
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: 17.16

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. 
výzva – změna projektu a závazného ukazatele obce Líšťany 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava projektu a závazného ukazatele – prodloužení termínu ukončení projektu „Sběrný dvůr Líšťany“ na 
základě žádosti obce Líšťany.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 14. 10. 2020 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 041/111R/2020

Komise Komise pro životní prostředí

Dne: 5. 10. 2020 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 002/47ZP/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 8. 12. 2020 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/1Vyb_ZP/2020

Přílohy: 

17.16-1 Název: bod 17.16 příloha 1.pdf Žádost obce Líšťany U

17.16-2 Název: bod 17.16 příloha 2.pdf Dodatek ke smlouvě č. 
19/SML3043/01/SoPD/ZPZ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Líšťany o změnu projektu a termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu,

B) rozhoduje



o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 
19/SML3043/01/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Líšťany, IČ 00831824 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

C) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí,

1) zajistit, aby bylo obci Líšťany sděleno rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti,
Termín: 1. 3. 2021

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje zajistit administraci dodatku.
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“).
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotací v rámci 3. výzvy Programu včetně závazných ukazatelů, tj. termínech ukončení jednotlivých projektů. 
Obci Líšťany byl schválen termín ukončení projektu 31. 12. 2020.
Dne 14. 9. 2020 podala obec Líšťany odůvodněnou žádost o prodloužení závazného termínu do 30. 4. 2021. 
Žádost obsahovala i změnu projektu v podobě změny plánovaného vybavení sběrného dvora následně:
Kontejner na stavební suť o objemu 10 m3 bude nahrazen kontejnerem o objemu 6 m3, kontejner na papír o 
objemu 10 m3 bude nahrazen 2 kontejnery o objemu 1,1 m3, kontejner na plast o objemu 3,2 m3 bude 
nahrazen 2 kontejnery o objemu 1,1 m3 a 2 kontejnery na sklo o objemu 3,2 m3 budou nahrazeny 1 
kontejnerem o objemu 1,1 m3.
Změnou projektu došlo ke snížení celkových nákladů projektu o 29 402 Kč a ke snížení neinvestiční dotace 
na 178 030 Kč. (Oproti materiálu projednávaném v Komisi pro životní prostředí RÚK došlo početní chybou ze 
strany příjemce dotace ke změně výše snížení celkových nákladů o 218 Kč, a tím k chybně uvedené výši 
neinvestiční dotace 177 880 Kč.)

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


