
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: 10.6

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Město Žatec – změna smluvního ujednání smluv č. 
20/SML5722/SoPD/ZPZ, 20/SML5723/SoPD/ZPZ a 20/SML5724/SoPD/ZPZ 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna závazného ukazatele – prodloužení termínu ukončení projektů „Kontejnery na separované směsné 
sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci“, Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu 
v Žatci“ a „Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci“ na 
základě žádosti města Žatec. 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 5. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 015/16R/2021

Výbor Výbor pro životní prostředí

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

Přílohy: 

10.6-1 Název: bod 10.6 příloha 1.pdf Žádost města Žatec U

10.6-2 Název: bod 10.6 příloha 2.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML5722/01/SoPD/ZPZ U

10.6-3 Název: bod 10.6 příloha 3.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML5723/01/SoPD/ZPZ U

10.6-4 Název: bod 10.6 příloha 4.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML5724/01/SoPD/ZPZ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí



informaci o žádosti města Žatec o prodloužení termínu ukončení projektů „Kontejnery na separované 
směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci“, „Snížení nákladů na třídění směsného plastu a 
kartonového obalu v Žatci“ a „Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového 
odpadu v Žatci“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

B) rozhoduje

uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5722/SoPD/ZPZ, 
20/SML5723/SoPD/ZPZ a 20/SML5724/SoPD/ZPZ uzavřených s Městem Žatec, náměstí Svobody 1, 438 
01 Žatec, IČ00265781, dle přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení.

C) ukládá

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

1. sdělit městu Žatec rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) tohoto 
usnesení,
Termín: 31. 7. 2021

2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto 
usnesení zajistit administraci dodatků.
Termín: 31. 7. 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. 056/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotací v rámci 4. výzvy Programu včetně závazných ukazatelů, tj. termínech ukončení jednotlivých projektů.
Městu Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ 00265781 byl ve výše uvedených projektech schválen 
termín 30. 4. 2021.
Dne 20. 4. 2021 podalo město Žatec odůvodněnou žádost o prodloužení termínu ukončení projektů 
„Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci“, Snížení nákladů na třídění 
směsného plastu a kartonového obalu v Žatci“ a „Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace 
směsného papírového odpadu v Žatci“ do 31. 10. 2021. Důvodem je zrušení veřejné zakázky vzhledem k 
dodání neodpovídajícího typu kontejneru dodavatelem a pracovní indispozice odpovědné pracovnice města 
Žatec.

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


