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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.10

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Změna Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 
2025 – stanovení působnosti výběrové komise pro hodnocení žádostí o dotaci Výboru pro životní 
prostředí Zastupitelstvu Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Pravomoc zastupitelstva dle Čl. V. odst. 5) a Čl. XVI. odst. 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí Ústeckým krajem.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 7. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.10-1 Název: bod 10.10 příloha 1.pdf

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

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle Čl. XVI odst. 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
(dále jen „Zásady“) o výjimce z Čl. IX odst. 1) Zásad, kde je stanoveno, že působnost výběrové komise 
může plnit příslušná komise Rady Kraje. Výjimka spočívá v plnění působnosti výběrové komise Výborem 
pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje,

B) schvaluje

dle Čl. V. odst. 5) Zásad aktualizovaný Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém 



kraji na období 2017 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

C) stanoví

dle Čl. 27 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů novou působnost Výboru 
pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje jakožto výběrové komise pro hodnocení žádostí z 
Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025.

D) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti 
životního prostředí
zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, zveřejnění aktualizovaného znění Programu pro podporu 
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na webových stránkách 
Ústeckého kraje.

Termín: 30. 6. 2021

Důvodová zpráva:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 (dále jen 
Program) byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017. 
Aktualizace Programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/18Z/2019 ze dne 4. 
3. 2019.
Čl. 8, odst. 2., písm. a) Programu, který upravuje postup projednání žádostí v orgánech kraje, uvádí, že 
Komise Rady Ústeckého kraje pro životní prostředí, která má působnost výběrové komise pro hodnocení 
žádostí podle čl. IX odst. 1 Zásad, provede konečné kriteriální hodnocení žádostí přezkoumáním 
předběžného hodnocení shrnutého v hodnotící tabulce dle odst. 1 písm. e) tohoto článku. Přitom se řídí 
hodnotícími kritérii uvedenými v příloze č. 8 programu; pokud při přezkoumání předběžného hodnocení 
dospěje u jednotlivých žádostí k odlišnému bodovému hodnocení, předběžné hodnocení změní a výsledné 
pořadí v hodnotící tabulce příslušným způsobem upraví, v opačném případě předběžné hodnocení potvrdí.
Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen Zásady) byly 
schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.
Dle Čl. IX. odst. 1) Zásad Rada Kraje jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení žádostí na základě návrhu 
příslušné komise. Členové výběrové komise si ze svého středu zvolí předsedu, popř. místopředsedu, jež 
jednání výběrové komise řídí. Působnost výběrové komise může plnit příslušná komise Rady Kraje.
Činnost Komise pro životní prostředí, jako poradního orgánu Rady Ústeckého kraje zřízeného usnesením 
Rady Ústeckého kraje č. 62/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 byla ukončena s koncem činnosti Rady Ústeckého 
kraje pro V. volební období 2016 – 2020. Komise pro životní prostředí Rady Ústeckého kraje pro VI. volební 
období 2020 – 2024 nebyla zřízena.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 byl dle § 35 odst. 2 písm. p) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen Výbor pro životní 
prostředí ZÚK.
Navrženým řešením je proto výjimka ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Ústeckým krajem v Čl. IX odst. 1) a změna Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v 
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 v Čl. 8, odst. 2 písm. a). Působnost výběrové komise z Komise Rady 
Ústeckého kraje pro životní prostředí tak bude převedena na Výbor pro životní prostředí Zastupitelstva 
Ústeckého kraje.
Dle Čl. 27 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů náplň činnosti a úkoly Výboru 
pro životní prostředí ZÚK stanoví Zastupitelstvo, a to buď samostatným rozhodnutím, nebo v rámci statutu. Z 
tohoto důvodu je navrhováno usnesení pod bodem A) 3. Změna Programu v příloze tohoto materiálu je 
zobrazena funkcí přeškrtnutí písma (rušená úprava) a červeným písmem (nová úprava).

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)   Ing. Irena Jeřábková 7. 6. 
2021

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

  Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 7.6.2021

Podpis zpracovatele:  Lenka Müllerová 7. 6. 2021


