dokumentace stavby. Z technické zprávy vyplývá, že v rámci 
stavby je řešeno rovněž odvádění dešťové vody. Z celkového obsahu žádosti včetně uvedených podrobností
vyplývá, že předmětem projektu bylo vybudování úplného a provozuschopného sběrného dvora naplňujícího 
cíle Programu, hledisko udržitelnosti projektu a splňujícího měřítka uvedená v žádosti. Žádost o dotaci pro rok 
2020 popisuje projekt "Stavební úpravy sběrného dvora v Nezabylicích" jako "návazný" projekt. Ve 
skutečnosti však tento projekt v části "systém nakládání s dešťovou vodou" mění původní projekt, který řešení 
odvádění dešťových vod obsahoval, a v části "opěrná zeď" a "statické zabezpečení konstrukce plochy" 
představuje rozšíření původního projektu z roku 2019 o vícepráce. Ve shodě s názorem odboru ZPZ lze 
uzavřít, že žádost obce z roku 2020 nesměřuje k realizaci nového projektu. Jejím předmětem je ve 
skutečnosti část projektu z roku 2019, tj. vybudování sběrného dvora, pouze s pozměněným stavebně - 
technickým řešením. Žádost obce z roku 2020 by proto měla být navržena Zastupitelstvu k zamítnutí z 
důvodu rozporu s čl. VI. odst. 4) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem, podle něhož žadatel může předložit více žádostí o dotace v rámci jednoho dotačního programu, vždy 
však na odlišný projekt.“
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 19. 8. 2020 přijala usnesení č. 090/106R/2020, kde mimo jiné 
doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje žádost obce Nezabylice zamítnout. Před řádným zasedáním 
Zastupitelstva Ústeckého kraje proběhlo mimořádné jednání RÚK dne 7. 9. 2020. Zde bylo Radou Ústeckého 
kraje usnesením č. č. 004/108R/2020 řediteli krajského úřadu uloženo přezkoumat žádost obce Nezabylice 
podanou v rámci Programu na podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 
2025 – 4. výzva, s termínem do 31. 10. 2020.
Na 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaném dne 7. 9. 2020 byl předkladatelkou bodu 17.6., 
členkou Rady Ústeckého kraje s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství, paní Jitkou 
Sachetovou, stažen návrh části usnesení pod B2) - nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace obci Nezabylice z 
důvodu rozporu s čl. VI. odst. 4) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 



krajem.
Vzhledem k tomu, že žádost obce Nezabylice nebyla projednána v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, je nutné 
tuto žádost opětovně předložit k projednání orgánům kraje.
Z tohoto důvodu dne 8. 9. 2020 odbor ZPZ opětovně předložil žádost obce Nezabylice do Komise životního 
prostředí Rady Ústeckého kraje, která je zároveň Výběrovou komisí pro hodnocení žádostí podaných v rámci 
Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Komise po 
projednání Usnesením č. 010/44ZP/2020 potvrdila své doporučení Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
neposkytnout na projekt uvedený v příloze č. 2 v celkové výši 911 020 Kč dle Zápisu z jednání Výběrové 
komise pro hodnocení žádostí podaných v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v 
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 konaného dne 10. 8. 2020 (č.jed. KUUK/125802/2020, sp.zn.:
KUUK/123273/2020 a toto doporučení tudíž zůstává v platnosti.
Odbor ZPZ konstatuje, že opětovně zastává stejný názor obsažený v důvodové zprávě materiálu do RÚK (19. 
8. 2020) a ZÚK (7. 9. 2020), ve znění: „Obec Nezabylice již v rámci programu podala v roce 2019 žádost na 
projekt s názvem Sběrný dvůr Nezabylice, dotační titul DT 2 – zřízení,vybavení, zlepšení dostupnosti či 
modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově 
využitelných složek komunálního odpadu. Tento projekt je v současné době zasmluvněn SML 
19/SML3036/SOPD/ZPZ a samotný projekt nebyl k dnešnímu dni ukončen a ze strany obce-příjemce nebylo
předloženo vyúčtování. Na základě výzvy v roce 2020 podala obec Nezabylice další žádost na projekt s 
názvem Stavební úpravy sběrného dvora v Nezabylicích dotační titul DT 2 - zřízení, vybavení, zlepšení 
dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování 
materiálově využitelných složek komunálního odpadu. Tento projekt se věcně dotýká projektu předcházejícího 
a spočívá především v jeho úpravě (1. nahrazení konstrukce zpevněné plochy sběrného dvora, 2. nahrazení 
krytu vozovky příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru, 3. změna druhu oplocení sběrného dvora, 4. z 
důvodu dodatečných výkopových prací a vzhledem ke konfiguraci a modelaci terénu k nutnému realizování 
opěrné zdi ze ztraceného bednění po obvodu sběrného dvora, 5. změna systému odvodnění). Zdejší odbor je
toho názoru, že ze strany žadatele mělo dojít toliko k podání žádosti o změnu projektu Sběrný dvůr 
Nezabylice, který je již zasmluvněn SML 19/SML3036/SOPD/ZPZ, nikoliv k podání nové/další žádosti o dotaci 
v rámci programu. Dle odboru se jedná o problematiku nákladů na vícepráce, která vyvstala na základě 
probíhající výstavby a tuto problematiku, jakkoliv může být pochopitelná, nelze řešit podáním další žádosti v 
rámci programu“ a předložená žádost má být ZÚK zamítnuta.
Na základě ukládací části usnesení Rady Ústeckého kraje č. 004/108R/2020 ze dne 7. 9. 2020 pro ředitele 
krajského úřadu odbor legislativně-právní provedl ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Daniela Voláka 
opakované posouzení souladu žádosti obce Nezabylice o dotaci pro rok 2020 s čl. VI. odst. 4) Zásad pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, podle něhož žadatel může předložit 
více žádostí o dotaci v rámci jednoho dotačního programu, vždy však na odlišný projekt. Celé stanovisko je 
součástí přílohy č. 1.
Toto právní posouzení bylo předloženo včetně zpracovaného materiálu v bloku pana ředitele Ing. Milana 
Zemaníka do jednání schůze Rady Ústeckého kraje dne 27. 10. 2020 k projednání.
Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 046/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 trvá na svém návrhu dle usnesení č. 
090/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020, bod A2b), aby Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o nevyhovění 
žádosti o poskytnutí dotace obci
Nezabylice z důvodu rozporu s čl. VI. odst. 4) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro výkon 
přenesené působnosti
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)   Mgr. Iva Dvořáková 
18.1.2021

Podpis zpracovatele:  Iva Šornová 14. 1. 2021


