
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

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Černouček – změna smluvního ujednání 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna podílu investiční a neinvestiční dotace oproti smlouvě.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 2. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 042/9R/2021

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 12. 4. 2021 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/5Vyb_ZP/2021

Přílohy: 

17.2-1 Název: bod 17.2 příloha 1.pdf

Žádost obce Černouček o uzavření 
Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 
investiční a neinvestiční dotace č. 
19/SML3052/SoPD/ZPZ

U

17.2-2 Název: bod 17.2 příloha č. 2.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
19/SML3052/01/SoPD/ZPZ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Černouček o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace č. 19/SML3052/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/SML3052/01/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Černouček, IČ 00526428 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,



C) ukládá

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

1) sdělit obci Černouček rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A) tohoto 
usnesení,

Termín: 31. 5. 2021

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto 
usnesení
zajistit administraci dodatku.

Termín: 31. 5. 2021

Důvodová zpráva:
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“).
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotací v rámci 3. výzvy Programu. Na základě schválení dotace obci Černouček a doloženého plánovaného 
položkového rozpočtu byla uzavřena smlouva č. 19/SML3052/SoPD/ZPZ. Dle plánovaného položkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, byla výše investiční dotace stanovena na 243 940 Kč a výše 
neinvestiční dotace 91 470 Kč.
Dne 15. 1. 2021 podala obec Černouček odůvodněnou žádost o uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 
investiční a neinvestiční dotace. Důvodem je změna ceny kontejnerů, která v průběhu administrace přesáhla 
částku 40 000 Kč a jsou v účetnictví vedeny jako investice.
Nová výše dotace investiční představuje 305 930 Kč a neinvestiční 29 470 Kč. Změnou poměru investiční a 
neinvestiční dotace nedochází k navýšení dotace, která je neměnná a odpovídá částce schválené 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

RNDr. Tomáš Burian
pověřený vedením 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 
12.4.2021

Podpis zpracovatele:  Lenka Müllerová 12. 4. 2021


