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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.5

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 – výzva 2021 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení výjimky ze strany Zastupitelstva Ústeckého kraje z Programu na podporu vodního hospodářství v 
Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“) podle Čl. 11 odst. 2 Programu, ve vazbě na Čl. 3 
odst. 5 písm. b) Programu, tzn. umožnění uveřejnění výzvy mimo 1. Q kalendářního roku a schválení výzvy k 
podání žádostí o dotaci z Programu.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Programu – schválení rozpočtu na rok 2021 usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje 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: 
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Výzva k podání žádostí o dotaci z 
Programu na podporu vodního 
hospodářství v Ústeckém kraji na 
období 2018 – 2025

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle Čl. 11 odst. 2 Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 o 
výjimce z Čl. 3 odst. 5 písm. b) tohoto Programu spočívající v uveřejnění Výzvy k podání žádostí o 
poskytnutí dotace ve 3. čtvrtletí roku 2021 namísto v 1. čtvrtletí roku 2021;

B) schvaluje

výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 



2018 – 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti 
životního prostředí,
v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení zajistit 
administraci výzvy.

Termín: 30. 6. 2021

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení č. 071/9Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 byl zřízen Fond 
vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „FVHŽP“). Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje schválilo usnesením č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 aktualizované znění Programu na podporu 
vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“).

Výzva k podání žádostí o dotaci z Programu, která je přílohou tohoto materiálu, obsahuje informace pro 
žadatele o schváleném Programu, termínu pro příjem žádostí, předpokládaných termínech schvalovacího 
procesu a předpokládaném objemu alokovaných finančních prostředků.

Současně platný program však podle Čl. 3 odst. 5 písm. b) umožňuje vyhlášení výzvy toliko v 1. čtvrtletí 
každého kalendářního roku. Z tohoto důvodu je nutné schválit výjimku týkající se vyhlášení výzvy mimo 
pevně stanovený termín, tedy pro rok 2021 nikoliv v 1. čtvrtletí ale až ve 3. čtvrtletí roku 2021.

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


