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Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 
 

Usnesení ZÚK č. 069/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 1094/12 o výměře 41 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1094/7 o výměře 

6836  m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 420-340/2015 ze dne 10.12.2015) - 

pozemek: p.č. 1094/11 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

obec Libochovany, k.ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

vykonává Státní pozemkový úřad - pozemek: p.č. 338/33 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: jiná plocha obec Křešice, k.ú. Nučnice, zapsaný na LV č. 10002 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad  

 

B) ukládá  

předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí 

uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2021 

Vyjádření k 8.3.2021: Usnesení bylo zrušeno usnesením ZÚK č. 065/4Z/2021 dne 15.2.2021. 

Sledování úkolu bylo tak ukončeno. 

 

Usnesení ZÚK č. 071/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 453/22 o výměře 127 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 453/26 o výměře 513 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 449/7 o výměře 896 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 449/8 o výměře 

34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemky byly odděleny z 

p.p.č. 449 o výměře 2843 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 787-067/2018 ze dne 15. 

5. 2018) obec Děčín, k.ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 

státu vykonává Státní pozemkový úřad - pozemek: p.č. 770/5 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 22/7 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 22/8 o výměře 15 m2, druh pozemku: 
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ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 22/9 o výměře 63 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemky byly odděleny z p.p.č. 22/1 

o výměře 5894 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 472-060/2013 ze dne 3. 6. 2014) 

obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín, pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 

Státní pozemkový úřad  

 

B) ukládá  

předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí 

uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2021 

Vyjádření k 8.3.2021: Usnesení bylo zrušeno usnesením ZÚK č. 066/4Z/2021 dne 15.2.2021. 

Sledování úkolu bylo tak ukončeno. 

 

Usnesení ZÚK č. 014/3Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – VI. volební období) 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ – vyhodnocení 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 tohoto usnesení a v přílohách č. 4 až 7 předloženého 

materiálu, a to zejména Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace z 

kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 a Přehled subjektů navržených k podpoře v 1. kole 

financování v programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 včetně výše dotace .  

 

B) rozhoduje  

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 

101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace 

poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb,  

 

C) schvaluje  

vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu a vzor Nákladového rozpočtu sociální služby dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu a vzor tiskopisu závěrečného vyúčtování dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,  

 

D) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k 

uzavření smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému vyplacení první splátky 

dotace.  

Termín: 31. 3. 2021 

Vyjádření k 29.3.2021: Všechny smlouvy jsou podepsané a vyplacené. 

 

Usnesení ZÚK č. 022/3Z/2021/D)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Vrbice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  
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žádost obce Vrbice ze dne 13. 10. 2020 (č.j. KUUK/154266/2020) o změnu vyplacení poslední splátky 

poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu;  

 

B) bere na vědomí 

žádost obce Vrbice ze dne 4. 12. 2020 (č.j. KUUK/178414/2020) o změnu termínu ukončení realizace 

projektu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu;  

 

C) mění  

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 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, resp. Článek II. odst. 5. smlouvy č. 20/SML1171/SoPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) 

náklady budou proplacené do výše přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v 

uzavřené smlouvě č. 20/SML1171/SoPD/ZPZ a rozhoduje o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1171/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

2. v návaznosti na bod A), B) a C) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 023/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Kyškovice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Kyškovice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1164/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Kyškovice, IČ: 

70892156, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 024/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Veselé 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  
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informaci o žádosti obce Veselé o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3482/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Veselé, 

IČ:00555908, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 025/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec 

Domoušice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Domoušice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1166/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Domoušice, IČ: 

00264903, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 026/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Žalany 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Žalany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Žalany, IČ: 

00266655, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  
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2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 027/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Klapý 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Klapý o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1165/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Klapý, IČ: 

00263796, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 028/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Štětí 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Štětí o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1174/SoPD/ZPZ, uzavřené s městem Štětí, IČ: 

00264466, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán městu Štětí dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 029/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Holedeč 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  
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informaci o žádosti obce Holedeč o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1172/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Holedeč, IČ: 

00556297, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 030/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Patokryje 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Patokryje o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Patokryje, IČ: 

00266124, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 031/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Srbice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Srbice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Srbice, IČ: 

00266591, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí  
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2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 032/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Košťany 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Košťany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SoPD/ZPZ, uzavřené s městem Košťany, IČ: 

00266400, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán městu Košťany dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 033/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Úštěk 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Úštěk o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML2691, uzavřené s městem Úštěk, IČ: 00264571, dle 

přílohy č. 6 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán městu Úštěk dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 034/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)16. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Pnětluky 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  
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informaci o žádosti obce Pnětluky o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1162/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Pnětluky, IČ: 

00556394, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 035/3Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – VI. volební období) 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. 

výzva – obec Nezabylice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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 

Vyjádření k 25.2.2021: Sdělení obci Nezabylice odesláno 24. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 036/3Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem A)18. – VI. volební období) 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. 

výzva – ukončení administrace žádosti obce Droužkovice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádost obce Droužkovice o odstoupení od administrace projektu "Pořízení elektrické pracovní 

tříkolky",  

 

B) rozhoduje  

o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v části B) 

pořadové číslo 30, o poskytnutí účelové dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí 

v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 pro obec Droužkovice, Rudé armády 80, 431 44 

Droužkovice ve výši 37 100 Kč na projekt „Pořízení elektrické pracovní tříkolky“.  

 

C) ukládá  
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Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí, zajistit, aby 

obci Droužkovice bylo sděleno rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti.  

Termín: 1. 3. 2021 

Vyjádření k 19.2.2021: Informace o ukončení administrace žádosti odesláno 10. 2. 21. 

 

Usnesení ZÚK č. 037/3Z/2021/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – VI. volební 

období) 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. 

výzva – změna projektu a závazného ukazatele obce Líšťany 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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,  

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje zajistit administraci dodatku.  

Termín: 1. 3. 2021 

Vyjádření k 19.2.2021: Dodatek smlouvy obci zaslán 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 038/3Z/2021/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – VI. volební 

období) 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. 

výzva – změna projektu a závazného ukazatele obce Chodouny 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Chodouny o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí investiční a 

neinvestiční dotace č. 19/SML3050/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 

19/SML3050/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Chodouny, IČ 00263699 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 Chodouny sděleno rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané 

žádosti,  

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje zajistit administraci dodatku.  

Termín: 1. 3. 2021 

Vyjádření k 19.2.2021: Dodatek smlouvy obci zaslán 10. 2. 2021. 
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Usnesení ZÚK č. 039/3Z/2021/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – VI. volební 

období) 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. 

výzva – změna smluvního ujednání žadatele Služby města Vejprty 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti Služeb města Vejprty o prodloužení termínu ukončení projektu dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML5721/SoPD/ZPZ 

uzavřené se Službami města Vejprty, IČ 61345750 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 Službám města Vejprty sděleno rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k 

podané žádosti,  

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje zajistit administraci dodatku.  

Termín: 1. 3. 2021 

Vyjádření k 19.2.2021: Dodatek smlouvy obci zaslán 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 040/3Z/2021/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – VI. volební 

období) 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. 

výzva – změna smluvního ujednání obce Libotenice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Libotenice o prodloužení termínu ukončení projektu dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 

20/SML5752/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Libotenice, IČ 00263940 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 Libotenice sděleno rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané 

žádosti,  

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje, zajistit administraci dodatku.  

Termín: 1. 3. 2021 

Vyjádření k 19.2.2021: Dodatek smlouvy obci zaslán 10. 2. 2021. 
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Usnesení ZÚK č. 041/3Z/2021/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)23. – VI. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Hřivice 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Hřivice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ, uzavřené s obcí Hřivice, IČ: 

00264971, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;  

 

C) ukládá  

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

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 12. 3. 2021 

Vyjádření k 11.2.2021: Dodatek smlouvy odeslán obci dne 10. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 046/3Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem A)24. – VI. volební období) 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 - výzva pro rok 

2021 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 

2017 až 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

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

Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast zemědělství a rozvoj venkova, zajistit 

administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 1. 3. 2021 

Vyjádření k 17.2.2021: Výzva zveřejněna 8. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 047/3Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem A)25. – VI. volební období) 

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 

2020 – výzva pro rok 2021 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí 

Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast zemědělství a rozvoj venkova, zajistit 

administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 1. 3. 2021 
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Vyjádření k 17.2.2021: Výzva zveřejněna 8. 2. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 013/4Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem A)26. – VI. volební období) 

Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“ 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“ dle přílohy 

č. 1 – 5 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního 

programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“. 

Termín: 19. 3. 2021 

Vyjádření k 2.3.2021: Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“ byl 

dne 19.2.2021 vyvěšen na úřední desce. 

 

Usnesení ZÚK č. 021/4Z/2021/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)27. – VI. volební 

období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Sdružení obcí 

Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádost sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod ze dne 21. 12. 2020 (č.j. 

KUUK/185433/2020) o změnu vyplacení poskytnuté dotace, tedy o úhradu faktur nad rámec 

procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;  

 

B) mění  

dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí 

Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro 

odvádění odpadních vod z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Telce – 

ČOV a kanalizace, 1. etapa“ přijaté usnesením č. 034/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020, resp. Článek II. odst. 

5. smlouvy č. 20/SML1581/SoPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady budou proplacené do výše 

přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v uzavřené smlouvě č. 

20/SML1581/SoPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 

dotace č. 20/SML1581/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;  

 

C) ukládá  

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

1. sdělit sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod rozhodnutí Zastupitelstva 

Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 12. 3. 2021  

Vyjádření k 5.3.2021: 2. 3. 2021 bylo sdružením obcí Peruc a Vrbičany sděleno rozhodnutí ZÚK k 

podané žádosti. 

 

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 26. 3. 2021 
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Vyjádření k 5.3.2021: Dodatek smlouvy sdružením obcí Peruc a Vrbičany odeslán dne 2. 3. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 022/4Z/2021/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)28. – VI. volební 

období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Slatina 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádost obce Slatina ze dne 4. 1. 2021 (č. j. KUUK/000105/2021) o změnu vyplacení poslední splátky 

poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu;  

 

B) mění  

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 Slatina z Fondu vodního 

hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina“ 

přijaté usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017, resp. Článek II. odst. 6. smlouvy č. 

17/SML3487/SOPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady budou proplacené do výše přiznané 

dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v uzavřené smlouvě č. 

17/SML3487/SOPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 

dotace č. 17/SML3487/SOPD/ZPZ dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

1. sdělit obci Slatina rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 12. 3. 2021  

Vyjádření k 5.3.2021: 2. 3. 2021 bylo obci Slatina sděleno rozhodnutí ZÚK k podané žádosti. 

 

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  

Termín: 26. 3. 2021 

Vyjádření k 5.3.2021: Dodatek smlouvy obci zaslán dne 2. 3. 2021. 

 


