
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: 10.3

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Hřivice

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje obec Hřivice.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení 
rozpočtu na rok 2021 - usnesením ZÚK č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021.

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: 

10.3-1 Název: bod 10.3 priloha 1.pdf Usnesení ZÚK č. 048/7Z/2017 z 11. 9. 
2017 U

10.3-2 Název: bod 10.3 priloha 2.pdf Smlouva č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ U

10.3-3 Název: bod 10.3 priloha 3.pdf Dodatek č. 1 U

10.3-4 Název: Bod 10.3 priloha 4.pdf Dodatek č. 2 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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. 2 ke 
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ, uzavřené s obcí Hřivice, IČ: 
00264971, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti 
životního prostředí

1. sdělit obci Hřivice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) tohoto 
usnesení;
Termín: 23. 7. 2021

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) tohoto 
usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 7. 2021

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení č. 19/26/2004 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond 
vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „FVH“), za účelem zejména poskytování dotací na podporu 
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního 
zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 aktualizované 
Zásady pro používání finančních prostředků z FVH (dále jen „ZFVH“), zveřejněné na webových stránkách 
Ústeckého kraje.

Dne 23. 2. 2017 podala obec Hřivice žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na 
projekt „Hřivice – kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“.

Usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci 
Hřivice, IČ 00264971, ve výši 5 000 000,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým uznatelným 
nákladům projektu činil v rozhodné době 9,47 %.

Dne 8. 1. 2018 byla uzavřena smlouva č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Hřivice 
(příloha č. 2 předloženého materiálu).

Dne 8. 12. 2020 předložila obec Hřivice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Hřivice – kanalizace 
a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín
30. 6. 2021.
Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je nesplnění závazných technických ukazatelů dle článku II. 
odstavce 8) smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ.

Usnesením č. 041/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
17/SML3479/SOPD/ZPZ.

Dne 24. 3. 2021 předložila obec Hřivice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Hřivice – kanalizace 
a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“, a to z termínu 30. 6. 2021 na termín
31. 12. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je probíhající epidemická situace ve spojitosti s 
bezpečnostními opatřeními v boji proti SARS-CoV-2 a s tím spojená problematika správného a včasného 
fungování stavebních prací. Tím dochází k neplnění závazných technických ukazatelů dle článku II. odstavce 
8) smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ.

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


