Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.

Rada Ústeckého kraje
__________________________________________________________
Usnesení
z 123. sch ze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 13. 8. 2008 od 11:00 hodin do 11:10 hodin
v sídle Krajského ú adu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení . 1/123R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program123. sch ze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.

Usnesení . 2/123R/2008
Smlouvy
. CZ.1.09/3.1.00/01.00007, CZ.1.09/3.1.00/01.00008, CZ.1.09/3.1.00/01.00009,
CZ.1.09/3.1.00/01.00010 o poskytnutí dotace z rozpo tových prost edk Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2) písmeno e) zákona . 129/2000 Sb., o krajích,
v platném zn ní, o uzav ení smluv . CZ.1.09/3.1.00/01.00007, CZ.1.09/3.1.00/01.00008,
CZ.1.09/3.1.00/01.00009, CZ.1.09/3.1.00/01.00010 o poskytnutí dotace z rozpo tových
prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle p íloh . 1 až 4 tohoto
usnesení.

Seznam p íloh :
P íloha . 1 k usnesení

. 2/123R/2008 - Smlouva . CZ.1.09/3.1.00/01.00007 o poskytnutí
dotace z rozpo tových prost edk Regionální
rady regionu soudržnosti Severozápad

P íloha . 2 k usnesení

. 2/123R/2008 - Smlouva . CZ.1.09/3.1.00/01.00008 o poskytnutí
dotace z rozpo tových prost edk Regionální
rady regionu soudržnosti Severozápad

P íloha . 3 k usnesení

. 2/123R/2008 - Smlouva . CZ.1.09/3.1.00/01.00009 o poskytnutí
dotace z rozpo tových prost edk Regionální
rady regionu soudržnosti Severozápad

1

P íloha . 4 k usnesení

. 2/123R/2008

- Smlouva . CZ.1.09/3.1.00/01.00010 o poskytnutí
dotace z rozpo tových prost edk Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

2

Příloha č. 1 k usnesení č.2/123R/2008
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Mírové nám stí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
I : 75082136
DI : CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená: Ing. Ji ím Šulcem, p edsedou Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS
íslo ú tu: 2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)

140 00

a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
I : 70892156
DI :
zastoupený: Ing. Petrem Fialou, nám stkem hejtmana Ústeckého kraje, na základ pov ení ze
dne 13.8.2008, které tvo í p ílohu . 4 této Smlouvy
zapsaný v obchodním rejst íku i jiné evidenci: 12.11.2000 výpis z registru ekonomických subjekt
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00
íslo ú tu p ípadn podú tu: 20183-883028399/0800
(dále jen „p íjemce dotace“)
uzavírají podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis a na základ dokumentace Regionálního opera ního programu NUTS II
Severozápad, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finan ní podpory vycházející
z Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999
a podle zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, a zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis a s v domím
skute nosti, že na poskytnutí dotace není právní nárok, tuto

Smlouvu . CZ.1.09/3.1.00/01.00007 o poskytnutí dotace z rozpo tových
prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Smlouva“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Podle § 16e odst. 1 písm. c) zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, ve
zn ní pozd jších p edpis , Výbor Regionální rady schvaluje výb r projekt , kterým
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad poskytne dotaci i návratnou finan ní
výpomoc.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , že jejich smluvní vztah se bude ídit tímto
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zákonem. Vztahy smluvních stran touto Smlouvou výslovn neupravené se ídí obecn
závaznými právními p edpisy, zejména p íslušnými ustanoveními zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .
3. Dotace je ve smyslu zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o
zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis ,
ve ejnou finan ní podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
4. Poskytování dotací z rozpo tových prost edk Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad na projekty spolufinancované z rozpo tu Evropské unie se ídí Regionálním
opera ním programem NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“),
Provád cím dokumentem ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, P íru kou pro
žadatele, P íru kou pro p íjemce a dalšími metodickými dokumenty O ROP SZ, ve zn ní
platném pro dané kolo výzvy. Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se
ídit je uveden v p íloze . 2 této Smlouvy1. V p ípad rozporu mezi t mito dokumenty a
Smlouvou platí ustanovení ve Smlouv .
II.
P edm t Smlouvy
1. P edm tem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran p i
poskytnutí ú elové dotace v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad . 4/19/2008 ze dne 22.5.2008 v rámci ROP SZ z rozpo tu
poskytovatele dotace na realizaci projektu, který je rámcov identifikován takto:
a) název projektu:
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7 - Údlice
- Kada - Klášterec n. O., silnice II/224, II/568
registra ní íslo projektu: CZ.1.09/3.1.00/01.00007
datum registrace projektu: 18.2.2008
prioritní osa:
9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost
oblast podpory:
9.3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a
nadregionálního významu
zahájení fyzické realizace projektu2: nejpozd ji do 6 m síc od podpisu této
smlouvy ob ma smluvními stranami
datum ukon ení projektu3: nejpozd ji do 30.1.2010

1
Tyto dokumenty jsou pro p íjemce dotace závazné ve zn ní platném a publikovaném na www.nuts2severozapad.cz
pro dané kolo výzvy.
2
Datem zahájení fyzické realizace se rozumí den, kdy bude zahájena realizace fyzických prací, nebo den, kdy
za ne poskytování služeb a v p ípad , že je projekt zam en pouze na dodávky stroj , za ízení i technologií nebo
poskytnutí služeb dodavatelským zp sobem (nap . p íprava propaga ních materiál pro cestovní ruch), se datem
zahájení fyzické realizace myslí datum nabytí ú innosti smlouvy s dodavatelem. Datum zahájení fyzické realizace
projektu, nem že p edcházet datu registrace projektu, který nepodléhá režimu ve ejné podpory. U projekt , které spadají
pod režim regionální investi ní podpory musí být fyzická realizace zahájena až po sd lení ídícího orgánu o spln ní
podmínek p ijatelnosti v režimu regionální investi ní podpory.
Datem ukon ení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzav ení všech aktivit projektu - je to den,
kdy bude dokon ena fyzická realizace, nebo den, kdy p estane poskytování služeb financovaných z programu, nebo
den, kdy bude ukon en zkušební provoz v za ízení, které bylo vybudováno v rámci projektu, a tento testovací provoz je
hrazen z dotace.
3
Datum, kdy p íjemce dotace doru í ídícímu orgánu monitorovací zprávu. P íjemce dotace má p itom povinnost
zaslat tuto monitorovací zprávu do 30 kalendá ních dn od ukon ení fyzické realizace projektu. Pokud dílo podléhá
kolauda nímu ízení podle stavebního zákona, prokazuje se p íjemce dotace také pravomocným kolauda ním
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h) popis projektu: Jedná se o rekonstrukci silni ních komunikací . II/224 a II/568 na
trase Údlice/ Kada / Klášterec nad Oh í. Modernizovaný úsek t chto silnic II. t ídy je
veden od k ižovatky s komunikací I/7 p es obec B ezno, po hrázi Nechranické
p ehrady do Kadan po komunikaci II/568. Druhý úsek je veden mezi obcemi Kada
a Klášterec nad Oh í po komunikaci II/224 až k silnici I/13. V rámci rekonstrukce
komunikací budou provedeny následující stavební práce:
- obnova obrusných vrstev silnice II/568 a silnice II/224;
- úprava krajnic, odvodn ní, oboustranné prohloubení a reprofilace silni ních
p íkop , úprava sjezd na p ilehlé polní a lesní cesty a nemovitosti;
- dopln ní nebo nové osazení sm rových sloupk , svodidel, a zábradlí;
- nové vodorovné dopravní zna ení a revize, p ípadn vým na svislého dopravního
zna ení;
- provedení rekonstrukce propustk a most .
Celková délka rekonstruované komunikace je 26 818,30 m.
i)

místo realizace projektu:
úsek komunikací . II/224 a II/568 na trase Údlice/ Kada / Klášterec nad Oh í.
Projekt bude realizován na katastrálních územích spadajících do správní p sobnosti
obcí: Údlice, B ezno u Chomutova, Kada a Klášterec nad Oh í.

j)

monitorovací indikátory výstupu

Monitorovací indikátory

M rná jednotka

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových a
rekonstruovaných silnic II. a
III. t ídy celkem

km

0

26,82

Délka rekonstruovaných
silnic II. a III. t ídy

km

0

26,82

k) monitorovací indikátory výsledku
Monitorovací indikátory

M rná jednotka

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Po et zapojených partner

po et

0

1

Podíl nov
zrekonstruovaných a
nových silnic na celkové
regionální síti silnic

%

0

0,49

2. P íjemce dotace se zavazuje uchovat dosažené hodnoty monitorovacích indikátor podle
odst. 1 tohoto lánku alespo po dobu p ti let ode dne finan ního ukon ení projektu4.
rozhodnutím/ kolauda ním souhlasem. V p ípad díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu ú adu, doloží
p íjemce dotace k monitorovací zpráv oznámení o užívání stavby zaslané na p íslušný stavební ú ad a své estné
prohlášení, že stavba nepodléhá kolauda nímu souhlasu a stavební ú ad v zákonem stanovené lh t užívání díla na
základ u in ného oznámení nezakázal.
4
Finan ním ukon ením projektu se rozumí den, kdy budou dokon eny všechny platby spojené s realizací
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3. Poskytovatel dotace se touto Smlouvou zavazuje podle dále sjednaných podmínek p íjemci
dotace poskytnout dotaci a p íjemce dotace se zavazuje takto poskytnutou dotaci p ijmout
a použít v souladu s dále sjednanými podmínkami.
III.
Ú el Smlouvy

1. Ú elem této Smlouvy je poskytnutí dotace na projekt „Ústecký kraj, Chomutov,
Rekonstrukce v ús. I/7 - Údlice - Kada - Klášterec n. O., silnice II/224, II/568“ a stanovení
podmínek pro spolufinancování projektu podle l. II. odst. 1 Smlouvy z rozpo tových
prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci ROP SZ.

2. Dotace je poskytována pouze na zp sobilé výdaje projektu podle l. II. odst. 1 písm. h)
uvedené v rozpo tu projektu a dokumentech uvedených v p íloze . 2 Smlouvy. Zp sobilým
výdajem je výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory ROP SZ. Podrobný popis
zp sobilých výdaj projektu v etn odhadu výdaj a p íjm z výsledk projektu je uveden
v Žádosti o dotaci (dále jen „Žádost“) ve zn ní k datu podpisu Smlouvy, která je p ílohou
. 1 Smlouvy.
IV.
Ve ejná podpora

1. Dotace poskytnutá na základ této Smlouvy byla poskytovatelem dotace vyhodnocena jako
opat ení nezakládající ve ejnou podporu podle l. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, názor
poskytovatele dotace v této v ci však není právn závazný. P íjemce bere na v domí, že
slu itelnost podpory se spole ným trhem posuzuje a rozhoduje závazným zp sobem
Evropská komise. Evropská komise m že rovn ž uložit p íjemci navrácení ve ejné podpory
spolu s p íslušným úrokem. P íjemce podpisem této Smlouvy stvrzuje, že byl s touto
skute ností seznámen.

2. P íjemce dotace se zavazuje vrátit poskytovateli dotace bez zbyte ného odkladu ástku
dotace, v etn úrok , pokud Komise EU rozhodne podle p ímo aplikovatelného právního
p edpisu5 bu o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení
podpory.
V.
Výše dotace

1. Poskytovatel dotace poskytne na základ

této Smlouvy, p i spln ní všech podmínek
Smlouvy a jejích p íloh, dotaci ve výši 92,5 % celkových zp sobilých výdaj , maximáln
však ástku 267 350 874,02 K , slovy: dv st šedesátsedmmilion t istapadesáttisícosmsetsedmdesát ty ikoruny eské, 2/100 K .

2. P íjemce dotace je povinen zajistit úhradu zbylé

ásti zp sobilých výdaj

a všech

projektu a všechny finan ní prost edky budou proplaceny na ú et p íjemce. Toto se p edpokládá do 55 pracovních dn
od p edložení poslední monitorovací zprávy.
5 Na ízení Rady (ES) . 659/1999 ze dne 22. b ezna 1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku 93 Smlouvy
o ES.
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nezp sobilých výdaj projektu.

3. Celková výše dotace podle odst. 1 nesmí být p ekro ena.

ástka dotace, která bude
p íjemci poskytnuta, bude ur ena na základ skute n vynaložených, od vodn ných a
ádn prokázaných zp sobilých výdaj a zú tování dotace podle platných právních
p edpis .

4. V p ípad , že v pr b hu realizace projektu dojde ke snížení zp sobilých výdaj
prokázaných na stran p íjemce dotace, musí být vždy zachovány procentuální podíly
dotace a zdroj spolufinancování na celkových zp sobilých výdajích.

5. Dotace bude snížena o p íjmy, které nebyly ve výpo tu výše dotace zohledn ny a které
vzniknou v pr b hu realizace a do p ti let od finan ního ukon ení projektu6.

6. Pokud poskytovatel dotace nebo jiný orgán oprávn ný ke kontrole podle

lánku XIV.
Smlouvy nejpozd ji t i roky po uzav ení opera ního programu zjistí, že projekt vytvo il
p íjmy, které nebyly p i výpo tu maximální výše dotace zohledn ny, bude tyto prost edky od
p íjemce dotace vymáhat.

7. Pro ú ely této Smlouvy musí být všechny výdaje vykazovány bez dan z p idané hodnoty,
pokud p íjemce dotace je jejím plátcem a má nárok na odpo et dan na vstupu.

8. P íjemce dotace je oprávn n provést p esun prost edk v rámci rozpo tu projektu uvnit
rozpo tové položky nebo p esun mezi jednotlivými hlavními rozpo tovými položkami, pokud
p i takovéto zm n nedojde ke zm n žádné z hlavních rozpo tových položek projektu o
více než 15 % jejich p vodní výše. P esuny mezi jednotlivými hlavními rozpo tovými
položkami vyšší než 15%, stejn jako jakékoliv p esuny mezi investi ními a neinvesti ními
položkami rozpo tu a mezi jednotlivými rozpo ty etap p edstavují podstatnou zm nu
realizace projektu a p íjemce dotace je povinen požádat o zm nu Smlouvy.

Výdaje projektu:
Finan ní rámec projektu

K

Celkové výdaje projektu

291 250 891,92

Celkové zp sobilé výdaje projektu

289 027 971,92

Celkové nezp sobilé výdaje projektu

2 222 920,00

Podíl k ížového financování

0

P edpokládané p íjmy projektu

0

6
Projektem vytvá ejícím p íjmy podle l. 55 Na ízení Rady (ES) . 1083/2006, ze dne 11.7.2006, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení
na ízení (ES) . 1260/1999 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se ú tují
poplatky hrazené p ímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemk i budov nebo
jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. lánek 55 se nepoužije na projekty podléhající pravidl m o ve ejné podpo e
ve smyslu lánku 87 Smlouvy o ES.
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Plánovaný finan ní rámec projektu:
Druh dotace / zdroje spolufinancování

Dotace z rozpo tu RR SZ

K

Podíl na celkových
zp sobilých výdajích
v%

267 350 874,02

- Dotace ze strukturálního fondu ERDF

245 673 776,13

- P ísp vek z národních ve ejných zdroj

21 677 097,89

Vlastní podíl žadatele

21 677 097,90

- Ve ejné prost edky

92,5

7,5

21 677 097,90

- Soukromé spolufinancování

0

Celkové zp sobilé výdaje

289 027 971,92

100

VI.
Harmonogram projektu

1. P íjemce dotace se zavazuje zabezpe it zahájení fyzické realizace projektu nejpozd ji do
6 m síc od podpisu této Smlouvy ob ma smluvními stranami.

2. P íjemce dotace se zavazuje ukon it fyzickou realizaci projektu nejpozd ji do: 31.12.2009
3. P íjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace projektu stanovený v tomto
lánku Smlouvy, v etn
harmonogramu p edkládaní monitorovacích hlášení a
monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu. Veškeré skute nosti, které by mohly mít za
následek nedodržení harmonogramu realizace projektu podle tohoto lánku Smlouvy musí
p íjemce dotace oznámit poskytovateli dotace nejmén 40 pracovních dn p edem. Není-li
uvedeno jinak, p edstavují zm ny v harmonogramu realizace projektu podstatnou zm nu
realizace projektu.

4. Doba udržitelnosti výsledk projektu se po ítá od data finan ního ukon ení projektu po
dobu p ti let.

5. Zp sobilost výdaj projektu za íná:
od data registrace projektu, p i emž výdaje na projektovou dokumentaci a na p ípravu
dokumentace nezbytné pro podání žádosti jsou zp sobilé od 1.1.2007
Název a íslo etapy projektu: Etapa . 1
Datum zahájení etapy

1.9.2007

Datum ukon ení etapy

30.1.2010

Výše zp sobilých výdaj na etapu (K )

289 027 971,92
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Termín podání Žádosti o platbu výdaj projektu 30.1.2010

VII.
Platební podmínky

1. P íjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci projektu/etap p ed podáním
Žádosti o platbu a to ve stanovené struktu e a termínech podle rozpo tu a harmonogramu
projektu stanoveném v této Smlouv 7.

2. P íjemce dotace je povinen pro ú ely poskytnutí prost edk dotace p edložit poskytovateli
dotace ádn vypln nou Žádost o platbu podloženou p íslušnými ú etními doklady a
dalšími dokumenty vyžadovanými poskytovatelem dotace dle P íru ky pro p íjemce.

3. P íjemci dotace budou propláceny jen zp sobilé výdaje v souladu s l. V odst. 1, které
p íjemce dotace prokazateln uhradil a doložil p íslušným ú etním dokladem. Výdaje lze
uhradit prost ednictvím bankovního p evodu nebo v hotovosti, p i emž hotovostní platby
budou zp sobilé pouze do výše deseti tisíc korun eských v etn DPH pro každou
jednotlivou platbu. Uhrazení výdaje se prokazuje na základ bankovních výpis , dokladem
o provedení plateb v hotovosti jsou pokladní doklady.

4. Poskytovatel dotace je oprávn n upravit výši zp sobilých výdaj v Žádosti o platbu na
základ provedené kontroly. V p ípad
nové Žádosti o platbu.

úpravy bude p íjemce dotace vyzván k podpisu

5. Dotace hrazená formou bankovního p evodu bude p íjemci vyplácena na jeho ú et
(p ípadn samostatný podú et), íslo ú tu (podú tu): 20183-883028399/0800 vedený
u eské spo itelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00. Ú et, p ípadn
samostatný podú et musí být používán výhradn pro ú ely této Smlouvy.

6. P íjemce dotace u projekt

vytvá ejících p íjmy podle l. 55 Na ízení Rady (ES)
. 1083/2006 je povinen nejpozd ji v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu ode íst od
celkových zp sobilých výdaj isté p íjmy projektu, které p íjemce dotace získal v pr b hu
realizace projektu a sou asn plánované p íjmy v období do p ti let od finan ního ukon ení
projektu. Pokud p íjemce dotace získal p íjmy do p ti let od finan ního ukon ení projektu,
zahrne údaje o jejich výši do nejbližší monitorovací zprávy a získaný p íjem zašle
poskytovateli dotace na jeho ú et do 30 kalendá ních dn od p edložení monitorovací
zprávy.

7. Pokud Žádost o platbu v etn

požadovaných p íloh spl uje všechny náležitosti,
poskytovatel dotace do 55 pracovních dn ode dne doru ení Žádosti o platbu poskytne
p íjemci dotace prost edky ve výši uvedené v doru ené Žádosti o platbu na jeho ú et
uvedený v záhlaví Smlouvy. Tato lh ta m že být pozastavena v p ípadech, kdy to
poskytovatel dotace bude považovat za nezbytné s ohledem na realizaci p edm tu této

7 Zp sobilé výdaje musí být uhrazeny nejpozd ji v den ukon ení projektu.
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Smlouvy a spln ní jejích podmínek nebo pln ní svých závazk z právních p edpis
EU.

Ra

VIII.
Základní povinnosti p íjemce dotace

1. P íjemce dotace je povinen využívat dotaci v souladu s touto Smlouvou a za podmínek v ní
sjednaných.

2. P íjemce dotace je povinen splnit ú el Smlouvy, tak jak je uvedený v lánku III. Smlouvy a
zachovat jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro pln ní ú elu projektu.

3. P íjemce dotace je povinen realizovat projekt v souladu se Žádostí o poskytnutí dotace.
V p ípad rozpor mezi Žádostí a touto Smlouvu, platí údaje uvedené v této Smlouv
jejích pozd jších dodatcích.

a

4. P íjemce dotace je povinen dodržovat rozpo et projektu, který je uveden v p íloze . 1
Smlouvy, s tím, že je oprávn n provést p esun mezi existujícími položkami podle lánku V.
odst. 8.

5. P íjemce dotace nesmí na projekt erpat prost edky z jiného dota ního programu v rámci
eské republiky ani z jiného programu financovaného Evropskou unií v souladu
s ustanovením l. 54 odst. 3 písm. b) Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 ze dne
11. ervence 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999.

6. P íjemce dotace musí zajistit ve smlouvách mezi ním a jeho dodavateli povinnost
dodavatel umožnit zam stnanc m nebo zmocn nc m poskytovatele dotace, Ministerstvu
pro místní rozvoj R, Ministerstvu financí R, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému ú etnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu ú adu a dalším oprávn ným
orgán m státní správy vstup do objekt a na pozemky dot ené projektem a jeho realizací a
kontrolu doklad souvisejících s projektem.
IX.
Udržitelnost projektu

1. Doba udržitelnosti projektu iní p t let ode dne finan ního ukon ení projektu, a to v souladu
s l. 57 Na ízení Rady (ES) . 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení
(ES) . 1260/1999.

2. P íjemce dotace je povinen zajistit, že po dobu p ti let od finan ního ukon ení projektu
projekt neprojde podstatnou zm nou definovanou v l. 57 odst. 1 Na ízení Rady (ES)
. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999.

3. Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu nesmí p íjemce dotace p evést
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vlastnické právo k majetku po ízeného by i jen áste n z finan ních prost edk získaných
podle Smlouvy na t etí osobu, p ípadn z ídit k tomuto majetku zástavní právo. P íjemce
dotace m že majetek po ízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout i
vyp j it t etí osob , avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace a to na
základ transparentního, otev eného a nediskrimina ního výb rového ízení. V cné
b emeno k majetku po ízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu z ídit pouze
s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

4. P íjemce dotace se zavazuje neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný
z dotace proti jeho poškození, zni ení a odcizení, a to na dobu minimáln p ti let ode dne
vzniku pojistitelného majetku a minimáln do výše poskytnutých finan ních prost edk .
Pojistná smlouva musí být doložena poskytovateli nejpozd ji spole n s nejbližší
monitorovací zprávou následující po po ízení majetku. P ípadná pojistná hlášení o pojistné
události je p íjemce dotace povinen neprodlen p edložit poskytovateli dotace.
X.
Zp sobilé výdaje

1. Dotace je ur ena pouze na úhradu zp sobilých výdaj uvedených v rozpo tu projektu,
v Provád cím dokumentu ROP SZ, v P íru ce pro p íjemce a v Pravidlech zp sobilých
výdaj .

2. Zp sobilé výdaje je možné uznat a proplatit z dotace pouze pokud vznikly a byly skute n
uhrazeny v období mezi 1.1.2007 – 31.12.2015 (není-li ve Výzv stanoveno jinak).

3. P íjemce dotace je oprávn n v Žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze p íslušné výše
zp sobilých výdaj projektu, a to s ohledem jak na procentuální, tak celkovou výši
poskytnuté dotace. Veškeré zp sobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo ú etními
doklady stejné d kazní hodnoty.

4. P íjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdaj projektu, které nejsou kryty
výše uvedenou dotací (zejména nezp sobilé výdaje), aby byl dodržen ú el poskytnutí
dotace na daný projekt.

5. V p ípad , že poskytnutá dotace zakládá ve ejnou podporu podle l. 87 odst. 1 Smlouvy
o ES, je p íjemce dotace povinen zajistit úhradu veškerých výdaj projektu, které jsou pro
ú ely pravidel ve ejné podpory považovány za soukromé spolufinancování.

6. P íjemce dotace je povinen dohodnout s dodavateli p edm tu projektu faktura ní podmínky
tak, aby byl doložen ú el fakturovaných ástek a aby byly p esn vymezeny jednotlivé
zp sobilé a nezp sobilé výdaje a doložen p vod obstarávané služby, díla, stroje nebo
dodávky zboží.
XI.
Ve ejné zakázky
1. P íjemce dotace je povinen p i realizaci projektu uskute

ovat zadávání ve ejných zakázek
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v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách,
ve zn ní pozd jších p edpis , je-li zadavatelem podle tohoto zákona a v souladu s Pokyny
pro zadávání ve ejných zakázek, pokud se na n j zákon . 137/2006 Sb. nevztahuje nebo
jde o zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 12 odst. 3 tohoto zákona.
2. P íjemce dotace je povinen p edložit poskytovateli dotace kompletní dokumentaci
k realizované ve ejné zakázce, bez takto provedené kontroly realizované ve ejné zakázky
ze strany poskytovatele dotace nebudou výdaje vztahující se k ní proplaceny.
XII.
Vedení ú etnictví

1. P íjemce dotace je povinen ádn vést ú etnictví o veškerých p íjmech a výdajích projektu.
P íjemce dotace je povinen vést odd lenou analytickou ú etní evidenci o projektu
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .

2. V p ípad , že p íjemce dotace není povinen vést ú etnictví podle tohoto zákona, je povinen
vést da ovou evidenci podle zákona . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní
pozd jších p edpis , rozší enou o tyto dodate né požadavky:
a) p íslušný doklad musí spl ovat p edepsané náležitosti ú etního dokladu ve smyslu
ustanovení § 11 odst. 1 zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších
p edpis (s výjimkou bodu f),
b) p edm tné doklady musí být správné, úplné, pr kazné, srozumitelné a pr b žn
chronologicky vedené zp sobem zaru ujícím jejich trvalost,
c) p i kontrole poskytne p íjemce dotace kontrolnímu orgánu na vyžádání da ovou
evidenci v plném rozsahu,
d) uskute n né p íjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k p íslušnému
projektu, ke kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednozna n
uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
3. P íjemce dotace je povinen uchovávat zp sobem uvedeným v zákon
. 563/1991 Sb.,
o ú etnictví ve zn ní pozd jších p edpis , po dobu 10 let od finan ního ukon ení projektu,
nejmén však po dobu t í let od uzav ení programu, veškeré ú etní doklady a další
dokumenty související s realizací projektu (originál smlouvy v etn dodatk , projektovou
dokumentaci, apod.), p i emž se lh ta za ne po ítat od 1. ledna následujícího
kalendá ního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
XIII.
Monitorovací indikátory

1. P íjemce dotace je povinen naplnit monitorovací indikátory, které jsou uvedeny v lánku II
odst. 1 a uchovat je po dobu p ti let od finan ního ukon ení projektu.

2. P íjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace údaje nezbytné k pr b žnému
sledování p ínos
projektu (monitorování projektu) a to zejména prost ednictvím
p edkládání monitorovacích hlášení, monitorovacích zpráv a monitorovací zprávy o
zajišt ní udržitelnosti projektu dle P íru ky pro p íjemce.
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XIV.
Kontrola

1. Poskytovatel dotace je oprávn n v souladu se zákonem

. 320/2001 Sb., o finan ní
kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákonem . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
zn ní pozd jších p edpis , kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta.

2. P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících z této
Smlouvy vytvo it podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu,
poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit pr b žné ov ování
souladu údaj o realizaci projektu uvád ných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu
se skute ným stavem v míst jeho realizace a poskytnout sou innost všem osobám
oprávn ným k provád ní kontroly. T mito oprávn nými osobami jsou krom poskytovatele
dotace také Ministerstvo financí R, Nejvyšší kontrolní ú ad, Evropská komise a Evropský
ú etní dv r, p ípadn další orgány oprávn né k výkonu kontroly.

3. P íjemce dotace je povinen zajistit, aby t etí osoby, jejichž prost ednictvím p íjemce dotace
projekt nebo jeho ást realizuje, byly informovány o své povinnosti podle tohoto lánku
v rámci jejich postavení jako osob povinných spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly8.
XV.
Publicita

1. P íjemce dotace je povinen provád t propagaci projektu podle Metodického pokynu pro
publicitu a v souladu s Na ízením Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a
o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999 a Na ízením Komise (ES) . 1828/2006, kterým se
stanoví provád cí pravidla k Na ízení Rady (ES) . 1083/2006.

2. Ke spln ní povinnosti podle odst. 1 ud luje poskytovatel dotace p íjemci dotace souhlas
k uvád ní loga ROP NUTS II Severozápad, tzn. bezplatnou licenci podle zákona
. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
zm n n kterých zákon (autorský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , k užívání t chto
log v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
P i užívání log podle tohoto odstavce je p íjemce dotace povinen postupovat v souladu
s Metodickým pokynem pro publicitu, zve ejn ným na webových stránkách poskytovatele
dotace.
XVI.
8 § 2 písm. e) zákona . 320/2001, o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis .
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Spolupráce a opat ení k náprav

1. P íjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace veškerou sou innost
související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné
skute nosti, umožnit p ístup k veškeré dokumentaci související s p edm tem Smlouvy,
umožnit p ístup k veškeré ú etní evidenci a záznam m souvisejícím s p edm tem
Smlouvy, umožnit fyzický p ístup ke všem movitým a nemovitým v cem souvisejícím
s p edm tem Smlouvy, umožnit p ístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, pop .
dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným zp sobem veškeré operace související
s p edm tem Smlouvy, ú astnit se na výzvu poskytovatele p ípadných jednání a ízení.

2. P íjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit veškeré skute nosti, které mohou
mít vliv na povahu nebo podmínky provád ní projektu a na pln ní povinností vyplývajících
z této Smlouvy, a to postupem uvedeným v P íru ce pro p íjemce.

3. P íjemce dotace se zavazuje neprodlen poskytovateli dotace oznámit jakékoliv zamýšlené
zm ny v pr b hu realizace projektu, jakož i všechny další zm ny a skute nosti, které mají
vliv na pln ní Smlouvy, a to postupem uvedeným v P íru ce pro p íjemce.

4. P íjemce dotace je povinen realizovat veškerá opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných
poskytovatelem dotace, p ípadn orgány oprávn nými ke kontrole podle lánku XIV.
Smlouvy, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalit , a v as a ádn o jejich spln ní
poskytovatele dotace informovat.

5. P íjemce dotace je povinen zajistit, aby t etí osoby, jejichž prost ednictvím p íjemce dotace
projekt nebo jeho ást realizuje, byly informovány o své povinnosti podle tohoto lánku
v rámci jejich postavení jako osob povinných spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly9.
XVII.
Uchovávání dokument

1. P íjemce dotace je povinen uchovávat odpovídajícím zp sobem v souladu se zákonem
. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní
pozd jších p edpis , po dobu deseti let od finan ního ukon ení projektu,nejmén však po
dobu t í let od uzav ení programu, veškeré originály ú etních doklad , Smlouvu v etn
jejich dodatk a další originály dokument , vztahujících se k projektu, p i emž b h lh ty se
za ne po ítat od 1. ledna následujícího kalendá ního roku poté, kdy byla provedena
poslední platba na projekt.

2. Po celou dobu uvedenou v p edchozím odstavci je p íjemce dotace povinen umožnit
poskytovateli dotace, jakož i ostatním subjekt m oprávn ným ke kontrole podle lánku XIV.
Smlouvy, vstup na pozemky, do za ízení a objekt spojených s projektem a jeho realizací a
umožnit jim p ístup k veškeré výše uvedené dokumentaci.

9 § 2 písm. e) zákona . 320/2001, o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis .
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XVIII.
Partnerství

1. V p ípad , že p íjemce dotace realizuje projekt, i n kterou z jeho fází, ve spolupráci
s partnerem, je povinen do právních akt , které s partnerem za tímto ú elem uzavírá,
zakotvit tytéž závazky a povinnosti, které pro p íjemce dotace vyplývají z této Smlouvy, a to
zejména ve vztahu k udržitelnosti projektu, realizaci ve ejných zakázek apod.
XIX.
Zm ny v pr b hu realizace projektu

1. Jakékoli zm ny v projektu, ke kterým v pr b hu jeho realizace dojde, musí p íjemce dotace
písemn oznámit poskytovateli dotace, a to do 40 pracovních dn p ed vznikem
požadované zm ny. Realizace zm n v projektu nesmí být zahájena p ed vyjád ením
poskytovatele dotace.

2. Nepodstatné zm ny v realizaci projektu, které neovlivní dosažení cíl projektu a napl ování
schválených monitorovacích indikátor jsou taxativn uvedeny v P íru ce pro p íjemce.

3. Všechny ostatní zm ny v realizaci projektu p edstavují podstatné zm ny. Postup p íjemce
dotace pro oznamování podstatných i nepodstatných zm n v realizaci projektu je stanoven
v P íru ce pro p íjemce.

4. Pokud zm na v realizaci projektu zakládá nutnost zm ny Smlouvy, je možné Smlouvu
zm nit pouze na základ
íslovaného dodatku ke Smlouv , podepsaného oprávn nými
zástupci obou smluvních stran, a to po p edchozím odsouhlasení zm ny a uzav ení tohoto
dodatku ke Smlouv Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
XX.
estná prohlášení p íjemce dotace

1. P íjemce dotace prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této Smlouv jsou pravdivé a
úplné. P íjemce dotace souhlasí s užíváním údaj týkajících se projektu v informa ních
systémech ur ených pro ú ely administrace strukturálních fond .

2. P íjemce dotace prohlašuje, že p i provád ní projektu bude postupovat v souladu s platnou
legislativou, zejména dodrží pravidla pro poskytování ve ejné podpory a platnou legislativu
v oblasti ve ejných zakázek.

3. P íjemce dotace prohlašuje, že se nenachází v úpadku i likvidaci, a pokud se tak stane
sd lí tuto informaci poskytovateli. V p ípad , že je p íjemce dotace fyzická osoba,
prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem ke dni podpisu této Smlouvy,
pravomocn uložen zákaz innosti týkající se projektu.

4. P íjemce dotace prohlašuje, že nemá žádné závazky v i orgán m ve ejné správy po lh t
splatnosti, zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na
ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociálním zabezpe ení a p ísp vku
na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn
i další
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nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních fond ES
i Evropského rybá ského fondu v i orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují.
Pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk a její ádné pln ní se
považují za vypo ádané závazky, tzn. p íjemce dotace je považován za bezdlužný.

5. P íjemce dotace prohlašuje, že má zajišt ny zdroje pro financování alespo prvních dvou
etap projektu nebo k jedné t etin celkových náklad (podle toho co bude vyšší), pokud se
jedná o jednoetapový projekt, pak musí mít zajišt ny zdroje pro financování celého
projektu.

6. P íjemce dotace prohlašuje, že jako fyzická osoba, resp. jako statutární orgán v p ípad
právnické osoby nemá v trestním rejst íku záznam o odsouzení pro trestný in, jehož
skutková podstata souvisela s p edm tem podnikání p íjemce, nebo pro trestný in
hospodá ský, anebo trestný in proti majetku ve smyslu zákona . 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
XXI.
Porušení rozpo tové kázn , porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a smluvní pokuty

1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávn ný ke kontrole podle lánku XIV. Smlouvy
zjistí, že p íjemce dotace nesplnil nebo neplní n kterou z podmínek vyplývajících z této
Smlouvy, je poskytovatel dotace oprávn n pozastavit proplácení prost edk dotace a
zahájit pot ebné kroky vedoucí ke zjišt ní, zda došlo k nesrovnalosti10 ve smyslu Na ízení
Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES)
. 1260/1999, pop . k porušení rozpo tové kázn podle zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , i k porušení
jiných smluvních podmínek.

2. Porušením rozpo tové kázn se pro ú ely této Smlouvy rozumí každé jednání p íjemce

dotace, které má za následek neoprávn né použití11 nebo zadržení12 finan ních prost edk
z rozpo tu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má p ímý vliv na realizaci projektu,
zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouv (ú el projektu, výše a ú elové
ur ení dotace, harmonogram, rozpo et, monitorovací indikátory apod.), má vliv na
realizované výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve
Smlouv nebo p edstavuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy p íjemce dotace v bec
neplní n kterou z jeho povinností stanovených ve Smlouv , aniž by toto jednání muselo mít
p ímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést ú etnictví, povinnost
archivace, zadávání ve ejných zakázek v souladu se Smlouvou apod.)

10

Nesrovnalostí se podle Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 rozumí porušení právních p edpis Spole enství
v d sledku jednání nebo opomenutí p íjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrát v souhrnném rozpo tu
Evropské unie, a to zapo tením neoprávn ného výdaje do souhrnného rozpo tu.
11
Za neoprávn né použití pen žních prost edk je považován jejich výdej v rozporu s právním p edpisem,
Smlouvou nebo podmínkami dota ního programu ROP SZ nebo nedodržení podmínek stanovených právním p edpisem,
Smlouvou nebo podmínkami dota ního programu ROP SZ, dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto
pen žní prost edky použity.
12
Za zadržení pen žních prost edk je považováno porušení povinnosti vrácení prost edk poskytnutých
Regionální radou zp t do rozpo tu Regionální rady ve stanoveném termínu.
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3. Vedle skute ností uvedených v odst. 2 m že poskytovatel dotace rovn ž posoudit i jiné
jednání p íjemce dotace jako porušení rozpo tové kázn , zejména pokud posoudí, že
porušení povinností p íjemcem je zásadního významu.

4. Pokud zjišt ná skute nost bude ze strany p íjemce dotace p edstavovat porušení
rozpo tové kázn je p íjemce dotace povinen uhradit vyplacenou ástku dotace vážící se
k tomuto porušení spolu s povinností zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 promile denn z
neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk (nejvýše však do výše této ástky)
poskytovateli dotace ve stanovené lh t na jeho bankovní ú et.

5. Pokud zjišt ná skute nost podle odst. 1 tohoto lánku nezakládá porušení rozpo tové
kázn je p íjemce dotace povinen uhradit bez zbyte ného odkladu poskytovateli dotace na
základ jeho písemné výzvy smluvní pokutu ve výši 10.000 K a v p ípad závažn jšího
porušení v ástce odpovídající až 5 % z ástky dotace, ke které se porušení smluvních
podmínek váže. Pokud není možné tuto ástku ur it bude smluvní pokuta stanovena ve
výši až 1 % z maximální celkové ástky dotace podle Smlouvy, a to na základ písemné
výzvy poskytovatele dotace. Smluvní pokuty uložené p íjemci p i jednotlivém zjišt ném
porušení smluvních podmínek lze s ítat a to až do výše ástky odpovídající 100 %
z maximální celkové ástky dotace podle Smlouvy.

6. Neuhradí-li p íjemce dotace smluvní pokutu podle odst. 5 tohoto lánku ani po opakované
výzv ze strany poskytovatele dotace, bude dlužná ástka vymáhána soudní cestou.

7. V p ípad , že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a p íjemce dotace prokáže, že
porušení bylo zp sobeno okolnostmi vylu ujícími odpov dnost (nap . zem t esení, požár,
bou e, záplavy, sesuvy p dy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu
poskytovatel dotace.

8. P i vrácení dotace je p íjemce dotace povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým
obdržel platbu dotace.

9. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finan ních prost edk dotace.
XXII.
Ukon ení Smlouvy

1. Smlouvu lze ukon it na základ

písemné dohody obou smluvních stran, písemnou
výpov dí Smlouvy ze strany poskytovatele dotace nebo písemným odstoupením od
Smlouvy ze strany poskytovatele dotace.

2. P i ukon ení Smlouvy dohodou je p íjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním
p evodem na ú et poskytovatele dotace poskytnutou
smluvní strany jinak.

ástku dotace, nedohodnou-li se

3. Dohoda o ukon ení Smlouvy nabývá ú innosti podpisem obou smluvních stran, avšak
pouze za podmínky, že došlo k vypo ádání všech závazk z této Smlouvy, v etn vrácení
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finan ních prost edk podle odstavce 2 tohoto lánku.

4. Poskytovatel dotace m že vypov d t Smlouvu jak p ed proplacením, tak i po proplacení
dotace. D vodem pro vypov zení Smlouvy p ed proplacením dotace je nepln ní povinností
stanovených touto Smlouvou v etn jejích p íloh, programem ROP SZ nebo obecn
závaznými právními p edpisy ze strany p íjemce dotace. D vod je dán také tehdy, pokud
p íjemce dotace neprovede uložená opat ení k náprav ve lh t stanovené poskytovatelem
dotace. V takovém p ípad nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platn
domáhat.

5. Po proplacení dotace m že být ze strany poskytovatele vypov zena Smlouva pokud byla
poskytnutá dotace erpána v rozporu se Smlouvou v etn jejích p íloh, programem ROP
SZ nebo obecn závaznými právními p edpisy. V takovém p ípad má poskytovatel dotace
právo od p íjemce dotace požadovat, aby ve lh t , kterou poskytovatel dotace stanoví,
poskytnuté pen žní prost edky (nebo jejich ást) vrátil. Rozpor m že poskytovatel dotace
nebo jeho právní nástupce konstatovat do deseti let od proplacení dotace.

6. Výpov

Smlouvy nabývá ú innosti okamžikem doru ení výpov di p íjemci dotace. Tímto
okamžikem za íná také b žet výpov dní lh ta v délce 2 kalendá ních m síc následujících
po m síci, v n mž byla výpov doru ena.

7. Poskytovatel dotace m že odstoupit od Smlouvy jak p ed proplacením, tak i po proplacení
dotace. Odstavce 4 a 5 tohoto lánku se pro odstoupení od Smlouvy užijí obdobn . Krom
výše uvedených d vod m že poskytovatel dotace od Smlouvy odstoupit také v p ípad ,
že se p íjemce dotace ocitne v úpadku, likvidaci nebo p i zrušení a zániku p íjemce dotace,
u fyzických osob v p ípad smrti p íjemce dotace.

8. Okamžikem platnosti a ú innosti odstoupení od Smlouvy je den, kdy bylo písemné
oznámení o odstoupení doru eno p íjemci dotace. Ú innost odstoupení od Smlouvy však
m že nastat pouze v p ípad , kdy jsou mezi smluvními stranami vypo ádány veškeré
závazky plynoucí jim z této Smlouvy,

9. Pokud p íjemce dotace ve stanovené lh t požadované prost edky podle tohoto lánku
poskytovateli dotace nevrátí, považují se za prost edky zadržené ve smyslu zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších
p edpis .
XXIII.
Záv re ná ustanovení

1. P íjemce dotace nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí
z jakýchkoliv d vod zastaveno nebo p erušeno financování ROP SZ jako celku.

2. Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace p íjemce dotace souhlasí
se zve ejn ním údaj podle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím,
ve zn ní pozd jších p edpis a zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj
a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s lánkem 7
odst. 2 písm. d) Na ízení Komise (ES) . 1828/2006.
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3. Poskytovatel dotace se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly
sv eny p íjemcem dotace v souvislosti s touto Smlouvou, nezp ístupní t etím osobám bez
písemného souhlasu p íjemce dotace.

4. P íjemce dotace souhlasí se zpracováváním svých osobních údaj , které sd lil
poskytovateli dotace, v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona . 101/2000 Sb.,
o ochran osobních údaj a ustanoveními zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú ely administrace projektu a dále
souhlasí s tím, aby poskytovatel dotace poskytoval jeho osobní údaje organizacím a
partner m poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj R a Ministerstvu financí
R), a to výhradn za uvedeným ú elem. Souhlas p íjemce dotace ud luje na dobu
realizace projektu a deseti let následujících po finan ním ukon ení projektu. P íjemce
dotace má právo p ístupu ke svým osobním údaj m, právo na opravu nep esných osobních
údaj a právo na ochranu svého soukromého a osobního života. Dále má právo požádat o
vysv tlení a p ípadn o odstran ní stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života dle § 21 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní
pozd jších p edpis . P íjemce dotace tímto prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11
zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis , ádn
informován o zpracování a uchování osobních údaj .

5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzav ena na základ

jejich
svobodné, pravé a vážné v le, nikoliv v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek i pod
nátlakem.

6. Tuto Smlouvu lze m nit pouze na základ dohody smluvních stran ve form písemných
vzestupn

íslovaných dodatk podepsaných oprávn nými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato Smlouva byla zhotovena ve ty ech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
P íjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace t i vyhotovení.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti a ú innosti okamžikem podpisu oprávn nými zástupci obou
smluvních stran.

9. P íjemce dotace prohlašuje, že se s ustanoveními této Smlouvy v etn jejích p íloh ádn
seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude ídit.

10. Kontaktní osobou ze strany poskytovatele dotace je Ing. Irena Kotlanová,
e-mail: irena.kotlanova@nuts2severozapad.cz
Kontaktní osobou ze strany p íjemce dotace je PaedDr. Marie Tom ová,
e-mail: tomcova.m@kr-ustecky.cz

11. Zm na kontaktních osob se považuje za nepodstatnou zm nu a nevyžaduje uzav ení
samostatného dodatku ke Smlouv .

12. Tato Smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . 2/123R/2008 ze
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dne 13.08.2008.

XXIV.
P ílohy Smlouvy
Nedílnou sou ástí této Smlouvy jsou následující p ílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez p íloh)
2. Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se ídit p i erpání dotace (v etn
plného zn ní t chto dokument pro dané kolo výzvy na p iloženém médiu),
3. Zm nový list – zm na údaj ,
4. Pov ení ze dne 13.8.2008

V Ústí nad Labem dne 13.8.2008

V Ústí nad Labem dne 13.8.2008

Za poskytovatele dotace

Za p íjemce dotace

….........................….................

….........................….................

Ing. Ji í Šulc, P edseda Regionální rady

Ing. Petr Fiala, nám stek hejtmana

regionu soudržnosti Severozápad

Ústeckého kraje
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Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se ídit p i erpání dotace
Regionální opera ní program NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013
Provád cí dokument
P íru ka pro žadatele
P íloha . 1 Povinné p ílohy k žádosti o dotaci
P íloha . 2 Závazné osnovy dokumentu pro finan ní a ekonomické hodnocení projektu
(Studie proveditelnosti)
P íloha . 3 P íru ka BENEFIT7
P íloha . 4 P ehled hodnotících kritérií
P íloha . 5 Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek
P íru ka pro p íjemce
P íloha . 1 Pravidla zp sobilých výdaj
P íloha . 2 Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek
P íloha . 3 Metodický pokyn pro publicitu
P íloha . 4 Žádost o platbu
P íloha . 5 Oznámení p íjemce o zm nách v projektu/ve Smlouv
P íloha . 6 Monitorovací hlášení
P íloha . 7 Monitorovací zpráva
P íloha . 8 Monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti projektu
P íloha . 9 Soupiska ú etních doklad
P íloha . 10 Pokyny k vypln ní soupisky ú etních doklad
P ípadn další dokumenty zve ejn né pro dané kolo výzvy na webových stránkách poskytovatele
dotace.
Tyto dokumenty jsou obsaženy na CD, jehož originál je uložen na odboru informatiky a
organiza ních v cí Krajského ú adu Ústeckého kraje.
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Žadatel:
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Registra ní íslo projektu: CZ.1.09/3.1.00/01.00007
Název projektu:
Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 - Údlice Kada - Klášterec nad Oh í, silnice II/224, II/568
Územní odbor realizace programu: Ústí nad Labem
Údaj, ve kterém dochází ke zm n :
P vodní stav
(žádost IS Benefit)

Nový stav
(návrh smlouvy)

1. Harmonogram projektu
- datum ukon ení projektu

28.2.2010

30.1.2010

11. Etapy
- datum ukon ení etapy

28.2.2010

30.1.2010

Údaj

12. Rozpo et projektu
- 01 Neinvesti ní zp sobilé výdaje
- 01.04 Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, par.)
- 01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky
- 01.05 Jiné
- 01.05.01 DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu
- 02. Investi ní zp sobilé výdaje
- 02.02 Projektová dokumentace
- 02.15 DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu
- 04 Zp sobilé výdaje etapy/projektu
- 05 Nezp sobilé výdaje etapy/projektu
- 05.01 DPH
- 05.03 Jiné
- 06 Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu
- 07 Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/
projektu
- 08 Celkové výdaje na etapu/projekt
15. Finan ní plán
- datum p edložení žádosti o platbu

1 400 000,1 050 420,17
420 168,07
199 579,83
199 579,83
290 350 891,92
2 070 000,00
46 358 545,76
291 750 891,92
0
0
0
291 750 891,92

900 000,630 252,10
0
119 747,90
119 747,90
288 127 971,92
202 000,00
46 003 625,76
289 027 971,92
2 222 920,00
354 920,00
1 868 000,00
291 250 891,92

291 750 891,92
291 750 891,92

289 027 971,92
291 250 891,92

28.2.2010

30.1.2010

D vod zm ny:
1. Harmonogram projektu - datum ukon ení projektu:
Žadatel stanovil datum ukon ení fyzické realizace 31.12.2009. Dle platné dokumentace ROP Severozápad
(P íru ka pro žadatele, P íru ka pro p íjemce) je datum ukon ení projektu datum, kdy p íjemce doru í ídícímu
orgánu monitorovací zprávu se žádostí o platbu. P íjemce má p itom povinnost zaslat tuto monitorovací zprávu
do 30 kalendá ních dn od ukon ení fyzické realizace projektu.
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11. Etapy - datum ukon ení etapy:
- viz 1. Harmonogram projektu
12. Rozpo et projektu
Výdaje nezp sobilé dle podmínek ROP:
- audit projektu (pol. 01.04.09 a k tomu p íslušné DPH na pol. 01.05.01 a 02.15)
- projektová dokumentace (pol. 02.02 Projektová dokumentace a k tomu p íslušné DPH na pol. 02.15)
15. Finan ní plán - datum p edložení žádosti o platbu
Datum p edložení žádosti o platbu je shodný s datem ukon ení projektu (viz. 1. Harmonogram projektu).
V závislosti na výše uvedených zm nách se m ní veškeré související (relevantní) údaje v žádosti.

Datum

Jméno a p íjmení

Zm nu provedl

11.8.2008

Ing. Jana Nedrdová

Schválil

11.8.2008

Ing. Irena Kotlanová

Podpis
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ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PS : 400 01

Ing. Ji í Šulc
hejtman

V Ústí nad Labem, dne 13.8.2008

POV

ENÍ

Pov uji dle ust. § 23 odst. 2 zákona . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , Ing.
Petra Fialu nar. 2.9.1967, nám stka hejtmana Ústeckého kraje, k podpisu Smluv . CZ.1.09/3.1.00/01.00010, .
CZ.1.09/3.1.00/01.00007, . CZ.1.09/3.1.00/01.00008 a . CZ.1.09/3.1.00/01.00009 o poskytnutí dotace z
rozpo tových prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, o jejichž uzav ení rozhodla Rada
Ústeckého kraje usnesením . ………… ze dne 13.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman

Pov ení p ijímám:

Dne 13.8.2008
Ing. Petr Fiala
nám stek hejtmana
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Identifikace opera ního programu


íslo opera ního programu:
Název opera ního programu:
íslo prioritní osy:

íslo oblasti podpory:








íslo podoblasti podpory:



íslo výzvy:




Typ ú etní jednotky:



Ú etní osnova:






Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7-Údlice-Kada -Klášterec n.
O.,silnice II/224, II/568












29,9 m síce

Celkové zp sobilé výdaje projektu:
Zakládá projekt ve ejnou podporu:

Datum ukon ení projektu:






Stru ný obsah projektu:
Projekt shrnuje investi ní zám r Ústeckého kraje zrekonstruovat silnice . II/224 a II/568 na trase Údlice/ Kada /
Klášterec n. Oh í, jako významné sou ásti sít silnic II. t ídy, jež mají význam pro zp ístupn ní ostatních sídel
neležících na hlavních trasách a jejich p ipojení na vyšší komunika ní systém, v tomto p ípad v úseku I/7.
Modernizovaný úsek t chto silnic II. t ídy je veden od k ižovatky s komunikací I/7 p es obec B ezno, po hrázi
Nechranické p ehrady do Kadan po komunikaci II/568. Druhý úsek je veden mezi obcemi Kada a Klášterec
nad Oh í po komunikaci II/224 až k silnici I/13.

Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 17.02.2008 07:27 Unikátní klí :

673kP

3










I :



DI :




P íjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

PaedDr. Marie Tom ová
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Datum ukon ení projektu:





29,9 m síce





Datum ukon ení fyzické realizace:



Popis asové realizace:
Realizace projektu prob hne v souladu s pravidly stanovenými smlouvou o spolufinancování projektu. asový
prostor pro výb rová ízení a vlastní technickou realizaci projektu byl stanoven s dostate nou rezervou (nap . pro
p ípadn nep íznivé klimatické podmínky).
Projekt po ítá se zadávacím ízením:







Žadateli byly poskytnuty v dot eném fiskálním roce i b hem p edchozích dvou fiskálních let
ve ejné prost edky v režimu podpory de minimis:




Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj : 




Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné p íležitosti:
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eská republika





















B ezno





Kada





Klášterec nad Oh í

















B ezno





Kada





Klášterec nad Oh í


























Projekt bude realizován na katastrálních územích spadajících do správní p sobnosti t chto obcí:
Údlice, B ezno u Chomutova, Kada a Klášterec nad Oh í. Podrobný soupis pozemkových parcel je
uveden ve studii proveditelnosti a v p íloze . 4 - Doklady prokazující vlastnických vztah .
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Zd vodn ní pot ebnosti projektu v etn popisu výchozího stavu:
P edkládaný projektový zám r je zacílený na rekonstrukci regionálního silni ního dopravního tahu, jenž zajiš uje
plnohodnotné napojení regionu prost ednictvím silnic II. a III. t ídy na páte ní komunikaci I/13, tvo ící silni ní
dopravní páte regionu. Pot ebnost realizace projektu je zd vodn ná budoucí zlepšenou dostupností regionu, jež
významným zp sobem p isp je ke zlepšení podmínek pro život obyvatel a celkového ekonomického rozvoje
regionu a jeho konkurenceschopnosti.
Výchozí stav: Silnice II/224, II/568 na trase Údlice/ Kada /Klášterec n. Oh í jsou v provozu. Jejich technický stav
je po velkém množství áste ných oprav v situaci, která nevyhovuje nárok m sou asné silni ní dopravy a je
neekonomické provád t i nadále postupné áste né opravy krycí vrstvy vozovky. Stávající obrusná vrstva
komunikace vykazuje zna né množství poruch jako nap íklad podélné a p í né nerovnosti, lokální výtluky a
místní nerovnosti, místy vytla ené okraje a sí ové trhliny v pracovních spárách vzniklých p i pokládce živi ných
kryt v minulosti. Silni ní p íkopy jsou v p evážné v tšin zne išt né a zapln né.

Cíle projektu jsou v souladu s hlavními i specifickými cíli Regionálního opera ního programu NUTS II
Severozápad.
Hlavní cíle projektu:
- modernizace dopravní infrastruktury, zajišt ní ú inného vnitroregionálního dopravního propojení mezi centry
regionu a jeho spádovými a periferními oblastmi;
- realizace projektu p isp je k ešení hospodá ských a sociálních problém regionu Ústeckého kraje
prost ednictvím zlepšením vnitroregionálního dopravního propojení;
- pozitivn bude ovlivn na mobilita pracovní síly v dot eném regionu, jež je v Ústeckém kraji výrazn
nedostate ná a významn se podílí na nezam stnanosti v ur itých lokalitách kraje.
Specifické cíle projektu:
- modernizace dopravní infrastruktury vedoucí ke zvýšení dostupnosti regionu v etn zvýšení dostupnosti jeho
díl ích ástí;
- zlepšení podmínek pro dopravní obslužnost území ve ejnou dopravou;
- zajišt ní stávajících i budoucích p epravních pot eb odpovídající evropským standard m;
- zvýšení kvality životního prost edí, (zvýšení kvality komunikací bude mít za následek snížení produkce emisí,
nebo doprava je jedním z liniových zdroj zne išt ní (REZZO 4);
- snížených nárok na opravy vozidel ve ejné dopravy a ostatních silni ních vozidel.
Cílovými skupinami projektu, kterých se realizace projektu p ímo dotkne (v pozitivním slova smyslu) jsou:
- obyvatelé m st a obcí v dot eném úseku rekonstruovaných silnic,
- podnikatelé a zam stnanci,
- obyvatelé Ústeckého kraje,
- návšt vníci z ostatních ástí R i zahrani í.
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Strategické obecné zásady Spole enství k soudržnosti 2007 - 2013
V souladu s obnoveným lisabonským procesem programy spolufinancované z politiky soudržnosti budou
sm rovat zdroje rovn ž do této prioritní oblasti:
Zvýšení p itažlivosti lenských stát , region a m st pomocí zlepšení p ístupnosti, zajišt ní odpovídající
kvality a úrovn služeb a ochrany potenciálu jejich životního prost edí;
Národní rozvojový plán 2007 - 2013
Globální cíl - R bude usilovat o r st zam stnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj region , který
povede ke zvyšování úrovn kvality života obyvatelstva.
Národní referen ní strategický rámec 2007 / 2013
Globální cíl - R bude usilovat o r st zam stnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj region , který
povede ke zvyšování úrovn kvality života obyvatelstva.
Strategie regionálního rozvoje R 2007 / 2013
Prioritní osa 4 - Infrastruktura
P 4.2 - Zajišt ní kvalitní regionální a nadregionální dopravní obslužnosti
Dopravní politika eské republiky pro léta 2005 ? 2013
Priorita 4.2 Zajišt ní kvalitní dopravní infrastruktury
Specifický cíl 4.2.2 - Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury
Regionální opera ní program Severozápad
Prioritní osa 3:
Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory 3.1: Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního
významu
Strategie rozvoje Ústeckého kraje (aktualizace 2005)
Strategický cíl - Rozvoj dopravní infrastruktury
Opat ení - Zlepšení dopravní spojení uvnit kraje a optimální napojení do zahrani í a do sousedních kraj
Plán rozvoje kraje Ústeckého kraje 2008 - 2013
Priorita 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Díl í opat ení - Zkvalitn ní dopravní sít
Studie rozvoje a modernizace silnic II. a III. t ídy v Ústeckém kraji

Popis aktivit v p ípravné fázi projektu:
V pr b hu p edinvesti ní fáze projektu prob hly p ípravné aktivity, jež je možné z hlediska uznatelnosti náklad
do vlastního rozpo tu projektu zahrnout (viz Návrh rozpo tu). Tato fáze - technická a administrativní p íprava
projektu - byla rozd lena do t chto nezbytných aktivit:
a) Zpracování projektové dokumentace;
b) Zpracování studie proveditelnosti (analýzy náklad a p ínos ) a vlastní žádosti pro ROP;
c) Vyjednání pr b žného profinancování projektu se SFDI;
d) ešení vlastnických práv k dot ených pozemk m.
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Popis aktivit v realiza ní fázi projektu:
V investi ní etap projektu budou provedeny v rámci rekonstrukce komunikací následující stavební práce:
Obnova obrusných vrstev silnice II/568 a silnice II/224;
Úprava krajnic, odvodn ní, oboustranné prohloubení a reprofilace silni ních p íkop , úprava sjezd na
p ilehlé polní a lesí cesty a nemovitosti;
Dopln ní nebo nové osazení sm rových sloupk , svodidel a zábradlí;
Nové vodorovné dopravní zna ení a revize, p ípadn vým na svislého dopravního zna ení;
Provedení rekonstrukce propustk a most .
Ú elem rekonstrukce silni ních komunikací je odstranit závady a zajistit lepší komfort dopravy v daném úseku
silnice II/568 a silnice II/224.
Stavební objekty:
SO 101 Úsek 1 / II/568 19,177 77
SO 102 Úsek 2 / II/224 km 27,573 00 až 35,113 53
SO 201 Most ev. . 568 / 001
SO 202 Most ev. . 568 / 002
SO 203 Most ev. . 568 / 002A
SO 204 Most ev. . 568 / 003
SO 205 Most ev. . 568 / 004
SO 206 Most ev. . 568 / 005
SO 207 Most ev. . 568 / 006
SO 208 Most ev. . 224 / 0013
SO 209 Most ev. . 224 / 0014
Podmínkou pro zahájení realizace projektu je provedení transparentního výb rového ízení na zhotovitele stavby.
Výb rové ízení na realizaci stavby budou zahájeno s nejv tší pravd podobností ješt p ed podpisem smlouvy o
spolufinancování projektu ze strany Strukturálních fond Evropské unie, tak aby se žadatel vyvaroval možným
asovým zdržením souvisejícím s neo ekávanými údálostmi v rámci zadání ve ejné zakázky.
Kontrola pln ní harmonogramu jednotlivých prací bude provád na odpov dnými osobami v pravidelných
termínech podle pravidel daných smlouvou o spolufinancování a rovn ž interním auditem. Nedílnou sou ástí
t chto kontrolních postup budou kontrolní dny projektu konané každý týden za ú asti investora, odpov dných
zástupc dodavatele, dodavatel autorského dozoru a stavebního dozoru. Dále pak bude realizace projektu
reportována pravidelnými pr b žnými zprávami.
Popis aktivit v provozní fázi projektu a zp sob udržení výsledk projektu:
Údržba komunikace bude zajišt na Ústeckým krajem, jenž má pro tyto ú ely z ízenu p ísp vkovou organizaci
"Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace".
Množství finan ních prost edk na opravu komunikací II. a III. t ídy je každoro n schvalováno Zastupitelstvem
kraje. ástka pot ebná na údržbu komunikací na daný rok vychází z "Plánu oprav", který se každoro n
zpracovává na základ diagnostiky, p ípadn na podn ty a stížnosti ze strany ob an .
Peníze vy len né na opravy (ur ené Plánem oprav) jsou využívány výhradn na opravy komunikací a na zimní
údržbu (náklady na zimní údržbu p edstavují cca 10 %). Plán oprav nezahrnuje investice (rekonstrukce, výstavby
nových úsek ), tyto jsou schvalovány samostatn .
Po rekonstrukci je dávána dodavatelem 3 letá záruka, životnost rekonstruovaného úseku (do nutnosti provedení
další rekonstrukce) je cca dalších 30 let.
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P ipravenost projektu k realizaci:
Sou asný stav:
P íprava projektu je v kone né fázi. Projekt "Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 - Údlice - Kada Klášterec n. O., silnice II/224, II/568" je p ipraven k realizaci jak po projek ní stránce, tak po stránce schvalovací.
Je schválena ohláška stavby , týkající se reknostrukcí komunikací. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení
na rekonstrukce most , p i emž toto povolení bude vydáno v n jbližších týdnech. Projekt získal také kladné
vyjád ení Krajského ú adu Ústeckého kraje k p ípadnému vlivu projektu na životní prost edí a soustavu NATURA
2000.

P edkládaný projekt vykazuje úzkou souvislost s t mito dalšími projekty, jež Ústecký kraj p edpokládá v nejbližší
dob realizovat:
Rekonstrukce úseku I/13 - Perštejn-Vejprty, silnice II/219, II/22310
Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13-Hostomice-Kostomlaty silnice II/258
Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina-Kozly - k .I/15, silnice II/257
Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havra silnice II/251
Rekonstrukce úseku I/7 Louny-Ro ov-hranice kraje, silnice II/229
Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec-Hradišt -Rusová, silnice II/224
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4. Personální zajišt ní projektu
Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:

Tom ová












Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent - Odbor evropských program

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Zodpov dnost za vymezení obsahové ásti projektu a jeho jednotlivých aktivit.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Koordinace realizace jednotlivých aktivit, koordinace a odborná pomoc p i zajiš ování publicity a propagace
projektu, dohled nad p ípravou a zajiš ováním výb rových ízení na dodavatele, koordinace p i p íprav a
uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli, komunikace s ídícími orgány ROP, dohled nad realizací projektu po
dobu celého jeho pr b hu.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Pr b žný monitoring a kontrola napl ování cíl projektu ve spolupráci s Odborem dopravy a silni ního
hospodá ství KÚ ÚK.

Vedoucí projektu se orientuje v problematice Evropské unie a má rozsáhlé zkušenosti s koordinací p ípravy a
realizace projekt (SROP, INTERREG IIIA, OP RLZ, Phare 2003 RLZ, FM EHP/Norska).
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:










finan ní manažer



Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent Odboru evropských projekt KÚ ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
P íprava projektové žádosti v etn p íloh, p íprava rozpo tu projektu, referencí žadatele a harmonogramu
projektu.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Konzultace finan ních aspekt realizace projektu, dohled nad finan ním zabezpe ením celého projektu, vedení
projektového ú etnictví dle zákonných norem R a pravidel programu.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Pr b žný monitoring a kontrola napl ování cíl po dobu udržitelnosti projektu.

Zkušenost s finan ním managementem projekt podaných v rámci program EU (Phare 2003, OP RLZ, SROP,
INTERREG IIIA) a FM EHP/Norska a jejich administrací.
Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:
P íjmení:














Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent Investi ního odboru KÚ

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Projektový manažer - využití znalostí a zkušeností získaných p i realizaci projekt z rozpo tu Ústeckého kraje.
Odpov dnost p i realizaci projektu v oblasti: odborná ást projektového managementu, konzultace technické
ásti projektového zám ru.
Zapojení lena p i realizaci projektu:

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Koordinace aktivit v rámci monitoringu udržitelnosti projektu, komunikace s partnerem a dodavateli p i zajišt ní
provozu.

Projektový manažer - znalosti a zkušenosti p i realizaci projekt z rozpo tu Ústeckého kraje.
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:

Kon el








manažer výb rových ízení



Krajský ú ad Ústeckého kraje



vedoucí Odd lení ve ejných zakázek Investi ního odboru ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Mezi hlavní aktivity lena týmu p i p iprav projektu adíme p edevším tyto:
- odborné konzulatace k výb ru typu výb rového ízení na dodavatele stavby a dodavatele Dota ního
managementu,
- dohled nad dodržením zákona 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd jších zákon .
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Zapojení lena realiza ního týmu p i realizaci projektu jsou následující:
- dohled nad dodržením zákona 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd jších zákon ,
- p íprava tendrové dokumentace na dodavatele stavby,
- komunikace se všemi leny projek ního týmu.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:


Zkušenosti vychází z nápln innosti:
- zajiš uje v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje a platnou legislativou (zejména zákonem . 137/2006
Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní) p ípravu, organizaci a realizaci zadávání ve ejných zakázek, které
jsou v p sobnosti investi ního odboru,
- metodicky ídí ostatní odbory a p ísp vkové organizace v oblasti ve ejných zakázek, navyžádání zabezpe uje
komplexní poradenský a organiza ní servis p i zadávání ve ejných zakázek,
- ú astní se jednání komisí pro posouzení kvalifikace, komisí pro otevírání obálek, hodnotících komisí a interních
hodnotících komisí v souladu s platnými pravidly pro zadávání ve ejných zakázek kraje, dohlíží na innost komisí
a pr b h výb rového ízení v souladu s platnou legislativou,
- eší ve spolupráci s odborem LP nejasnosti, spory, námitky a odvolání, které vzniknou v pr b hu zadávacích
ízení na ve ejné zakázky,
- zajiš uje evidenci a archivaci kompletní zadávací dokumentace VZ kraje v ur eném rozsahu.
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I :



DI :








Po et zam stnanc :










P íjmení:

Tom ová



Titul p ed:





 
















Tom ová Marie












M stská ást:

Ústí nad Labem-m sto

PS :







íslo popisné:

ást obce:






íslo orienta ní: 

Adresa pro doru ení:










M stská ást:

Ústí nad Labem-m sto

PS :
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Po adí reference:







Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





EU, Státní rozpo et R, Ústecký kraj



Spole ný regionální opera ní program

Popis projektu/akce a jeho výstup :
Všeobecným cílem projektu Ústecký kraj on-line je posílení infrastruktury a služeb informa ních a komunika ních
technologií v etn zlepšení p ístupu všech skupin obyvatelstva k ve ejným informacím prost ednictvím IKT.
Projekt "Ústecký kraj on-line" má dva specifické cíle:
1. Zrychlit a zjednodušit komunikaci ob ana s Krajským ú adem ("ú ad p ichází za ob anem") díky vývoji aplikace
umož ující on-line vy izování minimáln 50 asto využívaných agend.
2. Umožnit širokopásmový p ístup k internetu a tím i on-line službám krajského ú adu cca 30 % obyvatel m
Ústeckého kraje prost ednictvím vybudování 18 PIAP rovnom rn rozmíst ných v celém Ústeckém
kraji.Všeobecným cílem projektu "Ústecký kraj on-line" je posílení infrastruktury a služeb informa ních a
komunika ních technologií v etn zlepšení p ístupu všech skupin obyvatelstva k ve ejným informacím
prost ednictvím IKT.V rámci projektu bylo z ízeno 18 ve ejných p ístupových míst k internetu, tzv. PIAP. 16 PIAP
bylo umíst no na nádraží.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Projekt p ipravil a realizoval Ústecký kraj bez zapojení partnera. Projek ní tým zahrnoval 4 osoby.

Po adí reference:





II/247 Litom ice, p ivad k pr myslové zón Prosmyky
I. ást - OK (okružní k ižovatka) a její napojení

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





Spole ný regionální opera ní program





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Jedná se o výstavbu I. ásti p ivad e k pr myslové zón Prosmyky a propojení m st Lovosice a Litom ice
novým mostem p es eku Labe na silnici II/247. Projekt zahrnuje provedení prvního úseku stavby v rozsahu
vybudování okružní k ižovatky na k ížení se silnicí I/15 v etn jejího napojení na PK, tj.provedení stavebních
objekt SO 102 - okružní k ižovatka, SO 206-most na nájezdu N1, SO-207 - most na nájezdu,SO 301-1-úprava
zavlažovacích systém , SO 302-z ízení vsakovacích ploch, SO 401-p eložka kabelu VN, SO 905-dopravní
opat ení.
Cíle: dokon ení západního p ivad e k PZ Prosmyky, p evedení dopravy ve vztahu Litom ice - Lovosice na
nový most, snížení dopravní zát že prostoru pravého p edmostí Tyršova mostu, komunika ní napojení m sta
Litom ice na nad azenou dopravní sí a zklidn ní dopravy v centru, náhrada pr se né k ižovatky II/247 a I/15
bezpe n jší okružní k ižovatkou, zajišt ní funk nosti silni ního spojení LI-Lovosice i za malých mimo ádných
situací.
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Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Projekt p ipravil a realizoval Ústecký kraj bez zapojení partnera. Projek ní tým zahrnoval 4 osoby.

Po adí reference:





II/247, p ivad k pr myslové zón Prosmyky I. ást trasa do km 1,6

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





EU, rozpo et kraje



SROP, rozpo et Ústeckého kraje

Popis projektu/akce a jeho výstup :
Jedná se o výstavbu II. ásti, 1. etapy p ivad e k pr myslové zón Prosmyky. Stavba navazuje na 1. ást
p ivad e napojením na výjezd z okružní k ižovatky ul. Žernosecká. Komunikace je od místa napojení vedena
podél železni ní trat
D Lovosice- eská Lípa. Komunikace dále pokra uje podél areálu Mrazíren do km 1,165,
kde op t p ejde úrov ov tra D a komunikace 1,4102 km. Komunikace a p ilehlý chodník jsou v celé trase
osv tleny.
Cílem je dokon ení západního p ivad e k nov budované pr myslové zón , p evedení v tší ásti dopravní
zát že ve vztahu Litom ice-Lovosice na nový most, snížení dopravní zát že pravého p edmostí Tyršova mostu,
komunika ní napojení m sta na nad azenou dopravní sí , zajišt ní spojeného levého a pravého b ehu eky Labe
i v dob povod ových stav , regulování systému dopravní obsluhy a celkové zklidn ní centra m sta Litom ice.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Projekt p ipravil a realizoval Ústecký kraj bez zapojení partnera. Projek ní tým byl sestaven z 5-ti osob.

Po adí reference:





Obnova a restaurování východního k ídla zámku Nový
Hrad v Jimlín (Nový Hrad v Jimlín )

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





Finan ní mechanismus EHP/Norska, rozpo et
Ústeckého kraje





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Zám rem v této fázi opravy je podchycení havarijního stavu krov , zdiva a zachování kulturní podstaty památky.
V projektu došlo k obnov a restaurování východního k ídla zámku Nový Hrad v Jimlín v podob následujících
prací:
oprava nosných ástí narušeného krovu, statické zajišt ní objektu, celoplošné restaurování fasády
východní a severní st ny a obnovení d ev ného záklopového stropu v jedné místnosti v 1. pat e budovy.
V pr b hu oprav fasády je cílem zachování pokud možno autentických materiál a podchycení jednotlivých etap
objektu od p vodní pozdn gotické stavby, p es renesan ní úpravy a barokní opravy po údržbu fasády v pr b hu
19. století. Stropy sál prvního patra jsou provedené d ev nými záklopovými konstrukcemi z let 1634 - 1651.
Primární cílovou skupinou projektu jsou všichni ob ané eské republiky. Opravovaná ást památky má kulturní
hodnotu, jejíž zachování je p ínosem pro všechny, kte í zámek Nový Hrad navštíví.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
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Projekt p ipravil a realizoval Ústecký kraj bez zapojení partnera. Projek ní tým byl sestaven ze 7-mi osob.

Po adí reference:








Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





INTERREG IIIA eská republika - Sasko, státní
rozpo et, rozpo et



INTERREG IIIA eská republika - Sasko

Popis projektu/akce a jeho výstup :
Zám rem projektu bylo vytvo ení internetového portálu cykloturistiky na území Ústeckého kraje s napojením a
vzájemným využitím obdobných zdroj na stran Svobodného státu Sasko. Cykloportál byl postaven tak, aby
umož oval rozlišovat r zné skupiny uživatel . Projekt srozumitelnou a p ehlednou formou prezentuje sí
cyklotras na území kraje s vyzna ením bezprost edn navazujících cyklostezek na území státu Sasko. Sou ástí
prezentace je p ehled doprovodných služeb pro cyklisty v okolí cyklistické infrastruktury ? jedná se o p j ovny a
servisy kol, ubytovací a stravovací kapacity, informace o zájmových bodech a objektech na trasách aj. Projekt
cykloportálu je zajišt n v eské a n mecké jazykové mutaci.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Projekt p ipravil a realizoval Ústecký kraj bez zapojení partnera. Projek ní tým byl sestaven ze 4-5 osob.
Projekt byl realizován spolešn s partnerem: Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.
Partnerská spolupráce, podpora aktivit spojených s p ípravou a realizací internetového cykloportálu Ústeckého
kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko, shromážd ní pot ebných podkladových materiál , které zmapují
infrastrukturu cykloturistiky, strukturu zájmových objekt a bod v okolí cyklotras v etn doprovodných služeb na
území, provázanost portálu s internetovými stránkami, propagace možností cykloportálu prost ednictvím
informa ních leták , které jsou distribuovány zahrani ním partnerem na území n meckého p íhrani í.

Po adí reference:





Ústecký kraj - kraj p írody i lov ka

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):

íjen 2006 - prosinec 2007







INTERREG IIA eská republika-Sasko

Popis projektu/akce a jeho výstup :
Cílem projektu byl sb r informací o stavu, množství a kvalit podzemních a povrchových vod dot eného regionu,
jejich dopln ní v nezbytn nutné mí e, dále zpracování hydrogeologické syntézy dot eného území, návrh
optimálního systému ochrany t chto vod pro p ípad živelného zásahu, zne išt ní antropogenního p dovu nebo
jiné nep edpokládané události, dále návrh ešení zdroj pitných vod (odpovídající kvalita a stálost kvality)
zejména malých obcí a návrhy minimalizace vliv odpadních vod malých obcí na místní recipienty.
Hydrogeologická syntéza bude sloužit nejen ve ejné správ a obecním samosprávám, ale i pro podnikatelské
subjekty. Bude sloužit jako komplexní bezplatný podklad pro podnikatelské subjekty o stavu a kvalit vod v
oblasti Šluknovského výb žku esko-Saské pomezí.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
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Realiza ní tým: 3 osoby
Partne i projektu HGN Hydrogeologie GmbH sídlící v Dráž anech má v esko- saském regionu s pracemi
obdobného zam ení dlouholeté zkušenosti, spolupráce probíhala jednak formou vým ny databázových údaj ,
tak formou konzultací používaných metodik pr zkumných a vyhodnocovacích prací. Krom periodických
st etnutí pracovních tým se využívala operativní komunikace pomocí elektronické pošty.Dalším byla Univerzita
Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prost edí sídlící v Ústí nad Labem má zna ný potenciál mladých
odborník pro ešení díl ích moment projektu. Výsledným efektem partnerství bylo získání cílené praxe
student pod vedením zkušených odborník z ad zpracovatele a zpracování t í bakalá ských prací na téma stav
a jakost povrchových vod v Krušnoho í, jejichž výsledky byly v tomto projektu zahrnuty.
Partne i projektu SVIS s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem a Umweltservise se sídlem v Chemnitz spolupracovali
pouze na zpracování projektové žádosti

Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 17.02.2008 07:27 Unikátní klí :

673kP

3








Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace

I :



DI :





P ísp vková organizace





P edchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Spolupráce partnera se žadatelem vyplývá p ímo ze z izovací listiny organizace, kde je stanoveno, že pro
Ústecký kraj tato p ísp vková organizace zajiš uje tyto innosti:
- Výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a II. t ídy, v etn jejich sou ástí a p íslušenství v rámci své územní
p sobnosti.
- Správu a údržbu silnic II. a III. t ídy, jejich sou ástí a p íslušenství v rámci územní p sobnosti organizace.
- Údržbu silnic I. t ídy, rychlostních silnic a dálnic a ostatních pozemních komunikací, v etn jejich sou ástí a
p íslušenství v rámci územní p sobnosti organizace.
- Zabezpe ení výstavby a modernizace silnic II. a III. t ídy a jejich sou ástí a dalších staveb nutných pro provoz a
jejich správu a údržbu.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. již od svého vzniku (r. 2001) pro z izovatele zajiš uje obdobné
projekty týkající se opravy a údržby komunikací. Tyto innosti organizace vykonává pr b žn a v odpovídající
kvalit . K takovým p edm t m innosti pat í zejména:
- zabezpe ení prohlídek silnic
- zabezpe ení prohlídek mostních objekt
- provád ní údržby a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opot ebení, nebo poškození silnic, jejich
sou ástí a p íslušenství
- provád ní údržby a opravy most
- zajiš ování a provád ní další innosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem .1381997 Sb., o
pozemní komunikacích, v platném zn ní a vyhláškou Ministerstva dopravy a spoj
R . 104/197 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis , kterou se uvedený zákon provádí
- provád ní oprav a údržby pozemních komunikací.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. se zapojila již v p edinvesti ní fázi, kdy s touto organizací bylo
konzultováno zpracování projektové dokumentace (vyjád ení k PD + souhlas s PD) i zpracování studie
proveditelnosti (aktivní dodávání informací, použití know-how organizace). Samotné technické a technologické
ešení stavby bylo s partnerem rovn ž projednáno a se stávajícím návrhem ešení partner souhlasí. Partner bude
zabezpe ovat provozní fázi - udržitelnost projektu.










ást obce:


M stská ást:
PS :



íslo popisné:






íslo orienta ní: 
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P íjmení:





Titul p ed:







editel




Žádost fináln
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10. Hodnoty indikátor










M rná
jednotka







Po et zapojených partner







Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III.
t ídy celkem





 





Délka nových silnic II. a III. t ídy





 





Délka rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy





 





Podíl nov zrekonstruovaných a nových silnic
na celkové regionální síti silnic





 





Délka nov vybudovaných nebo
rekonstruovaných silni ních obchvat m st a
obcí





 





Po et odbavených cestujících na regionálních
letištích





 Po et





Po et upravených regionálních letiš





 Po et
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Po adí etapy:











Zp sobilé výdaje etapy:



Nezp sobilé výdaje etapy:







Datum ukon ení etapy:



O ekávané p íjmy etapy:
Stru ný popis aktivit etapy:
Projekt nebude rozd len na etapy. Veškeré aktivity projektu budou provedeny v rámci Etapy . 1, která je totožná
s celým projektem. Za átkem je den 1.9.2007, kdy za aly p ípravné práce. S fyzickou realizací stavby se po ítá
od 1.9.2008, po ukon ení zadávacího ízení a podposu smlouvy se zhotovitelem stavby.
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12. Rozpo et projektu
Rozpo et jednotlivých Etap:








Neinvesti ní zp sobilé výdaje



ízení projektu/programu





















Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele















Cestovné (dle Zákoníku práce 268/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )







Výdaje na provoz vozidla (služební v z) - spot eba PHM aj.















Nákup materiálu (spot ební, pomocný)







Nákup drobného hmotného investi ního majetku























P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kancelá e (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/seminá e (honorá e, ostatní služby)







P eklady, tlumo ení















Výdaje na publicitu - neinvesti ní







Výdaje na zadávací ízení







Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby







Finan ní služby















DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







K ížové financování



Investi ní zp sobilé výdaje











Nákup pozemk (do 10% CZV)















Stavební ásti stavby
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St echa







Vnit ní úpravy







Technické za ízení staveb (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a za izovací
p edm ty staveb







Vn jší úpravy







Ostatní ásti stavby















Nákup dopravních prost edk







Technologická za ízení (nákup stroj a za ízení v . montáže)







Výkup budov ur ených k demolici do 10% CZV projektu







Odstran ní stavby







Zabezpe ení stavby (inženýrská innost)







P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)















Výdaje na výb rová ízení















Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby







DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







Výdaje na publicitu - investi ní















O ekávané p íjmy etapy/projektu







Zp sobilé výdaje etapy/projektu







Nezp sobilé výdaje etapy/projektu















Úroky u úv ru















Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu







Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/projektu
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Rozpo et celého projektu:







Neinvesti ní zp sobilé výdaje



ízení projektu/programu





















Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele















Cestovné (dle Zákoníku práce 268/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )







Výdaje na provoz vozidla (služební v z) - spot eba PHM aj.















Nákup materiálu (spot ební, pomocný)







Nákup drobného hmotného investi ního majetku























P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kancelá e (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/seminá e (honorá e, ostatní služby)







P eklady, tlumo ení















Výdaje na publicitu - neinvesti ní







Výdaje na zadávací ízení







Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby

 





Finan ní služby















DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







K ížové financování



Investi ní zp sobilé výdaje











Nákup pozemk (do 10% CZV)















Stavební ásti stavby























St echa







Vnit ní úpravy
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Technické za ízení staveb (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a za izovací
p edm ty staveb







Vn jší úpravy







Ostatní ásti stavby















Nákup dopravních prost edk







Technologická za ízení (nákup stroj a za ízení v . montáže)







Výkup budov ur ených k demolici do 10% CZV projektu







Odstran ní stavby







Zabezpe ení stavby (inženýrská innost)







P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)















Výdaje na výb rová ízení











Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby



DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu



Výdaje na publicitu - investi ní







O ekávané p íjmy etapy/projektu



Zp sobilé výdaje etapy/projektu































Nezp sobilé výdaje etapy/projektu















Úroky u úv ru















Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu







Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/projektu
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13. P ehled financování projektu
Náklady projektu v K




Celkové zp sobilé výdaje



Celkové nezp sobilé výdaje



P íjmy projektu



P íjmy zp sobilé



P íjmy nezp sobilé



Zp sobilé výdaje bez p íjm

Procenta z celkových náklad




- Ve ejné prost edky
- Soukromé prost edky






















- Dotace z rozpo tu RR

Celkové ve ejné prost edky




- Úv ry bank

- P ímé výnosy
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14. P ehled financování etapy
Po adí etapy:






Náklady etapy v K





Zp sobilé výdaje etapy:



Nezp sobilé výdaje etapy:



O ekávané p íjmy etapy:



Zp sobilé výdaje bez p íjm :

Procenta z celkových náklad etapy




- Ve ejné prost edky
- Soukromé prost edky










- Dotace z rozpo tu RR

Celkové ve ejné prost edky
















- Úv ry bank

- P ímé výnosy
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15. Finan ní plán
Po adí etapy:







Po adí žádosti o platbu:



P edpokládaná požadovaná ástka
k proplacení dotace RR (K ):



Datum p edložení žádosti o platbu:



Zp sobilé výdaje etapy:







Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 17.02.2008 07:27 Unikátní klí :

673kP

3







íslo prioritního téma:




Prost edky z EU v K :







íslo typu území:
Název hospodá ské innosti:
íslo hospodá ské innosti:
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17. Zadávací ízení


íslo:
P edm t zakázky:

Výb r dodavatele stavebních prací

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Užší ízení nadlimitní

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




Výb rové ízení bude p ipraveno - zadávací dokumentace v etn výkazu vým r a dalších náležitostí dle zák. .
137/2006 Sb. Obsahem zakázky budou stavební práce na rekonstrukci celé silni ní stavby a zhotovení a
instalace bilboard a pam tních desek.



íslo:
P edm t zakázky:

Výb r dodavatele služby TD investora

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Užší ízení podlimitní

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




Výb rové ízení bude p ipraveno dle zák. . 137/2006 Sb. Obsahem zakázky bude technický dozor investora
stavby.



íslo:
P edm t zakázky:

Služba poradenství, dota ní management, konzulta ní služby

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Zjednodušené podlimitní ízení

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




Zadavatel bude p í výb ru dodavatele služby poradenství, dota ní management a konzulta ní služby postupovat
podle Pokyn pro zadávání ve ejných zakázek, v souladu se zák. . 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách. Podle
hodnoty zakázky bude postupováno dle VZMR III. kategorie.
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íslo:
P edm t zakázky:



Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Zjednodušené podlimitní ízení

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




Zadavatel bude p i výb ru dodavatele služby auditu projektu postupovat podle Pokyn pro zadávání ve ejných
zakázek, v souladu se zák. . 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách. Podle hodnoty zakázky bude postupováno
dle VZMR II. kategorie.
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Projekt spl uje stanovená kritéria udržitelného rozvoje. Vybudování kvalitní regionální propojovací komunikace
bude mít pozitivní vliv na kvalitu životního prost edí, a to p edevším prost ednictvím snížení prašnosti a hlu nosti
p i jejím provozu. Tento efekt se následn odrazí i na kvalit života obyvatelstva dané oblasti. Realizací projektu
sou asn dojde alespo k áste nému vyrovnání ekonomických, sociálních a environmentálních nesoulad
mezi danou oblastí a ostatními ástmi Ústeckého kraje s ohledem na zlepšení dopravní infrastruktury, zvýšení
mobility pracovní síly a celkovým zkvalitn ním životních podmínek obyvatel p edm tného území
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné p íležitosti:
Všechny úseky rekonstruovaných komunikací jsou ve ejn p ístupné a bezbarierové, je pln zajišt n princip
rovných p íležitostí v plném rozsahu. Od projektu je naopak možné p epokládat p íznivý vliv na rovné p íležitostí,
zejmena z toho d vodu, že umožní jak vyšší mobilitu pracovní síly, tak na druhou stranu zlepší dostupnost širší
nabídky pracovních míst, v rámci které naleznou snadn jší uplatn ní na trhu práce i osoby znevýhodn né na trhu
práce (starší lidé, zdravotn postižení spoluob ané, obyvatele s nízkou kvalifikací a bez vzd lání).
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íslo:




P isp je projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?
Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:
Modernizovaná silni ní komunikace umožní širší využití pro nákladní a osobní dopravu - lepší technické a
bezpe nostní parametry povedou k jejímu vyššímu využívání a tedy k áste nému odklonu nákladní dopravy od
tras p etížených.
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20. Rovné p íležitosti
íslo:



Projekt p isp je ke snazšímu za len ní a uplatn ní znevýhodn ných skupin na trhu práce.


Kvalitní dopravní spojení dot ených obcí s hospodá skými centry regionu p isp je k za len ní a pracovnímu
uplatn ní znevýhodn ných skupin, zejména s ohledem na uplatn ní pracovní. Bude usnadn na mobilita
potenciálních pracovních sil a zleší se dostupnost širší nabídky pracovních p íležitostí, které ve v tší mí e umožní
pracovní uplatn ní i osob znevýhodn ných na trhu práce.
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Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Projekt bude propagován na www stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) Pr b žn budou zve ej ovány
tiskové zprávy o pr b hu realizace a ukon ení projektu.

Zp sob zajišt ní publicity:

Použití pam tní desky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Po ukon ení realizace projektu bude na za átku a konci modernizovaného úseku komunikace umíst na pam tní
deska, text bude v souladu manuálem publicity projekt spolufinancovaných z ROP.

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Spolufinancování projektu a jeho vlastní realizace bude mediáln propagována v regionálním tisku a televizi v
souladu s manuálem publicity projekt spoufinancovaných z ROP.

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
V pr b hu investi ní/realiza ní ásti projektu budou pro propagaci projektu použity billboardy. Prezentace
spolufinancování z ROP bude v souladu s manuálem publicity projekt spolufinancovaných z ROP.

Zp sob zajišt ní publicity:

Oznámení na všech informa ních a propaga ních materiálech, které vzniknou jako
výstup z projektu

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
V rámci široké propagace projektu budou vytišt ny letáky, jejichž podoba bude v souladu s manuálem publicity
pro projekty spolufinancované z ROP.
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22. P ílohy projektu


Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Studie proveditelsnosti v etn CBA.
Název p ílohy:

Doklady o právní subjektivit žadatele


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklady o právní subjektivit žadatele

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:

Doklad o p id lení I .
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Název p ílohy:

Podklady pro posouzení finan ního zdraví žadatele


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Podklady pro posouzení finan ního zdraví žadatele

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Název p ílohy:

Doklad o prokázání vlastnických vztah


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o prokázání vlastnických vztah

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:

Výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map, souhlasy s vlastníky v etn smluv, soupiska parcel.
Snímky katastrálních mapa jsou k žádosti p iloženy v samostatné složce.
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Název p ílohy:

P íslušné územní rozhodnutí nebo jiné opat ení


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

P íslušné územní rozhodnutí nebo jiné opat ení

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Souhlas o provedení ohlášení stavby - rekonstrukce silnic, Žádost o stavební povolení na rekonstrukci most pro
stavební ú ad Kada a Chomutov.
Název p ílohy:

Výb r z projektové dokumentace


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Výb r z projektové dokumentace

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:

Souhrnná technická zpráva, situace stavby (celková a koordina ní), rozpo et v etn výkazu vým r.
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Název p ílohy:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost edí


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost edí

Po et list :



Po et kopií:















P ílohu zadal:



P íloha:

Vyjád ení odboru ŽP a zem d lství ÚK k vliv m projektu na ŽP a NATURU.


Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:















P ílohu zadal:



P íloha:
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Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu

Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Usnesení zatsupitelstva Ústeckého kraje, doklad ze SFDI, Potvrzení o výši zústatku ú tu. D vodová zpráva
p edložená Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení finan ního krytí projektu.


Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:
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ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

estn prohlašuji, že:
ke dni podání projektové žádosti k výše zmín nému projektu mám vypo ádané veškeré splatné závazky v i
orgán m státní správy a samosprávy (pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk a její ádné
pln ní se považují za vypo ádané závazky): jedná se o závazky v i finan ním ú ad m, eské správ sociálního
zabezpe ení (pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti), zdravotním
pojiš ovnám, Celní správ , Fondu národního majetku R, Pozemkovému fondu R, Státnímu fondu životního
prost edí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury,
Státnímu fondu pro podporu a rozvoj eské kinematografie, Státnímu zem d lskému a interven nímu fondu a
dále v i kraj m, obcím a svazk m obcí a rovn ž i o závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních
fond (Fondu soudržnosti) v i orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují; na majetek žadatele nebyl
prohlášen konkurs, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke
zrušení konkursu po spln ní rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z d vodu, že majetek žadatele
neposta uje k úhrad náklad konkursu, nebylo proti n mu zahájeno insolven ní ízení, není v likvidaci, není v
úpadku, není proti n mu veden výkon rozhodnutí, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání." proti mn jako
statutárnímu orgánu (statutárním orgán m žadatele, pokud z p íslušného zákona, statut organizací apod.
vyplývá, že oprávn ných len statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní ízení a
nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti
organizace, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
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estn prohlašuji, že:
ke dni podání projektové žádosti k výše zmín nému projektu mám a budu mít dostate né finan ní prost edky pro
úsp šnou realizaci zmi ovaného projektu, na který žádám poskytnutí dotace z Regionálního opera ního
programu NUTS II Severozápad, a to na plné krytí 100 % zp sobilých výdaj minimáln prvních dvou etap
projektu, ve výši uvedené v projektové žádosti o poskytnutí dotace, jejíž sou ástí je toto estné prohlášení, jakož i
k úhrad všech nezp sobilých výdaj projektu nutných k jeho úsp šné realizaci a na pokrytí p ípadných
provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu. Tuto skute nost prokazuji prost ednictvím povinné p ílohy
k žádosti - Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
estn prohlašuji, že:
projekt, pro který žádám finan ní dotaci z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, je v souladu
s p íslušnou legislativou eské republiky a Evropské unie (zadávání ve ejných zakázek, ochrana hospodá ské
sout že, ve ejná podpora, vliv na životní prost edí a rovné p íležitosti apod.); projekt (jeho realizace i výstupy)
nemá prokazateln negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (rovné p íležitosti a udržitelný rozvoj , životní
prost edí); budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokument ROP a p íslušné výzvy.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
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estn prohlašuji, že:
na projekt, pro který žádám finan ní dotaci z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, mi
nebyla p id lena (poskytnut finan ní p ísp vek) dotace, subvence i jiná finan ní pomoc ze státního rozpo tu R
i jiného státního rozpo tu lenského státu EU. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto
estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn
p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá
právo O ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II
Severozápad veškeré finan ní prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto
p ípad se uplatní postup podle ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních
rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
estn prohlašuji, že:
jsem v projektové žádosti BENEFIT uvedl všechny erpané nebo p iznané formy podpory malého rozsahu
(podpora de minimis podle na ízení Komise (ES) . 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití lánk 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis) a jejich úhrnnou výši v období posledních t í let - týká se pouze žadatele
podnikatelského subjektu. Údaje k podpo e dle pravidla de minimis uvedené v žádosti jsou kompletní a pravdivé.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.

Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem
žadatele
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íslo výzvy:








Název opera ního programu:



íslo prioritní osy:

íslo oblasti podpory:












Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7Údlice-Kada -Klášterec n. O.,silnice II/224, II/568












Tom ová Marie
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Příloha č. 2 k usnesení č.2/123R/2008
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Mírové nám stí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
I : 75082136
DI : CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená: Ing. Ji ím Šulcem, P edsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00
íslo ú tu: 2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
I : 70892156
DI :
zastoupený: Ing. Petrem Fialou, nám stkem hejtmana Ústeckého kraje, na základ pov ení ze
dne 13.8.2008, které tvo í p ílohu . 4 této Smlouvy,
zapsaný v obchodním rejst íku i jiné evidenci: 12. 11. 2000 (výpis z registru ekonomických
subjekt )
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00
íslo ú tu p ípadn podú tu: 2390532/0800
(dále jen „p íjemce dotace“)
uzavírají podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis a na základ dokumentace Regionálního opera ního programu NUTS II
Severozápad, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finan ní podpory vycházející
z Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999
a podle zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, a zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis a s v domím
skute nosti, že na poskytnutí dotace není právní nárok, tuto

Smlouvu . CZ.1.09/3.1.00/01.00008 o poskytnutí dotace z rozpo tových
prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Smlouva“)
I.
Úvodní ustanovení

1. Podle § 16e odst. 1 písm. c) zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, ve
zn ní pozd jších p edpis , Výbor Regionální rady schvaluje výb r projekt , kterým
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad poskytne dotaci i návratnou finan ní
výpomoc.

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , že jejich smluvní vztah se bude ídit tímto
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zákonem. Vztahy smluvních stran touto Smlouvou výslovn neupravené se ídí obecn
závaznými právními p edpisy, zejména p íslušnými ustanoveními zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .

3. Dotace je ve smyslu zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o
zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis ,
ve ejnou finan ní podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

4. Poskytování dotací z rozpo tových prost edk

Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad na projekty spolufinancované z rozpo tu Evropské unie se ídí Regionálním
opera ním programem NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“),
Provád cím dokumentem ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, P íru kou pro
žadatele, P íru kou pro p íjemce a dalšími metodickými dokumenty O ROP SZ, ve zn ní
platném pro dané kolo výzvy. Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se
ídit je uveden v p íloze . 2 této Smlouvy1. V p ípad rozporu mezi t mito dokumenty a
Smlouvou platí ustanovení ve Smlouv .
II.
P edm t Smlouvy

1. P edm tem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran p i
poskytnutí ú elové dotace v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad . 4/19/2008 ze dne 22.05.2008 v rámci ROP SZ z rozpo tu
poskytovatele dotace na realizaci projektu, který je rámcov identifikován takto:
a) název projektu:
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 –
Bílina – Kozly – k . I/15, silnice II/257
registra ní íslo projektu:
CZ.1.09/3.1.00/01.00008
datum registrace projektu: 18. 2. 2008
prioritní osa:
9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost
oblast podpory:
9.3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a
nadregionálního významu
zahájení fyzické realizace projektu2: nejpozd ji do 6 m síc od podpisu této
smlouvy ob ma smluvními stranami
datum ukon ení projektu3: nejpozd ji do 30. 10. 2009

1
Tyto dokumenty jsou pro p íjemce dotace závazné ve zn ní platném a publikovaném na www.nuts2severozapad.cz
pro dané kolo výzvy.
2
Datem zahájení fyzické realizace se rozumí den, kdy bude zahájena realizace fyzických prací, nebo den, kdy
za ne poskytování služeb a v p ípad , že je projekt zam en pouze na dodávky stroj , za ízení i technologií nebo
poskytnutí služeb dodavatelským zp sobem (nap . p íprava propaga ních materiál pro cestovní ruch), se datem
zahájení fyzické realizace myslí datum nabytí ú innosti smlouvy s dodavatelem. Datum zahájení fyzické realizace
projektu, nem že p edcházet datu registrace projektu, který nepodléhá režimu ve ejné podpory. U projekt , které spadají
pod režim regionální investi ní podpory musí být fyzická realizace zahájena až po sd lení ídícího orgánu o spln ní
podmínek p ijatelnosti v režimu regionální investi ní podpory.
Datem ukon ení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzav ení všech aktivit projektu - je to den,
kdy bude dokon ena fyzická realizace, nebo den, kdy p estane poskytování služeb financovaných z programu, nebo
den, kdy bude ukon en zkušební provoz v za ízení, které bylo vybudováno v rámci projektu, a tento testovací provoz je
hrazen z dotace.
3
Datum, kdy p íjemce dotace doru í ídícímu orgánu monitorovací zprávu. P íjemce dotace má p itom povinnost
zaslat tuto monitorovací zprávu do 30 kalendá ních dn od ukon ení fyzické realizace projektu. Pokud dílo podléhá
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h) popis projektu: P edm tem projektu je provedení stavebních prací p i kompletní
rekonstrukci komunikace II. t ídy . 257 mezi obcí Kozly a m stem Bílina, které
zahrnují modernizaci povrch t í úsek vozovky. Jde o komunikaci, která je nejkratší
spojnicí okresních m st Teplice a Louny s p ímým napojením na silnici I. t ídy . 13.
Rekonstrukce je navržena v souladu s provedenou diagnostikou vozovky, jejíž stav
v sou asné dob neumož uje bezproblémový a bezpe ný silni ní provoz v
d sledku snížené únosnosti této komunikace. Hlavním cílem projektu je zkvalitn ní
propojení obcí uvnit regionu i jejich napojení na okolní regionální a nadregionální
dopravní sít odpovídající sou asným a budoucím pot ebám.
i) místo realizace projektu: eská republika, region soudržnosti Severozápad NUTS2,
Ústecký kraj, okres Teplice, katastrální území obcí Bílina, Hrob ice, M runice,
Kozly.
j) monitorovací indikátory výstupu
Monitorovací indikátory

M rná jednotka

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových a
rekonstruovaných silnic II.
a III. t ídy celkem

km

0

9,066

Délka rekonstruovaných
silnic II. a III. t ídy

km

0

9,066

M rná jednotka

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Po et zapojených partner

Po et

0

1

Podíl nov
zrekonstruovaných a
nových silnic na celkové
regionální síti silnic

%

0

0,17

k) monitorovací indikátory výsledku
Monitorovací indikátory

2. P íjemce dotace se zavazuje uchovat dosažené hodnoty monitorovacích indikátor podle
odst. 1 tohoto lánku alespo po dobu p ti let ode dne finan ního ukon ení projektu4.

3. Poskytovatel dotace se touto Smlouvou zavazuje podle dále sjednaných podmínek p íjemci
dotace poskytnou dotaci a p íjemce dotace se zavazuje takto poskytnutou dotaci p ijmout
a použít v souladu s dále sjednanými podmínkami.

kolauda nímu ízení podle stavebního zákona, prokazuje se p íjemce dotace také pravomocným kolauda ním
rozhodnutím/ kolauda ním souhlasem. V p ípad díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu ú adu, doloží
p íjemce dotace k monitorovací zpráv oznámení o užívání stavby zaslané na p íslušný stavební ú ad a své estné
prohlášení, že stavba nepodléhá kolauda nímu souhlasu a stavební ú ad v zákonem stanovené lh t užívání díla na
základ u in ného oznámení nezakázal.
4
Finan ním ukon ením projektu se rozumí den, kdy budou dokon eny všechny platby spojené s realizací
projektu a všechny finan ní prost edky budou proplaceny na ú et p íjemce. Toto se p edpokládá do 55 pracovních dn
od p edložení poslední monitorovací zprávy.
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III.
Ú el Smlouvy

1. Ú elem této Smlouvy je poskytnutí dotace na Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku
I/13 – Bílina – Kozly – k . I/15, silnice II/257 a stanovení podmínek pro spolufinancování
projektu podle l. II. odst. 1 Smlouvy z rozpo tových prost edk Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad v rámci ROP SZ.

2. Dotace je poskytována pouze na zp sobilé výdaje projektu podle l. II. odst. 1 písm. h)
uvedené v rozpo tu projektu a dokumentech uvedených v p íloze . 2 Smlouvy. Zp sobilým
výdajem je výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory ROP SZ. Podrobný popis
zp sobilých výdaj projektu v etn odhadu výdaj a p íjm z výsledk projektu je uveden
v Žádosti o dotaci (dále jen „Žádost“) ve zn ní k datu podpisu Smlouvy, která je p ílohou
. 1 Smlouvy.
IV.
Ve ejná podpora

1. Dotace poskytnutá na základ této Smlouvy byla poskytovatelem dotace vyhodnocena jako
opat ení nezakládající ve ejnou podporu podle l. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, názor
poskytovatele dotace v této v ci však není právn závazný. P íjemce bere na v domí, že
slu itelnost podpory se spole ným trhem posuzuje a rozhoduje závazným zp sobem
Evropská komise. Evropská komise m že rovn ž uložit p íjemci navrácení ve ejné podpory
spolu s p íslušným úrokem. P íjemce podpisem této Smlouvy stvrzuje, že byl s touto
skute ností seznámen.

2. P íjemce dotace se zavazuje vrátit poskytovateli dotace bez zbyte ného odkladu ástku
dotace, v etn úrok , pokud Komise EU rozhodne podle p ímo aplikovatelného právního
p edpisu5 bu o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení
podpory.
V.
Výše dotace

1. Poskytovatel dotace poskytne na základ

této Smlouvy, p i spln ní všech podmínek
Smlouvy a jejích p íloh, dotaci ve výši 92,5 % celkových zp sobilých výdaj , maximáln
však ástku 102 989 477,80 K , slovy
Jednostodvamilionydev tsetosmdesátdev ttisíc ty istasedmdesátsedmkorun eských,
80/100 K .

2. P íjemce dotace je povinen zajistit úhradu zbylé

ásti zp sobilých výdaj

a všech

nezp sobilých výdaj projektu.
5 Na ízení Rady (ES) . 659/1999 ze dne 22. b ezna 1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku 93 Smlouvy
o ES.
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3. Celková výše dotace podle odst. 1 nesmí být p ekro ena.

ástka dotace, která bude
p íjemci poskytnuta, bude ur ena na základ skute n vynaložených, od vodn ných a
ádn prokázaných zp sobilých výdaj a zú tování dotace podle platných právních
p edpis .

4. V p ípad , že v pr b hu realizace projektu dojde ke snížení zp sobilých výdaj
prokázaných na stran p íjemce dotace, musí být vždy zachovány procentuální podíly
dotace a zdroj spolufinancování na celkových zp sobilých výdajích.

5. Dotace bude snížena o p íjmy, které nebyly ve výpo tu výše dotace zohledn ny a které
vzniknou v pr b hu realizace a do p ti let od finan ního ukon ení projektu6.

6. Pokud poskytovatel dotace nebo jiný orgán oprávn ný ke kontrole podle

lánku XIV.
Smlouvy nejpozd ji t i roky po uzav ení opera ního programu zjistí, že projekt vytvo il
p íjmy, které nebyly p i výpo tu maximální výše dotace zohledn ny, bude tyto prost edky od
p íjemce dotace vymáhat.

7. Pro ú ely této Smlouvy musí být všechny výdaje vykazovány bez dan z p idané hodnoty,
pokud p íjemce dotace je jejím plátcem a má nárok na odpo et dan na vstupu.

8. P íjemce dotace je oprávn n provést p esun prost edk v rámci rozpo tu projektu uvnit
rozpo tové položky nebo p esun mezi jednotlivými hlavními rozpo tovými položkami, pokud
p i takovéto zm n nedojde ke zm n žádné z hlavních rozpo tových položek projektu o
více než 15 % jejich p vodní výše. P esuny mezi jednotlivými hlavními rozpo tovými
položkami vyšší než 15%, stejn jako jakékoliv p esuny mezi investi ními a neinvesti ními
položkami rozpo tu a mezi jednotlivými rozpo ty etap p edstavují podstatnou zm nu
realizace projektu a p íjemce dotace je povinen požádat o zm nu Smlouvy.
Výdaje projektu:
Finan ní rámec projektu
Celkové výdaje projektu

K
113 214 226,00

Celkové zp sobilé výdaje projektu

111 339 976,00

Celkové nezp sobilé výdaje projektu

1 874 250,00

Podíl k ížového financování

0,00

P edpokládané p íjmy projektu

0,00

6
Projektem vytvá ejícím p íjmy podle l. 55 Na ízení Rady (ES) . 1083/2006, ze dne 11.7.2006, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení
na ízení (ES) . 1260/1999 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se ú tují
poplatky hrazené p ímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemk i budov nebo
jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. lánek 55 se nepoužije na projekty podléhající pravidl m o ve ejné podpo e
ve smyslu lánku 87 Smlouvy o ES.
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Plánovaný finan ní rámec projektu:
Druh dotace / zdroje spolufinancování

Dotace z rozpo tu RR SZ

K

Podíl na celkových
zp sobilých výdajích
v%

102 989 477,80

92,5

- Dotace ze strukturálního fondu ERDF

94 638 979,60

- P ísp vek z národních ve ejných zdroj

8 350 498,20

Vlastní podíl žadatele

8 350 498,20

- Ve ejné prost edky

8 350 498,20

- Soukromé spolufinancování

7,5

0,00

Celkové zp sobilé výdaje

111 339 976,00

100

VI.
Harmonogram projektu

1. P íjemce dotace se zavazuje zabezpe it zahájení fyzické realizace projektu nejpozd ji do
6 m síc od podpisu této Smlouvy ob ma smluvními stranami.

2. P íjemce dotace se zavazuje ukon it fyzickou realizaci projektu nejpozd ji do: 30. 09. 2009.
3. P íjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace projektu stanovený v tomto
lánku Smlouvy, v etn
harmonogramu p edkládaní monitorovacích hlášení a
monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu. Veškeré skute nosti, které by mohly mít za
následek nedodržení harmonogramu realizace projektu podle tohoto lánku Smlouvy musí
p íjemce dotace oznámit poskytovateli dotace nejmén 40 pracovních dn p edem. Není-li
uvedeno jinak, p edstavují zm ny v harmonogramu realizace projektu podstatnou zm nu
realizace projektu.

4. Doba udržitelnosti výsledk projektu se po ítá od data finan ního ukon ení projektu po
dobu p ti let.

5. Zp sobilost výdaj projektu za íná:
od data registrace projektu, p i emž výdaje na projektovou dokumentaci a na p ípravu
dokumentace nezbytné pro podání žádosti jsou zp sobilé od 1.1.2007.
Název a íslo etapy projektu: 001 Rekonstrukce silnice
Datum zahájení etapy

1. 9. 2007

Datum ukon ení etapy

30. 10. 2009
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Výše zp sobilých výdaj na etapu (K )

111 339 976,00

Termín podání Žádosti o platbu výdaj projektu 30. 10. 2009

VII.
Platební podmínky

1. P íjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci projektu/etap p ed podáním
Žádosti o platbu a to ve stanovené struktu e a termínech podle rozpo tu a harmonogramu
projektu stanoveném v této Smlouv 7.

2. P íjemce dotace je povinen pro ú ely poskytnutí prost edk dotace p edložit poskytovateli
dotace ádn vypln nou Žádost o platbu podloženou p íslušnými ú etními doklady a
dalšími dokumenty vyžadovanými poskytovatelem dotace dle P íru ky pro p íjemce.

3. P íjemci dotace budou propláceny jen zp sobilé výdaje v souladu s l. V odst. 1, které
p íjemce dotace prokazateln uhradil a doložil p íslušným ú etním dokladem. Výdaje lze
uhradit prost ednictvím bankovního p evodu nebo v hotovosti, p i emž hotovostní platby
budou zp sobilé pouze do výše deseti tisíc korun eských v etn DPH pro každou
jednotlivou platbu. Uhrazení výdaje se prokazuje na základ bankovních výpis , dokladem
o provedení plateb v hotovosti jsou pokladní doklady.

4. Poskytovatel dotace je oprávn n upravit výši zp sobilých výdaj v Žádosti o platbu na
základ provedené kontroly. V p ípad
nové Žádosti o platbu.

úpravy bude p íjemce dotace vyzván k podpisu

5. Dotace hrazená formou bankovního p evodu bude p íjemci vyplácena na jeho ú et
(p ípadn samostatný podú et). íslo ú tu (podú tu): 2390532/0800 vedený u: eská
spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00. Ú et, p ípadn samostatný
podú et musí být používán výhradn pro ú ely této Smlouvy.

6. P íjemce dotace u projekt

vytvá ejících p íjmy podle l. 55 Na ízení Rady (ES)
. 1083/2006 je povinen nejpozd ji v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu ode íst od
celkových zp sobilých výdaj isté p íjmy projektu, které p íjemce dotace získal v pr b hu
realizace projektu a sou asn plánované p íjmy v období do p ti let od finan ního ukon ení
projektu. Pokud p íjemce dotace získal p íjmy do p ti let od finan ního ukon ení projektu,
zahrne údaje o jejich výši do nejbližší monitorovací zprávy a získaný p íjem zašle
poskytovateli dotace na jeho ú et do 30 kalendá ních dn od p edložení monitorovací
zprávy.

7. Pokud Žádost o platbu v etn

požadovaných p íloh spl uje všechny náležitosti,
poskytovatel dotace do 55 pracovních dn ode dne doru ení Žádosti o platbu poskytne
p íjemci dotace prost edky ve výši uvedené v doru ené Žádosti o platbu na jeho ú et
uvedený v záhlaví Smlouvy. Tato lh ta m že být pozastavena v p ípadech, kdy to
poskytovatel dotace bude považovat za nezbytné s ohledem na realizaci p edm tu této
Smlouvy a spln ní jejích podmínek nebo pln ní svých závazk z právních p edpis
Ra

7 Zp sobilé výdaje musí být uhrazeny nejpozd ji v den ukon ení projektu.
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EU.

VIII.
Základní povinnosti p íjemce dotace

1. P íjemce dotace je povinen využívat dotaci v souladu s touto Smlouvou a za podmínek v ní
sjednaných.

2. P íjemce dotace je povinen splnit ú el Smlouvy, tak jak je uvedený v lánku III. Smlouvy a
zachovat jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro pln ní ú elu projektu.

3. P íjemce dotace je povinen realizovat projekt v souladu se Žádostí o poskytnutí dotace.
V p ípad rozpor mezi Žádostí a touto Smlouvu, platí údaje uvedené v této Smlouv a
jejích pozd jších dodatcích.
4. P íjemce dotace je povinen dodržovat rozpo et projektu, který je uveden v p íloze . 1
Smlouvy, s tím, že je oprávn n provést p esun mezi existujícími položkami podle lánku V.
odst. 8.

5. P íjemce dotace nesmí na projekt erpat prost edky z jiného dota ního programu v rámci
eské republiky ani z jiného programu financovaného Evropskou unií v souladu
s ustanovením l. 54 odst. 3 písm. b) Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 ze dne
11. ervence 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999.

6. P íjemce dotace musí zajistit ve smlouvách mezi ním a jeho dodavateli povinnost
dodavatel umožnit zam stnanc m nebo zmocn nc m poskytovatele dotace, Ministerstvu
pro místní rozvoj R, Ministerstvu financí R, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému ú etnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu ú adu a dalším oprávn ným
orgán m státní správy vstup do objekt a na pozemky dot ené projektem a jeho realizací a
kontrolu doklad souvisejících s projektem.
IX.
Udržitelnost projektu

1. Doba udržitelnosti projektu iní p t let ode dne finan ního ukon ení projektu, a to v souladu
s l. 57 Na ízení Rady (ES) . 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení
(ES) . 1260/1999.

2. P íjemce dotace je povinen zajistit, že po dobu p ti let od finan ního ukon ení projektu
projekt neprojde podstatnou zm nou definovanou v l. 57 odst. 1 Na ízení Rady (ES)
. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999.

3. Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu nesmí p íjemce dotace p evést
vlastnické právo k majetku po ízeného by i jen áste n z finan ních prost edk získaných
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podle Smlouvy na t etí osobu, p ípadn z ídit k tomuto majetku zástavní právo. P íjemce
dotace m že majetek po ízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout i
vyp j it t etí osob , avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace a to na
základ transparentního, otev eného a nediskrimina ního výb rového ízení. V cné
b emeno k majetku po ízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu z ídit pouze
s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

4. P íjemce dotace se zavazuje neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný
z dotace proti jeho poškození, zni ení a odcizení, a to na dobu minimáln p ti let ode dne
vzniku pojistitelného majetku a minimáln do výše poskytnutých finan ních prost edk .
Pojistná smlouva musí být doložena poskytovateli nejpozd ji spole n s nejbližší
monitorovací zprávou následující po po ízení majetku. P ípadná pojistná hlášení o pojistné
události je p íjemce dotace povinen neprodlen p edložit poskytovateli dotace.
X.
Zp sobilé výdaje

1. Dotace je ur ena pouze na úhradu zp sobilých výdaj uvedených v rozpo tu projektu,
v Provád cím dokumentu ROP SZ, v P íru ce pro p íjemce a v Pravidlech zp sobilých
výdaj .

2. Zp sobilé výdaje je možné uznat a proplatit z dotace pouze pokud vznikly a byly skute n
uhrazeny v období mezi 1.1.2007 – 31.12.2015 (není-li ve Výzv stanoveno jinak).

3. P íjemce dotace je oprávn n v Žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze p íslušné výše
zp sobilých výdaj projektu, a to s ohledem jak na procentuální, tak celkovou výši
poskytnuté dotace. Veškeré zp sobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo ú etními
doklady stejné d kazní hodnoty.

4. P íjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdaj projektu, které nejsou kryty
výše uvedenou dotací (zejména nezp sobilé výdaje), aby byl dodržen ú el poskytnutí
dotace na daný projekt.

5. V p ípad , že poskytnutá dotace zakládá ve ejnou podporu podle l. 87 odst. 1 Smlouvy
o ES, je p íjemce dotace povinen zajistit úhradu veškerých výdaj projektu, které jsou pro
ú ely pravidel ve ejné podpory považovány za soukromé spolufinancování.

6. P íjemce dotace je povinen dohodnout s dodavateli p edm tu projektu faktura ní podmínky
tak, aby byl doložen ú el fakturovaných ástek a aby byly p esn vymezeny jednotlivé
zp sobilé a nezp sobilé výdaje a doložen p vod obstarávané služby, díla, stroje nebo
dodávky zboží.
XI.
Ve ejné zakázky
1. P íjemce dotace je povinen p i realizaci projektu uskute ovat zadávání ve ejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách,
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ve zn ní pozd jších p edpis , je-li zadavatelem podle tohoto zákona a v souladu s Pokyny
pro zadávání ve ejných zakázek, pokud se na n j zákon . 137/2006 Sb. nevztahuje nebo
jde o zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 12 odst. 3 tohoto zákona.
2. P íjemce dotace je povinen p edložit poskytovateli dotace kompletní dokumentaci
k realizované ve ejné zakázce, bez takto provedené kontroly realizované ve ejné zakázky
ze strany poskytovatele dotace nebudou výdaje vztahující se k ní proplaceny.
XII.
Vedení ú etnictví

1. P íjemce dotace je povinen ádn vést ú etnictví o veškerých p íjmech a výdajích projektu.
P íjemce dotace je povinen vést odd lenou analytickou ú etní evidenci o projektu
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .

2. V p ípad , že p íjemce dotace není povinen vést ú etnictví podle tohoto zákona, je povinen
vést da ovou evidenci podle zákona . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní
pozd jších p edpis , rozší enou o tyto dodate né požadavky:
a) p íslušný doklad musí spl ovat p edepsané náležitosti ú etního dokladu ve smyslu
ustanovení § 11 odst. 1 zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších
p edpis (s výjimkou bodu f),
b) p edm tné doklady musí být správné, úplné, pr kazné, srozumitelné a pr b žn
chronologicky vedené zp sobem zaru ujícím jejich trvalost,
c) p i kontrole poskytne p íjemce dotace kontrolnímu orgánu na vyžádání da ovou
evidenci v plném rozsahu,
d) uskute n né p íjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k p íslušnému
projektu, ke kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednozna n
uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
3. P íjemce dotace je povinen uchovávat zp sobem uvedeným v zákon
. 563/1991 Sb.,
o ú etnictví ve zn ní pozd jších p edpis , po dobu 10 let od finan ního ukon ení projektu,
nejmén však po dobu t í let od uzav ení programu, veškeré ú etní doklady a další
dokumenty související s realizací projektu (originál smlouvy v etn dodatk , projektovou
dokumentaci, apod.), p i emž se lh ta za ne po ítat od 1. ledna následujícího
kalendá ního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
XIII.
Monitorovací indikátory

1. P íjemce dotace je povinen naplnit monitorovací indikátory, které jsou uvedeny v lánku II
odst. 1 a uchovat je po dobu p ti let od finan ního ukon ení projektu.

2. P íjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace údaje nezbytné k pr b žnému
sledování p ínos
projektu (monitorování projektu) a to zejména prost ednictvím
p edkládání monitorovacích hlášení, monitorovacích zpráv a monitorovacích zpráv o
zajišt ní udržitelnosti projektu dle P íru ky pro p íjemce.
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XIV.
Kontrola

1. Poskytovatel dotace je oprávn n v souladu se zákonem

. 320/2001 Sb., o finan ní
kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákonem . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
zn ní pozd jších p edpis , kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta.

2. P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících z této
Smlouvy vytvo it podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu,
poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit pr b žné ov ování
souladu údaj o realizaci projektu uvád ných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu
se skute ným stavem v míst jeho realizace a poskytnout sou innost všem osobám
oprávn ným k provád ní kontroly. T mito oprávn nými osobami jsou krom poskytovatele
dotace také Ministerstvo financí R, Nejvyšší kontrolní ú ad, Evropská komise a Evropský
ú etní dv r, p ípadn další orgány oprávn né k výkonu kontroly.

3. P íjemce dotace je povinen zajistit, aby t etí osoby, jejichž prost ednictvím p íjemce dotace
projekt nebo jeho ást realizuje, byly informovány o své povinnosti podle tohoto lánku
v rámci jejich postavení jako osob povinných spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly8.
XV.
Publicita

1. P íjemce dotace je povinen provád t propagaci projektu podle Metodického pokynu pro
publicitu a v souladu s Na ízením Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a
o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999 a Na ízením Komise (ES) . 1828/2006, kterým se
stanoví provád cí pravidla k Na ízení Rady (ES) . 1083/2006.

2. Ke spln ní povinnosti podle odst. 1 ud luje poskytovatel dotace p íjemci dotace souhlas
k uvád ní loga ROP NUTS II Severozápad, tzn. bezplatnou licenci podle zákona
. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
zm n n kterých zákon (autorský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , k užívání t chto
log v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
P i užívání log podle tohoto odstavce je p íjemce dotace povinen postupovat v souladu
s Metodickým pokynem pro publicitu, zve ejn ným na webových stránkách poskytovatele
dotace.
XVI.
Spolupráce a opat ení k náprav
8 § 2 písm. e) zákona . 320/2001, o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis .
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1. P íjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace veškerou sou innost
související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné
skute nosti, umožnit p ístup k veškeré dokumentaci související s p edm tem Smlouvy,
umožnit p ístup k veškeré ú etní evidenci a záznam m souvisejícím s p edm tem
Smlouvy, umožnit fyzický p ístup ke všem movitým a nemovitým v cem souvisejícím
s p edm tem Smlouvy, umožnit p ístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, pop .
dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným zp sobem veškeré operace související
s p edm tem Smlouvy, ú astnit se na výzvu poskytovatele p ípadných jednání a ízení.

2. P íjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit veškeré skute nosti, které mohou
mít vliv na povahu nebo podmínky provád ní projektu a na pln ní povinností vyplývajících
z této Smlouvy, a to postupem uvedeným v P íru ce pro p íjemce.

3. P íjemce dotace se zavazuje neprodlen poskytovateli dotace oznámit jakékoliv zamýšlené
zm ny v pr b hu realizace projektu, jakož i všechny další zm ny a skute nosti, které mají
vliv na pln ní Smlouvy, a to postupem uvedeným v P íru ce pro p íjemce.

4. P íjemce dotace je povinen realizovat veškerá opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných
poskytovatelem dotace, p ípadn orgány oprávn nými ke kontrole podle lánku XIV.
Smlouvy, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalit , a v as a ádn o jejich spln ní
poskytovatele dotace informovat.

5. P íjemce dotace je povinen zajistit, aby t etí osoby, jejichž prost ednictvím p íjemce dotace
projekt nebo jeho ást realizuje, byly informovány o své povinnosti podle tohoto lánku
v rámci jejich postavení jako osob povinných spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly9.
XVII.
Uchovávání dokument

1. P íjemce dotace je povinen uchovávat odpovídajícím zp sobem v souladu se zákonem
. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní
pozd jších p edpis , po dobu deseti let od finan ního ukon ení projektu,nejmén však po
dobu t í let od uzav ení programu, veškeré originály ú etních doklad , Smlouvu v etn
jejich dodatk a další originály dokument , vztahujících se k projektu, p i emž b h lh ty se
za ne po ítat od 1. ledna následujícího kalendá ního roku poté, kdy byla provedena
poslední platba na projekt.

2. Po celou dobu uvedenou v p edchozím odstavci je p íjemce dotace povinen umožnit
poskytovateli dotace, jakož i ostatním subjekt m oprávn ným ke kontrole podle lánku XIV.
Smlouvy, vstup na pozemky, do za ízení a objekt spojených s projektem a jeho realizací a
umožnit jim p ístup k veškeré výše uvedené dokumentaci.
XVIII.
9 § 2 písm. e) zákona . 320/2001, o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis .
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Partnerství

1. V p ípad , že p íjemce dotace realizuje projekt, i n kterou z jeho fází, ve spolupráci
s partnerem, je povinen do právních akt , které s partnerem za tímto ú elem uzavírá,
zakotvit tytéž závazky a povinnosti, které pro p íjemce dotace vyplývají z této Smlouvy, a to
zejména ve vztahu k udržitelnosti projektu, realizaci ve ejných zakázek apod.
XIX.
Zm ny v pr b hu realizace projektu

1. Jakékoli zm ny v projektu, ke kterým v pr b hu jeho realizace dojde, musí p íjemce dotace
písemn oznámit poskytovateli dotace, a to do 40 pracovních dn p ed vznikem
požadované zm ny. Realizace zm n v projektu nesmí být zahájena p ed vyjád ením
poskytovatele dotace.

2. Nepodstatné zm ny v realizaci projektu, které neovlivní dosažení cíl projektu a napl ování
schválených monitorovacích indikátor jsou taxativn uvedeny v P íru ce pro p íjemce.

3. Všechny ostatní zm ny v realizaci projektu p edstavují podstatné zm ny. Postup p íjemce
dotace pro oznamování podstatných i nepodstatných zm n v realizaci projektu je stanoven
v P íru ce pro p íjemce.

4. Pokud zm na v realizaci projektu zakládá nutnost zm ny Smlouvy, je možné Smlouvu
zm nit pouze na základ
íslovaného dodatku ke Smlouv , podepsaného oprávn nými
zástupci obou smluvních stran, a to po p edchozím odsouhlasení zm ny a uzav ení tohoto
dodatku ke Smlouv Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
XX.
estná prohlášení p íjemce dotace

1. P íjemce dotace prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této Smlouv jsou pravdivé a
úplné. P íjemce dotace souhlasí s užíváním údaj týkajících se projektu v informa ních
systémech ur ených pro ú ely administrace strukturálních fond .

2. P íjemce dotace prohlašuje, že p i provád ní projektu bude postupovat v souladu s platnou
legislativou, zejména dodrží pravidla pro poskytování ve ejné podpory a platnou legislativu
v oblasti ve ejných zakázek.

3. P íjemce dotace prohlašuje, že se nenachází v úpadku i likvidaci, a pokud se tak stane
sd lí tuto informaci poskytovateli. V p ípad , že je p íjemce dotace fyzická osoba,
prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem ke dni podpisu této Smlouvy,
pravomocn uložen zákaz innosti týkající se projektu.

4. P íjemce dotace prohlašuje, že nemá žádné závazky v i orgán m ve ejné správy po lh t
splatnosti, zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na
ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociálním zabezpe ení a p ísp vku
na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn
i další
nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních fond ES
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i Evropského rybá ského fondu v i orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují.
Pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk a její ádné pln ní se
považují za vypo ádané závazky, tzn. p íjemce dotace je považován za bezdlužný.

5. P íjemce dotace prohlašuje, že má zajišt ny zdroje pro financování alespo prvních dvou
etap projektu nebo k jedné t etin celkových náklad (podle toho co bude vyšší), pokud se
jedná o jednoetapový projekt, pak musí mít zajišt ny zdroje pro financování celého
projektu.

6. P íjemce dotace prohlašuje, že jako fyzická osoba, resp. jako statutární orgán v p ípad
právnické osoby nemá v trestním rejst íku záznam o odsouzení pro trestný in, jehož
skutková podstata souvisela s p edm tem podnikání p íjemce, nebo pro trestný in
hospodá ský, anebo trestný in proti majetku ve smyslu zákona . 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
XXI.
Porušení rozpo tové kázn , porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a smluvní pokuty

1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávn ný ke kontrole podle lánku XIV. Smlouvy
zjistí, že p íjemce dotace nesplnil nebo neplní n kterou z podmínek vyplývajících z této
Smlouvy, je poskytovatel dotace oprávn n pozastavit proplácení prost edk dotace a
zahájit pot ebné kroky vedoucí ke zjišt ní, zda došlo k nesrovnalosti10 ve smyslu Na ízení
Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES)
. 1260/1999, pop . k porušení rozpo tové kázn podle zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , i k porušení
jiných smluvních podmínek.

2. Porušením rozpo tové kázn se pro ú ely této Smlouvy rozumí každé jednání p íjemce
dotace, které má za následek neoprávn né použití11 nebo zadržení12 finan ních prost edk
z rozpo tu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má p ímý vliv na realizaci projektu,
zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouv (ú el projektu, výše a ú elové
ur ení dotace, harmonogram, rozpo et, monitorovací indikátory apod.), má vliv na
realizované výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve
Smlouv nebo p edstavuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy p íjemce dotace v bec
neplní n kterou z jeho povinností stanovených ve Smlouv , aniž by toto jednání muselo mít
p ímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést ú etnictví, povinnost
archivace, zadávání ve ejných zakázek v souladu se Smlouvou apod.)

10

Nesrovnalostí se podle Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 rozumí porušení právních p edpis Spole enství
v d sledku jednání nebo opomenutí p íjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrát v souhrnném rozpo tu
Evropské unie, a to zapo tením neoprávn ného výdaje do souhrnného rozpo tu.
11
Za neoprávn né použití pen žních prost edk je považován jejich výdej v rozporu s právním p edpisem,
Smlouvou nebo podmínkami dota ního programu ROP SZ nebo nedodržení podmínek stanovených právním p edpisem,
Smlouvou nebo podmínkami dota ního programu ROP SZ, dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto
pen žní prost edky použity.
12
Za zadržení pen žních prost edk je považováno porušení povinnosti vrácení prost edk poskytnutých
Regionální radou zp t do rozpo tu Regionální rady ve stanoveném termínu.
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3. Vedle skute ností uvedených v odst. 2 m že poskytovatel dotace rovn ž posoudit i jiné
jednání p íjemce dotace jako porušení rozpo tové kázn , zejména pokud posoudí, že
porušení povinností p íjemcem je zásadního významu.

4. Pokud zjišt ná skute nost bude ze strany p íjemce dotace p edstavovat porušení
rozpo tové kázn je p íjemce dotace povinen uhradit vyplacenou ástku dotace vážící se
k tomuto porušení spolu s povinností zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 promile denn z
neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk (nejvýše však do výše této ástky)
poskytovateli dotace ve stanovené lh t na jeho bankovní ú et.

5. Pokud zjišt ná skute nost podle odst. 1 tohoto lánku nezakládá porušení rozpo tové
kázn je p íjemce dotace povinen uhradit bez zbyte ného odkladu poskytovateli dotace na
základ jeho písemné výzvy smluvní pokutu ve výši 10.000 K a v p ípad závažn jšího
porušení v ástce odpovídající až 5 % z ástky dotace, ke které se porušení smluvních
podmínek váže. Pokud není možné tuto ástku ur it bude smluvní pokuta stanovena ve
výši až 1 % z maximální celkové ástky dotace podle Smlouvy, a to na základ písemné
výzvy poskytovatele dotace. Smluvní pokuty uložené p íjemci p i jednotlivém zjišt ném
porušení smluvních podmínek lze s ítat a to až do výše ástky odpovídající 100 %
z maximální celkové ástky dotace podle Smlouvy.

6. Neuhradí-li p íjemce dotace smluvní pokutu podle odst. 5 tohoto lánku ani po opakované
výzv ze strany poskytovatele dotace, bude dlužná ástka vymáhána soudní cestou.

7. V p ípad , že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a p íjemce dotace prokáže, že
porušení bylo zp sobeno okolnostmi vylu ujícími odpov dnost (nap . zem t esení, požár,
bou e, záplavy, sesuvy p dy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu
poskytovatel dotace.

8. P i vrácení dotace je p íjemce dotace povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým
obdržel platbu dotace.

9. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finan ních prost edk dotace.
XXII.
Ukon ení Smlouvy

1. Smlouvu lze ukon it na základ

písemné dohody obou smluvních stran, písemnou
výpov dí Smlouvy ze strany poskytovatele dotace nebo písemným odstoupením od
Smlouvy ze strany poskytovatele dotace.

2. P i ukon ení Smlouvy dohodou je p íjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním
p evodem na ú et poskytovatele dotace poskytnutou
smluvní strany jinak.

ástku dotace, nedohodnou-li se

3. Dohoda o ukon ení Smlouvy nabývá ú innosti podpisem obou smluvních stran, avšak
pouze za podmínky, že došlo k vypo ádání všech závazk z této Smlouvy, v etn vrácení
finan ních prost edk podle odstavce 2 tohoto lánku.

Regionální opera ní program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize p estane být snem”

15/23

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

4. Poskytovatel dotace m že vypov d t Smlouvu jak p ed proplacením, tak i po proplacení
dotace. D vodem pro vypov zení Smlouvy p ed proplacením dotace je nepln ní povinností
stanovených touto Smlouvou v etn jejích p íloh, programem ROP SZ nebo obecn
závaznými právními p edpisy ze strany p íjemce dotace. D vod je dán také tehdy, pokud
p íjemce dotace neprovede uložená opat ení k náprav ve lh t stanovené poskytovatelem
dotace. V takovém p ípad nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platn
domáhat.

5. Po proplacení dotace m že být ze strany poskytovatele vypov zena Smlouva pokud byla
poskytnutá dotace erpána v rozporu se Smlouvou v etn jejích p íloh, programem ROP
SZ nebo obecn závaznými právními p edpisy. V takovém p ípad má poskytovatel dotace
právo od p íjemce dotace požadovat, aby ve lh t , kterou poskytovatel dotace stanoví,
poskytnuté pen žní prost edky (nebo jejich ást) vrátil. Rozpor m že poskytovatel dotace
nebo jeho právní nástupce konstatovat do deseti let od proplacení dotace.

6. Výpov

Smlouvy nabývá ú innosti okamžikem doru ení výpov di p íjemci dotace. Tímto
okamžikem za íná také b žet výpov dní lh ta v délce 2 kalendá ních m síc následujících
po m síci, v n mž byla výpov doru ena.

7. Poskytovatel dotace m že odstoupit od Smlouvy jak p ed proplacením, tak i po proplacení
dotace. Odstavce 4 a 5 tohoto lánku se pro odstoupení od Smlouvy užijí obdobn . Krom
výše uvedených d vod m že poskytovatel dotace od Smlouvy odstoupit také v p ípad ,
že se p íjemce dotace ocitne v úpadku, likvidaci nebo p i zrušení a zániku p íjemce dotace,
u fyzických osob v p ípad smrti p íjemce dotace.

8. Okamžikem platnosti a ú innosti odstoupení od Smlouvy je den, kdy bylo písemné
oznámení o odstoupení doru eno p íjemci dotace. Ú innost odstoupení od Smlouvy však
m že nastat pouze v p ípad , kdy jsou mezi smluvními stranami vypo ádány veškeré
závazky plynoucí jim z této Smlouvy,

9. Pokud p íjemce dotace ve stanovené lh t požadované prost edky podle tohoto lánku
poskytovateli dotace nevrátí, považují se za prost edky zadržené ve smyslu zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších
p edpis .
XXIII.
Záv re ná ustanovení

1. P íjemce dotace nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí
z jakýchkoliv d vod zastaveno nebo p erušeno financování ROP SZ jako celku.

2. Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace p íjemce dotace souhlasí
se zve ejn ním údaj podle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím,
ve zn ní pozd jších p edpis a zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj
a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s lánkem 7
odst. 2 písm. d) Na ízení Komise (ES) . 1828/2006.
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3. Poskytovatel dotace se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly
sv eny p íjemcem dotace v souvislosti s touto Smlouvou, nezp ístupní t etím osobám bez
písemného souhlasu p íjemce dotace.

4. P íjemce dotace souhlasí se zpracováváním svých osobních údaj , které sd lil
poskytovateli dotace, v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona . 101/2000 Sb.,
o ochran osobních údaj a ustanoveními zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú ely administrace projektu a dále
souhlasí s tím, aby poskytovatel dotace poskytoval jeho osobní údaje organizacím a
partner m poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj R a Ministerstvu financí
R), a to výhradn za uvedeným ú elem. Souhlas p íjemce dotace ud luje na dobu
realizace projektu a deseti let následujících po finan ním ukon ení projektu. P íjemce
dotace má právo p ístupu ke svým osobním údaj m, právo na opravu nep esných osobních
údaj a právo na ochranu svého soukromého a osobního života. Dále má právo požádat o
vysv tlení a p ípadn o odstran ní stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života dle § 21 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní
pozd jších p edpis . P íjemce dotace tímto prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11
zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis , ádn
informován o zpracování a uchování osobních údaj .

5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzav ena na základ

jejich
svobodné, pravé a vážné v le, nikoliv v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek i pod
nátlakem.

6. Tuto Smlouvu lze m nit pouze na základ dohody smluvních stran ve form písemných
vzestupn

íslovaných dodatk podepsaných oprávn nými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato Smlouva byla zhotovena ve ty ech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
P íjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace t i vyhotovení.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti a ú innosti okamžikem podpisu oprávn nými zástupci obou
smluvních stran.

9. P íjemce dotace prohlašuje, že se s ustanoveními této Smlouvy v etn jejích p íloh ádn
seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude ídit.

10. Kontaktní osobou ze strany poskytovatele dotace je Petr Onemichl,
e-mail: petr.onemichl@nuts2severozapad.cz
Kontaktní osobou ze strany p íjemce dotace je PaeDr. Marie Tom ová,
e-mail: tomcova.m@kr-ustecky.cz

11. Zm na kontaktních osob se považuje za nepodstatnou zm nu a nevyžaduje uzav ení
samostatného dodatku ke Smlouv .

12. Tato Smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . 2/123R/2008 ze
dne 13.08.2008.
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XXIV.
P ílohy Smlouvy
Nedílnou sou ástí této Smlouvy jsou následující p ílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez p íloh)
2. Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se ídit p i erpání dotace(v etn
plného zn ní t chto dokument pro dané kolo výzvy na p iloženém médiu),
3. Zm nový list – zm na údaj ,
4. Pov ení ze dne 13.08.2008.

V Ústí nad Labem dne 13.08.2008

V Ústí nad Labem dne 13.08.2008

Za poskytovatele dotace

Za p íjemce dotace

….........................….................

….........................….................

Ing. Ji í Šulc, P edseda Regionální rady

Ing. Petr Fiala, nám stek hejtmana

regionu soudržnosti Severozápad

Ústeckého kraje
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Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se ídit p i erpání dotace
Regionální opera ní program NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013
Provád cí dokument
P íru ka pro žadatele
P íloha . 1 Povinné p ílohy k žádosti o dotaci
P íloha . 2 Závazné osnovy dokumentu pro finan ní a ekonomické hodnocení projektu
(Studie proveditelnosti)
P íloha . 3 P íru ka BENEFIT7
P íloha . 4 P ehled hodnotících kritérií
P íloha . 5 Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek
P íru ka pro p íjemce
P íloha . 1 Pravidla zp sobilých výdaj
P íloha . 2 Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek
P íloha . 3 Metodický pokyn pro publicitu
P íloha . 4 Žádost o platbu
P íloha . 5 Oznámení p íjemce o zm nách v projektu/ve Smlouv
P íloha . 6 Monitorovací hlášení
P íloha . 7 Monitorovací zpráva
P íloha . 8 Monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti projektu
P íloha . 9 Soupiska ú etních doklad
P íloha . 10 Pokyny k vypln ní soupisky ú etních doklad
P ípadn další dokumenty zve ejn né pro dané kolo výzvy na webových stránkách poskytovatele
dotace.

Tyto dokumenty jsou obsaženy na CD, jehož originál je uložen na odboru informatiky a
organiza ních v cí Krajského ú adu Ústeckého kraje.
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Žadatel:
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Registra ní íslo projektu: CZ.1.09/3.1.00/01.00008
Název projektu:
Ústecký kraj, Bílina, Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina Kozly – k .I/15, silnice II/257
Územní odbor realizace programu: Ústí nad Labem
Údaj, ve kterém dochází ke zm n :
P vodní stav
(žádost IS Benefit)

Nový stav
(návrh smlouvy)

1. Harmonogram projektu
- datum ukon ení projektu

29.11.2009

30.10.2009

11. Etapy
- datum ukon ení etapy

29.11.2009

30.10.2009

1 010 001,764 707,294 118,145 294,145 294,112 554 225,1 700 000,17 970 906,113 564 226,0,0,0,113 564 226,-

660 001,470 589,0,89 412,89 412,110 679 975,125 000,17 671 656,111 339 976,1 874 250,299 250,1 575 000,113 214 226,-

113 564 226,-

111 339 976,-

113 564 226,-

113 214 226,-

29.11.2009

30.10.2009

Údaj

12. Rozpo et projektu
- 01 Neinvesti ní zp sobilé výdaje
- 01.04 Nákup služeb
- 01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky
- 01.05 Jiné
- 01.05.01DPH, kdy není nárok na vstupu
- 02 Investi ní zp sobilé výdaje
02.02 Projektová dokumentace
02.15 DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu
- 04 Zp sobilé výdaje etapy/projektu
- 05 Nezp sobilé výdaje projektu
- 05.01 DPH
- 05.03 Jiné
- 06 Celkové výdaje nezahrnující p íjmy
etapy/projektu
- 07 Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy
etapy/projektu
- 08 Celkové výdaje na etapu/projekt
15. Finan ní plán
- datum p edložení žádosti o platbu

D vod zm ny:
1. Harmonogram projektu - datum ukon ení projektu:
Žadatel stanovil datum ukon ení fyzické realizace 30.09.2009. Dle platné dokumentace ROP Severozápad
(P íru ka pro žadatele, P íru ka pro p íjemce) je datum ukon ení projektu datum, kdy p íjemce doru í ídícímu
orgánu monitorovací zprávu se žádostí o platbu. P íjemce má p itom povinnost zaslat tuto monitorovací zprávu
do 30 kalendá ních dn od ukon ení fyzické realizace projektu.
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11. Etapy - datum ukon ení etapy:
- viz 1. Harmonogram projektu
12. Rozpo et projektu
Výdaje nezp sobilé dle podmínek ROP
5. audit (pol. 01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky a k tomu p íslušné DPH na pol. 01.05.01)
6. projektová dokumentace (pol. 02.02 Projektová dokumentace a k tomu p íslušné DPH na pol. 02.15)
15. Finan ní plán - datum p edložení žádosti o platbu
Datum p edložení žádosti o platbu je shodný s datem ukon ení projektu (viz. 1. Harmonogram projektu).
V závislosti na výše uvedených zm nách se m ní veškeré související (relevantní) údaje v žádosti.

Datum

Jméno a p íjmení

Zm nu provedl

11.08.2008

Petr Onemichl

Schválil

11.08.2008

Ing. Irena Kotlanová

Podpis

* nehodící vymažte

Regionální opera ní program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize p estane být snem”

21/23

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PS : 400 01

Ing. Ji í Šulc
hejtman

V Ústí nad Labem, dne 13.8.2008

POV

ENÍ

Pov uji dle ust. § 23 odst. 2 zákona . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , Ing.
Petra Fialu nar. 2.9.1967, nám stka hejtmana Ústeckého kraje, k podpisu Smluv . CZ.1.09/3.1.00/01.00010, .
CZ.1.09/3.1.00/01.00007, . CZ.1.09/3.1.00/01.00008 a . CZ.1.09/3.1.00/01.00009 o poskytnutí dotace z
rozpo tových prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, o jejichž uzav ení rozhodla Rada
Ústeckého kraje usnesením . ………… ze dne 13.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman

Pov ení p ijímám:
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Dne 13.8.2008
Ing. Petr Fiala
nám stek hejtmana
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Identifikace opera ního programu


íslo opera ního programu:
Název opera ního programu:
íslo prioritní osy:

íslo oblasti podpory:








íslo podoblasti podpory:



íslo výzvy:




Typ ú etní jednotky:

Pro jednotky u nichž hlavním p edm tem innosti není podnikání

Ú etní osnova:






Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - k .I/15,silnice
II/257








26,9 m síce

Celkové zp sobilé výdaje projektu:
Zakládá projekt ve ejnou podporu:

Datum ukon ení projektu:






Stru ný obsah projektu:
P edm tem projektu je provedení stavebních prací p i kompletní rekonstrukci komunikace II. t ídy . 257 mezi
obcí Kozly a m stem Bílina, které zahrnují modernizaci povrch t í úsek vozovky. Jde o komunikaci, která je
nejkratší spojnicí okresních m st Teplice a Louny s p ímým napojením na silnici I. t ídy . 13. Rekonstrukce je
navržena v souladu s provedenou diagnostikou vozovky, jejíž stav v sou asné dob neumož uje bezproblémový
a bezpe ný silni ní provoz v d sledku snížené únosnosti této komunikace. Hlavním cílem projektu je zkvalitn ní
propojení obcí uvnit regionu i jejich napojení na okolní regionální a nadregionální dopravní sít odpovídající
sou asným a budoucím pot ebám.

Žádost fináln
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I :



DI :




P íjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

PaedDr. Marie Tom ová
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Datum ukon ení projektu:





26,9 m síce





Datum ukon ení fyzické realizace:



Popis asové realizace:
Jednotlivé aktivity projektu jsou podrobn uvedeny kapitole 3.6 p ílohy .1 Žádosti - Studii proveditelnosti, dále
pak v tabulce .11 téže p ílohy.
Projekt po ítá se zadávacím ízením:







Žadateli byly poskytnuty v dot eném fiskálním roce i b hem p edchozích dvou fiskálních let
ve ejné prost edky v režimu podpory de minimis:




Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj : 




Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné p íležitosti:
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Hrob ice





M runice
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Zd vodn ní pot ebnosti projektu v etn popisu výchozího stavu:
Sou asný stav ešených ástí komunikace II. t ídy íslo 257 v úseku Bílina ? Kozly kvalitativn nevyhovuje a
neumož uje bezproblémový a bezpe ný silni ní provoz. Nutnost stavebních úprav je vyvolána p edevším
nevyhovujícím technickým stavem silnice a jejím zna ným poškozením. Tato situace je zp sobena zejména
konstruk ními poruchami vozovky, jako jsou ulámané okraje, vyjeté koleje, vyma kaný živi ný povrch, které
sv d í o celkové snížené únosnosti sou asné komunikace. Z diagnostiky zpracované na základ stavu silnice v
II. pololetí roku 2007 vyplývá, že jsou porušeny podkladní vrstvy vozovky, která bude z tohoto d vodu v celé ší i
zvýšena o 70 mm nad sou asný stav, p edevším za ú elem posílení její únosnosti. Dále jsou v rámci
rekonstrukce nutné úpravy krajnic, reprofilace podélných p íkop , modernizace nevyhovujících trubních
propustk a úprava sjezd . Pot eba rekonstrukce vzešla z aktuální situace na ešené komunikace II/257 mezi
m stem Bílina a obcí Kozly. Stav a únosnost vozovky v sou asnosti neodpovídá stále nar stající intenzit
dopravy a zvyšujícímu se podílu nákladních vozidel.
V sou asnosti po projektem ešené silnici projede denn 2500-4000 aut, z eho zhruba 1/5 tvo í t žká vozidla.
Tato komunikace tvo í d ležitou spojnici mezi rychlostními silnicemi I. t ídy I/15 a I/13 a leží na spojnici
významných regionálních aglomerací Teplic a Loun. S tím souvisí i další d vod, pro je rekonstrukce vozovky
nutná. Komunikace totiž nebyla dimenzována na tento druh a intenzitu dopravy, a proto vysoká zát ž stavebních
materiál a as zp sobily destrukci vozovky.

Cíle projektu se shodují s vizemi a cíli strategie regionu soudržnosti Severozápad, jakož i programu rozvoje
Ústeckého kraje. Svou strukturou a orientací navazují cíle projektu také na Národní rozvojový plán eské
republiky a Národní strategický referen ní rámec. Cíle projektu sou asn pln odpovídají zam ení prioritní osy
Dostupnost a dopravní obslužnost Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, konkrétn oblasti
podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.
- odstran ní technických závad stávající komunikace (snížená únosnost, odlamování okraj , vyma kaný živi ný
povrch, vyjeté koleje, atd..)
- zkrácení jízdní doby a úspora paliva
- posílení místní komunika ní sít
- kvalitativní zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských objekt
- vytvo ení p íznivých podmínek pro rozvoj a podporu podnikatel a MSP
- zamezení odlivu podnikatelských subjekt ? podpora zam stnanosti
Realizace projektu bude mít nejvýznamn jší dopad na následující cílové skupiny:
- idi i motorových vozidel:
o obyvatelé
o podnikatelé
o ostatní
- obce Kozly, M runice, Hrob ice, m sto Bílina
- Ústecký kraj
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
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Cíle projektu:
- modernizace dopravní infrastruktury zajiš ující napojení na regionální osu I/13,
- zvýšení kvality dopravní obslužnosti a dopravního spojení,
- posílení místní, regionální a nadregionální silni ní sít odpovídající sou asným pot ebám,
- zvýšení efektivního propojení uvnit regionu,
- zvýšení bezpe nosti provozu a snížení nebezpe í dopravních nehod
Související podporované aktivity ROP 3.1:
- p íprava projekt a související projektové dokumentace pro projekty zajiš ující napojení regionu na sí TEN-T,
páte ní regionální komunikaci I/13 a projekty ešící vnit ní propojení regionu v etn regionálních p eshrani ních
spojení se SRN
- rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. t ídy zajiš ujících napojení center regionu na
nadregionální osy sít TEN-T a regionální osu I/13 v etn odstra ování lokálních slabých míst (mosty, kruhové
objezdy, k ižovatky, záchytná bezpe ností za ízení apod.) na komunikacích napojujících region na sí TEN-T a
I/13, zejména obchvat sídel a aglomerací;
- rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. t ídy v etn odstra ování lokálních slabých míst
(mosty, kruhové objezdy, k ižovatky, záchytná bezpe ností za ízení apod.) zajiš ujících efektivní propojení uvnit
regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvá ejících základní p edpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v
celém regionu;
Popis aktivit v p ípravné fázi projektu:
Z objektivního stavu v cí, p edevším nedostatk a omezení, které byly shledány na dopravní obslužnosti
podnikatelských objekt a technickém stavu komunikace, vyplynula pot eba jejich odstran ní, tedy rekonstrukce
komunikace v etn obnovy vodorovného a svislého dopravního zna ení. Ústecký kraj v souladu se svým plánem
rozvoje rozhodl o za azení této investi ní akce na seznam investic. V roce 2007 bylo usnesením Rady Ústeckého
kraje rozhodnuto o uvoln ní nezbytných finan ních prost edk na financování této investi ní akce a rozhodnuto o
ucházení se o grant z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad. Na následném zasedání
zastupitelstva Ústeckého kraje v lednu 2008 byl nám stek hejtmana Ing. Petr Fiala zmocn n k podání žádostí o
dotace na realizaci tohoto projektu. Jednotlivým aktivitám v p ípravné fázi se podrobn v nuje kapitola 3.6.2
P ílohy .1 Žádosti - Studie proveditelnosti
Popis aktivit v realiza ní fázi projektu:

Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.02.2008 12:13 Unikátní klí :

6MSlP

3




Jednotlivé aktivity projektu (stavební práce) budou probíhat v následující posloupnosti.
REKONSTRUKCE PRVNÍHO A DRUHÉHO ÚSEKU
P íprava území:
- vytý ení inženýrských sítí,
- zm na dopravního zna ení.
Zemní práce:
- odstran ní stávajícího vrchního podkladního povrchu komunikace.
Stavební práce:
- p íprava ploch pro položení nového povrchu komunikace,
- položení nových povrch komunikace,
- úprava krajnic,
- reprofilace podélných p íkop ,
- modernizace trubních propustk ,
- úprava sjezd .
Terénní (dokon ovací) práce:
- úprava terénu,
- vytý ení inženýrských sítí,
- instalace trvalého vodorovného i svislého dopravního zna ení.
REKONSTRUKCE T ETÍHO ÚSEKU KOMUNIKACE
P íprava území:
- za ízení staveništ ,
- zm na dopravního zna ení.
Stavební práce:
- o išt ní povrchu a krajnic komunikace,
- p íprava ploch pro položení nového povrchu komunikace,
- reprofilace podélných p íkop ,
- úprava a homogenizace komunikace,
- položení nových povrch komunikace,
- úprava krajnic,
- modernizace trubních propustk ,
- úprava sjezd .
Popis aktivit v provozní fázi projektu a zp sob udržení výsledk projektu:
V této fázi budou zhotovitelem p edány jednotlivé stavby do správy spole nosti provád jící jejich údržbu.
Veškeré aktivity spojené s provozem a údržbou komunikací bude zajiš ovat správce komunikací Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje.
P ipravenost projektu k realizaci:
Pro ú ely realizace projektu posta uje ohlášení stavby, žadatel má vy len n dostatek finan ních prost edk
pot ebných na realizaci projektu.

Projekt je sou ástí zám ru Ústeckého kraje modernizovat vybrané komunikace na území kraje, nemá však
p ímou návaznost na jiné aktivity i projekty.
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4. Personální zajišt ní projektu
Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:

Tom ová












Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent odboru evropských projekt KÚ ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Zodpov dnost za vymezení obsahové ásti projektu a jeho jednotlivých aktivit, p íprava rozpo tu projektu
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Koordinace realizace jednotlivých aktivit; koordinace a odborná pomoc p i zajiš ování publicity a propagace
projektu, dále dohled nad p ípravou a zajišt ním výb rových ízení na dodavatele, koordinace p i p íprav a
uzav ení smluv s dodavatelem, komunikace s implementa ními orgány, dohled nad realizací celého projektu.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Pr b žný monitoring a kontrola napl ování cíl projektu

PaedDr. Marie Tom ová disponuje rozsáhlou znalostí problematiky Evropské unie a má bohaté zkušenosti s
koordinací p ípravy projektových žádostí a podklad k projekt m (SROP, Interreg IIIA, OP RLZ, PHARE 2003
RLZ, FM EHP/Norska).
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:










Finan ní manažer



Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent odboru evropských projekt KÚ ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
P íprava projektové žádosti v etn p íloh, p íprava rozpo tu projektu.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Konzultace finan ních aspekt realizace projektu, dohled nad finan ním zabezpe ením celého projektu, vedení
projektového ú etnictví dle zákonných norem a pravidel.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Pr b žný monitoring a kontrola napl ování cíl projektu.

Zkušenosti s finan ním managementem projekt podaných v rámci program EU (Phare 2003 RLZ, OP RLZ,
SROP, Interrreg IIIA) a FM EHP/Norska a jejich administrací.
Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:
P íjmení:














Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent investi ního odboru KÚ ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Zajišt ní p ípravy projektové žádosti v etn p íloh, jednání s projektanty.
Zapojení lena p i realizaci projektu:

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Koordinace aktivit v rámci monitoringu udržitelnosti projektu, komunikace s partnerem a dodavateli p i zajišt ní
provozu.

Znalosti a zkušenosti p i realizaci projekt z rozpo tu Ústeckého kraje.
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:

Kon el








Manažer výb rových ízení



Krajský ú ad Ústeckého kraje



vedoucí odd lení ve ejných zakázek investi ního odboru Krajského
ú adu Ústeckého kraje

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Má na starosti vyhlášení výb rových ízení a jejich formáln správný pr b h. Jeho hlavní rolí je výb r co
nejkvalitn jšího dodavatele.
Zapojení lena p i realizaci projektu:

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:


Metodicky ídí provád ní zadávacích ízení ostatními odbory v rámci Krajského ú adu Ústeckého kraje a
p ísp vkovými organizacemi Ústeckého kraje, na vyžádání poskytuje konzultace k ešení konkrétních zakázek;
Poskytování konzultací odboru regionálního rozvoje p i posuzování výb rových ízení žadatel o dotaci z
grantového schématu Ústeckého kraje ?Regionální podpora podnikání pro malé a st ední podnikatele v
Ústeckém kraji? v rámci programu SROP;
Od roku 2003 do roku 2006 zajiš ování p ípravy Pr myslové zóny Triangle v etn p ípravy zadávacích ízení
ve ejných zakázek na budování dopravního napojení, tvo eného p ti silnicemi, dále vle ky a inženýrských sítí, s
dotací státu ve výši cca 1,5 mld. K ;
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I :



DI :








Po et zam stnanc :









P íjmení:





Titul p ed:





 









Ji í





P íjmení:

Tom ová



Titul p ed:





 samostatný referent odboru
evropských projekt KÚ
















Tom ová Marie










M stská ást:

Ústí nad Labem-m sto

PS :
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Adresa pro doru ení:










M stská ást:

Ústí nad Labem-m sto

PS :
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Po adí reference:







Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





ERDF, Státní rozpo et R, rozpo et ÚK





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Cílem projektu ?Ústecký kraj on-line? je posílení infrastruktury a služeb ICT v etn zlepšení p ístupu
obyvatelstva k ve ejným informacím prost ednictvím ICT v souladu se SROP.
Projekt "Ústecký kraj on-line" má dva specifické cíle:
1. Zrychlit a zjednodušit komunikaci ob ana s Krajským ú adem ("ú ad p ichází za ob anem") díky vývoji aplikace
umož ující on-line vy izování minimáln 50 asto využívaných agend.
2. Umožnit širokopásmový p ístup k internetu a tím i on-line službám krajského ú adu cca 30 % obyvatel m
Ústeckého kraje prost ednictvím vybudování 18 PIAP rovnom rn rozmíst ných v celém Ústeckém
kraji.Všeobecným cílem projektu ?Ústecký kraj on-line? je posílení infrastruktury a služeb informa ních a
komunika ních technologií v etn zlepšení p ístupu všech skupin obyvatelstva k ve ejným informacím
prost ednictvím IKT v souladu s opera ním cílem opat ení, uvedeným v programovém dodatku SROP.
Projekt pokrývá celý Ústecký kraj.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Komplexní p íprava

Po adí reference:





II/247 Litom ice, p ivad k pr myslové zón Prosmyky
I. ást ? OK (okružní k ižovatka) a její napojení

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





ERDF, rozpo et ÚK





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Jedná se o výstavbu I. ásti p ivad e k pr myslové zón Prosmyky a propojení m st Lovosice a Litom ice
novým mostem p es eku Labe na silnici II/247. Projekt zahrnuje provedení prvního úseku stavby v rozsahu
vybudování okružní k ižovatky na k ížení se silnicí I/15 v etn jejího napojení na PK, tj.provedení stavebních
objekt SO 102 ? okružní k ižovatka, SO 206-most na nájezdu N1, SO-207 ? most na nájezdu,SO 301-1-úprava
zavlažovacích systém , SO 302-z ízení vsakovacích ploch, SO 401-p eložka kabelu VN, SO 905-dopravní
opat ení.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
ízení projektu, spolupráce s poradenskou spole ností na p íprav žádosti.
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Po adí reference:





II/247, p ivad k pr myslové zón Prosmyky I. ást ?
trasa do km 1,6

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





EDRF, rozpo et ÚK





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Jedná se o výstavbu II. ásti, 1. etapy p ivad e k pr myslové zón Prosmyky. Stavba navazuje na 1. ást
p ivad e napojením na výjezd z okružní k ižovatky ul. Žernosecká. Komunikace je od místa napojení vedena
podél železni ní trat
D Lovosice- eská Lípa. Komunikace dále pokra uje podél areálu Mrazíren do km 1,165,
kde op t p ejde úrov ov tra D a komunikace 1,4102 km. Komunikace a p ilehlý chodník jsou v celé trase
osv tleny.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
ízení projektu

Po adí reference:





Obnova a restaurování východního k ídla zámku Nový
Hrad v Jimlín (Nový Hrad v Jimlín )

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





FM EHP/Norska, rozpo et ÚK





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Zám rem v této fázi opravy je podchycení havarijního stavu krov , zdiva a zachování kulturní podstaty památky.
V projektu dojde k obnov a restaurování východního k ídla zámku Nový Hrad v Jimlín v podob následujících
prací:oprava nosných ástí narušeného krovu, statické zajišt ní objektu, celoplošné restaurování fasády
východní a severní st ny a obnovení d ev ného záklopového stropu v jedné místnosti v 1. pat e budovy.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
ízení projektu

Po adí reference:








Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





ERDF, Státní rozpo et R, rozpo et
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Popis projektu/akce a jeho výstup :
Zám rem projektu bylo vytvo ení internetového portálu cykloturistiky (dále také ?cykloportál?) na území
Ústeckého kraje s napojením a vzájemným využitím obdobných zdroj na stran Svobodného státu Sasko.
Cykloportál byl postaven tak, aby umož oval rozlišovat r zné skupiny uživatel . Projekt srozumitelnou a
p ehlednou formou prezentuje sí cyklotras na území kraje s vyzna ením bezprost edn navazujících cyklostezek
na území státu Sasko. Sou ástí prezentace je p ehled doprovodných služeb pro cyklisty v okolí cyklistické
infrastruktury ? jedná se o p j ovny a servisy kol, ubytovací a stravovací kapacity, informace o zájmových
bodech a objektech na trasách aj. Projekt cykloportálu je zajišt n v eské a n mecké jazykové mutaci.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
ízení projektu, spolupráce s poradenskou spole ností na p íptav žádosti

Po adí reference:





Ústecký kraj - kraj p írody i lov ka

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):









OP RLZ, Opat ení 4.2 Specifické vzd lávání

Popis projektu/akce a jeho výstup :
Obsahem projektu je napl ování strategie environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty (dále jen ?EVVO?)
rozší ením innosti stávajících ekocenter (dále jen ?EC?) o oblast osv ty pro ve ejnost v etn ekologického
poradenství ve vazb na principy MA 21 a pokrytím bílých míst na území Ústeckého kraje nov vzniklými EC
(vznik ty nových EC), profesionalizace EC na základ získání akreditace pro poskytování služeb v oblasti
EVVO a ekoporadenství, vybudování informa ního systému za ú elem zkvalitn ní komunikace mezi jednotlivými
EC a KÚ Ústeckého kraje v etn pr b žné aktualizace adresá e subjekt provád jících EVVO ve vazb na
zvýšení propagace a informovanosti obyvatelstva v oblasti EVVO. Dalším cílem projektu je zvýšit ekologické
v domí a vzd lanost ob anské ve ejnosti v Ústeckém kraji v oblasti EVVO a podpo it v této souvislosti i rozvoj
aktivit služeb, které vytvo í podmínky pro vznik n kolika pracovních míst.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
ízení projektu

Po adí reference:





Integrovaný systém opat ení pro využití a ochranu vod v
Krušnoho í a Šluknovském výb žku v závislosti na
výsledcích hydrogeologické syntézy

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





ERDF, Státní rozpo et R, rozpo et ÚK





Popis projektu/akce a jeho výstup :
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Cílem projektu byl sb r informací o stavu, množství a kvalit podzemních a povrchových vod dot eného regionu,
jejich dopln ní v nezbytn nutné mí e, dále zpracování hydrogeologické syntézy dot eného území, návrh
optimálního systému ochrany t chto vod pro p ípad živelného zásahu, zne išt ní antropogenního p dovu nebo
jiné nep edpokládané události, dále návrh ešení zdroj pitných vod (odpovídající kvalita a stálost kvality)
zejména malých obcí a návrhy minimalizace vliv odpadních vod malých obcí na místní recipienty.
Hydrogeologická syntéza bude sloužit nejen ve ejné správ a obecním samosprávám, ale i pro podnikatelské
subjekty. Bude sloužit jako komplexní bezplatný podklad pro podnikatelské subjekty o stavu a kvalit vod v
oblasti Šluknovského výb žku esko-Saské pomezí.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
ízení projektu.
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Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace

I :



DI :





P ísp vková organizace





P edchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Partner je p ísp vkovou organizací žadatele, zajiš uje pro žadatele správu a údržbu silnic na území Ústeckého
kraje. Lze bez výhrad konstatovat, že p edchozí spolupráce žadatele s partnerem je bezproblémová, se
zkušenostmi na obou stranách.

Cíl projektu - modernizace dot ené komunikace - je de facto b žnou náplní hlavní funkce partnera. Partner
disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti správy a modernizace komunikací.

SÚS ÚK se touto dohodou zavázalo poskytnout pot ebnou sou innost p i p íprav projektu, tzn. spolupracovat p i
výb ru trasy a objekt vyžadujících provedení rekonstrukce a zárove vyhovujících podmínkám ROP SZ, na
p íprav projektového zám ru a poskytovat odborné konzultace p i zpracování stavební projektové
dokumentace.
P i realizaci projektu se bude SÚS ÚK ú astnit kontrolních dn stavby, bude zajiš ovat odborné konzultace v
pr b hu realizace stavby a poskytovat informace pro zpracování monitorovacích pr b žných zpráv a záv re né
zprávy k projektu.
SÚS ÚK se taktéž zavázalo zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od ukon ení realizace projektu,
prost ednictvím trvalého provozu a údržby rekonstruované komunikace v etn dopravního zna ení a dalších
sou ástí stavby, výkonem údržby nebo p ípadn obnovy pam tních desek po dobu udržitelnosti projektu a
poskytnutím informací pro zpracování monitorovacích zpráv o zajišt ní udržitelnosti projektu v období 5 let po
dokon ení realizace projektu.










ást obce:


M stská ást:
PS :



íslo popisné:






íslo orienta ní: 
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P íjmení:





Titul p ed:







editel spole nosti














P íjmení:

Ta ner





Titul p ed:



 Technický nám stek
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10. Hodnoty indikátor












M rná
jednotka





Po et zapojených partner







Po et





Délka nových a
rekonstruovaných silnic II. a
III. t ídy celkem













Délka nových silnic II. a III.
t ídy













Délka rekonstruovaných silnic
II. a III. t ídy













Podíl nov zrekonstruovaných
a nových silnic na celkové
regionální síti silnic













Délka nov vybudovaných
nebo rekonstruovaných
silni ních obchvat m st a
obcí













Po et odbavených cestujících
na regionálních letištích







Po et





Po et upravených
regionálních letiš







Po et
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P edpokládané
datum pln ní:






Po adí etapy:











Zp sobilé výdaje etapy:



Nezp sobilé výdaje etapy:







Datum ukon ení etapy:



O ekávané p íjmy etapy:



Stru ný popis aktivit etapy:
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12. Rozpo et projektu
Rozpo et jednotlivých Etap:








Neinvesti ní zp sobilé výdaje



ízení projektu/programu





















Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele















Cestovné (dle Zákoníku práce 268/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )







Výdaje na provoz vozidla (služební v z) - spot eba PHM aj.















Nákup materiálu (spot ební, pomocný)







Nákup drobného hmotného investi ního majetku























P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kancelá e (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/seminá e (honorá e, ostatní služby)







P eklady, tlumo ení







Výdaje na publicitu - neinvesti ní



Výdaje na zadávací ízení



Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby



Finan ní služby



































DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







K ížové financování



Investi ní zp sobilé výdaje



Nákup pozemk (do 10% CZV)
























Stavební ásti stavby
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St echa







Vnit ní úpravy







Technické za ízení staveb (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a za izovací
p edm ty staveb







Vn jší úpravy







Ostatní ásti stavby















Nákup dopravních prost edk







Technologická za ízení (nákup stroj a za ízení v . montáže)







Výkup budov ur ených k demolici do 10% CZV projektu







Odstran ní stavby







Zabezpe ení stavby (inženýrská innost)







P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)















Výdaje na výb rová ízení















Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby







DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







Výdaje na publicitu - investi ní















O ekávané p íjmy etapy/projektu







Zp sobilé výdaje etapy/projektu







Nezp sobilé výdaje etapy/projektu















Úroky u úv ru















Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu







Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/projektu
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Rozpo et celého projektu:







Neinvesti ní zp sobilé výdaje



ízení projektu/programu





















Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele















Cestovné (dle Zákoníku práce 268/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )







Výdaje na provoz vozidla (služební v z) - spot eba PHM aj.















Nákup materiálu (spot ební, pomocný)







Nákup drobného hmotného investi ního majetku























P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kancelá e (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/seminá e (honorá e, ostatní služby)







P eklady, tlumo ení







Výdaje na publicitu - neinvesti ní



Výdaje na zadávací ízení



Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby



Finan ní služby



















 















DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







K ížové financování



Investi ní zp sobilé výdaje



Nákup pozemk (do 10% CZV)
























Stavební ásti stavby





















St echa







Vnit ní úpravy
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Technické za ízení staveb (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a za izovací
p edm ty staveb







Vn jší úpravy







Ostatní ásti stavby















Nákup dopravních prost edk







Technologická za ízení (nákup stroj a za ízení v . montáže)







Výkup budov ur ených k demolici do 10% CZV projektu







Odstran ní stavby







Zabezpe ení stavby (inženýrská innost)







P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)















Výdaje na výb rová ízení











Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby



DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu



Výdaje na publicitu - investi ní







O ekávané p íjmy etapy/projektu



Zp sobilé výdaje etapy/projektu































Nezp sobilé výdaje etapy/projektu















Úroky u úv ru















Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu







Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/projektu
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13. P ehled financování projektu
Náklady projektu v K




Celkové zp sobilé výdaje



Celkové nezp sobilé výdaje



P íjmy projektu



P íjmy zp sobilé



P íjmy nezp sobilé



Zp sobilé výdaje bez p íjm

Procenta z celkových náklad




- Ve ejné prost edky
- Soukromé prost edky






















- Dotace z rozpo tu RR

Celkové ve ejné prost edky




- Úv ry bank

- P ímé výnosy
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14. P ehled financování etapy
Po adí etapy:






Náklady etapy v K





Zp sobilé výdaje etapy:



Nezp sobilé výdaje etapy:



O ekávané p íjmy etapy:



Zp sobilé výdaje bez p íjm :

Procenta z celkových náklad etapy




- Ve ejné prost edky
- Soukromé prost edky






















- Dotace z rozpo tu RR

Celkové ve ejné prost edky




- Úv ry bank

- P ímé výnosy
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15. Finan ní plán
Po adí etapy:







Po adí žádosti o platbu:



P edpokládaná požadovaná ástka
k proplacení dotace RR (K ):



Datum p edložení žádosti o platbu:



Zp sobilé výdaje etapy:
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íslo prioritního téma:




Prost edky z EU v K :







íslo typu území:
Název hospodá ské innosti:
íslo hospodá ské innosti:
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17. Zadávací ízení


íslo:
P edm t zakázky:

Výb rové ízení na dodavatele stavby

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Užší ízení podlimitní

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:







íslo:
P edm t zakázky:

Výb rové ízení na Dota ní management projektu

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Ve ejná zakázka malého rozsahu

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:
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Projekt nepodléhá posouzení vlivu na ŽP dle zákona 100/2001 Sb. a nezasahuje do oblastí NATURA. Realizace
projektu má na životní prost edí vliv neutrální až mírn pozitivní - vlivem realizace projektu dojde k mírnému
snížení spot eby paliva p i pohybu na dot ené komunikaci, stejn tak dojde ke snížení prašnosti.
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné p íležitosti:
Modernizace komunikace nemá negativní vliv na rovné p íležitosti - z p ínos projektu budou benefitovat
obyvatelé oblasti dopadu projektu bez rozdílu; vlivem projektu dojde ke zvýšení mobility obyvatel, a tedy i velice
pravd podobn ke snížení nezam stnanosti v oblasti.
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íslo:




P isp je projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?
Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:
Realizace projektu zatraktivní komunikaci pro tranzitní dopravu a zajistí tak odklon tranzitní a nákladní dopravy ze
silnic nižších t íd.
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20. Rovné p íležitosti
íslo:

íslo:



Projekt p isp je ke snazšímu za len ní a uplatn ní znevýhodn ných skupin na trhu práce.

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných p íležitostí a specifické
pot eby cílových skupin.


Projekt nep ímo zohled uje za len ní a uplatn ní osob znevýhodn ných na trhu práce. Kvalitní napojení m sta
Bíliny a ostatních dot ených obcí na d ležitou trasu I/7 rozší í nabídku možností pracovního uplatn ní i pro osoby
znevýhodn né na trhu práce.
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Zp sob zajišt ní publicity:

Použití pam tní desky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Na za átku a na konci modernizované komunikace budou umíst ny pam tní kameny s pam tní deskou.

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Na každém ze 3 úsek bude umíst n min. jeden billboard oznamující, že je/byl projekt realizován za p ísp vku
EU - vyhotoven dle Visual Guideline

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicita bude zajišt na v regionálních p ílohách deník MF Dnes, Právo a Denících Bohemia, dále ve vysílání
regionální televize Ústeckého kraje Regia TV a DAKR TV.

Zp sob zajišt ní publicity:

Oznámení na všech informa ních a propaga ních materiálech, které vzniknou jako
výstup z projektu

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Bude zajišt n tisk informa ních brožur o provedené modernizaci p íslušných úsek silnic

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
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22. P ílohy projektu


Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Název p ílohy:

Doklady o právní subjektivit žadatele


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklady o právní subjektivit žadatele

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:

Doklad o p id lení I
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Název p ílohy:

Podklady pro posouzení finan ního zdraví žadatele


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Podklady pro posouzení finan ního zdraví žadatele

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


není v p ípad Ústeckého kraje relevantní
Název p ílohy:

Doklad o prokázání vlastnických vztah


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o prokázání vlastnických vztah

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:

Výpisy z katastru nemovitostí v etn snímk katastrální mapy s vyzna ením trasy. Souhlasy vlastník v etn
smluv.
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Název p ílohy:

P íslušné územní rozhodnutí nebo jiné opat ení


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

P íslušné územní rozhodnutí nebo jiné opat ení

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Žádost o vydání stavebního povolení, souhlas s vydáním stavebního povolení, sd lení o tom, že stavba podléhá
povolení speciálního stavebního ú adu.
Název p ílohy:

Výb r z projektové dokumentace


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Výb r z projektové dokumentace

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:

Souhrnná zpráva, rozpo et v etn výkazu vým r, situace stavby.
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Název p ílohy:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost edí


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost edí

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Stanovisko CKHO k územnímu ízení, stanovisko CHKO k evropsky významným lokalitám, stanoviska ÚK k vlivu
na ŽP a území NATURA.


Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:
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Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu

Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Výpis z usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje a doklad SFDI. Potvrzení o výši z statku na ú tu Ústeckého
kraje, d vodová zpráva p edkládaná do zastupitelstva ÚK


Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:
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ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

estn prohlašuji, že:
ke dni podání projektové žádosti k výše zmín nému projektu mám vypo ádané veškeré splatné závazky v i
orgán m státní správy a samosprávy (pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk a její ádné
pln ní se považují za vypo ádané závazky): jedná se o závazky v i finan ním ú ad m, eské správ sociálního
zabezpe ení (pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti), zdravotním
pojiš ovnám, Celní správ , Fondu národního majetku R, Pozemkovému fondu R, Státnímu fondu životního
prost edí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury,
Státnímu fondu pro podporu a rozvoj eské kinematografie, Státnímu zem d lskému a interven nímu fondu a
dále v i kraj m, obcím a svazk m obcí a rovn ž i o závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních
fond (Fondu soudržnosti) v i orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují; na majetek žadatele nebyl
prohlášen konkurs, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke
zrušení konkursu po spln ní rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z d vodu, že majetek žadatele
neposta uje k úhrad náklad konkursu, nebylo proti n mu zahájeno insolven ní ízení, není v likvidaci, není v
úpadku, není proti n mu veden výkon rozhodnutí, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání." proti mn jako
statutárnímu orgánu (statutárním orgán m žadatele, pokud z p íslušného zákona, statut organizací apod.
vyplývá, že oprávn ných len statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní ízení a
nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti
organizace, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
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estn prohlašuji, že:
ke dni podání projektové žádosti k výše zmín nému projektu mám a budu mít dostate né finan ní prost edky pro
úsp šnou realizaci zmi ovaného projektu, na který žádám poskytnutí dotace z Regionálního opera ního
programu NUTS II Severozápad, a to na plné krytí 100 % zp sobilých výdaj minimáln prvních dvou etap
projektu, ve výši uvedené v projektové žádosti o poskytnutí dotace, jejíž sou ástí je toto estné prohlášení, jakož i
k úhrad všech nezp sobilých výdaj projektu nutných k jeho úsp šné realizaci a na pokrytí p ípadných
provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu. Tuto skute nost prokazuji prost ednictvím povinné p ílohy
k žádosti - Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
estn prohlašuji, že:
projekt, pro který žádám finan ní dotaci z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, je v souladu
s p íslušnou legislativou eské republiky a Evropské unie (zadávání ve ejných zakázek, ochrana hospodá ské
sout že, ve ejná podpora, vliv na životní prost edí a rovné p íležitosti apod.); projekt (jeho realizace i výstupy)
nemá prokazateln negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (rovné p íležitosti a udržitelný rozvoj , životní
prost edí); budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokument ROP a p íslušné výzvy.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
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estn prohlašuji, že:
na projekt, pro který žádám finan ní dotaci z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, mi
nebyla p id lena (poskytnut finan ní p ísp vek) dotace, subvence i jiná finan ní pomoc ze státního rozpo tu R
i jiného státního rozpo tu lenského státu EU. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto
estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn
p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá
právo O ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II
Severozápad veškeré finan ní prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto
p ípad se uplatní postup podle ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních
rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
estn prohlašuji, že:
jsem v projektové žádosti BENEFIT uvedl všechny erpané nebo p iznané formy podpory malého rozsahu
(podpora de minimis podle na ízení Komise (ES) . 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití lánk 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis) a jejich úhrnnou výši v období posledních t í let - týká se pouze žadatele
podnikatelského subjektu. Údaje k podpo e dle pravidla de minimis uvedené v žádosti jsou kompletní a pravdivé.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.

Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem
žadatele
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Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly - k .I/15,silnice II/257
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Příloha č. 3 k usnesení č.2/123R/2008
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Mírové nám stí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
I : 75082136
DI : CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená: Ing. Ji ím Šulcem, P edsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00
íslo ú tu: 2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
I : 70892156
DI :
zastoupený: Ing. Petrem Fialou, nám stkem hejtmana Ústeckého kraje, na základ pov ení ze
dne 13.8.2008, které tvo í p ílohu . 4 této Smlouvy,
zapsaný v obchodním rejst íku i jiné evidenci: 12. 11. 2000 (výpis z registru ekonomických
subjekt )
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00
íslo ú tu p ípadn podú tu: 2465872/0800
(dále jen „p íjemce dotace“)
uzavírají podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis a na základ dokumentace Regionálního opera ního programu NUTS II
Severozápad, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finan ní podpory vycházející
z Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999
a podle zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, a zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis a s v domím
skute nosti, že na poskytnutí dotace není právní nárok, tuto

Smlouvu . CZ.1.09/3.1.00/01.00009 o poskytnutí dotace z rozpo tových
prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Smlouva“)
I.
Úvodní ustanovení

1. Podle § 16e odst. 1 písm. c) zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, ve
zn ní pozd jších p edpis , Výbor Regionální rady schvaluje výb r projekt , kterým
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad poskytne dotaci i návratnou finan ní
výpomoc.

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , že jejich smluvní vztah se bude ídit tímto

Regionální opera ní program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize p estane být snem”

1/23

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

zákonem. Vztahy smluvních stran touto Smlouvou výslovn neupravené se ídí obecn
závaznými právními p edpisy, zejména p íslušnými ustanoveními zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .

3. Dotace je ve smyslu zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o
zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis ,
ve ejnou finan ní podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

4. Poskytování dotací z rozpo tových prost edk

Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad na projekty spolufinancované z rozpo tu Evropské unie se ídí Regionálním
opera ním programem NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“),
Provád cím dokumentem ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, P íru kou pro
žadatele, P íru kou pro p íjemce a dalšími metodickými dokumenty O ROP SZ, ve zn ní
platném pro dané kolo výzvy. Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se
ídit je uveden v p íloze . 2 této Smlouvy1. V p ípad rozporu mezi t mito dokumenty a
Smlouvou platí ustanovení ve Smlouv .
II.
P edm t Smlouvy

1. P edm tem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran p i
poskytnutí ú elové dotace v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad . 4/19/2008 ze dne 22. 5. 2008 v rámci ROP SZ z rozpo tu
poskytovatele dotace na realizaci projektu, který je rámcov identifikován takto:
a) název projektu:
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku
I/13 Jirkov – Otvice – Havra , silnice II/251
registra ní íslo projektu:
CZ1.09/3.1.00/01.00009
datum registrace projektu: 18. 2. 2008
prioritní osa:
9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost
oblast podpory:
9.3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a
nadregionálního významu
zahájení fyzické realizace projektu2: nejpozd ji do 6 m síc od podpisu této
smlouvy ob ma smluvními stranami
datum ukon ení projektu3: nejpozd ji do 30. 1. 2010

1
Tyto dokumenty jsou pro p íjemce dotace závazné ve zn ní platném a publikovaném na www.nuts2severozapad.cz
pro dané kolo výzvy.
2
Datem zahájení fyzické realizace se rozumí den, kdy bude zahájena realizace fyzických prací, nebo den, kdy
za ne poskytování služeb a v p ípad , že je projekt zam en pouze na dodávky stroj , za ízení i technologií nebo
poskytnutí služeb dodavatelským zp sobem (nap . p íprava propaga ních materiál pro cestovní ruch), se datem
zahájení fyzické realizace myslí datum nabytí ú innosti smlouvy s dodavatelem. Datum zahájení fyzické realizace
projektu, nem že p edcházet datu registrace projektu, který nepodléhá režimu ve ejné podpory. U projekt , které spadají
pod režim regionální investi ní podpory musí být fyzická realizace zahájena až po sd lení ídícího orgánu o spln ní
podmínek p ijatelnosti v režimu regionální investi ní podpory.
Datem ukon ení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzav ení všech aktivit projektu - je to den,
kdy bude dokon ena fyzická realizace, nebo den, kdy p estane poskytování služeb financovaných z programu, nebo
den, kdy bude ukon en zkušební provoz v za ízení, které bylo vybudováno v rámci projektu, a tento testovací provoz je
hrazen z dotace.
3
Datum, kdy p íjemce dotace doru í ídícímu orgánu monitorovací zprávu. P íjemce dotace má p itom povinnost
zaslat tuto monitorovací zprávu do 30 kalendá ních dn od ukon ení fyzické realizace projektu. Pokud dílo podléhá
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h) popis projektu: Všeobecným cílem projektu je podpora ekonomické prosperity
místních sídel ve vazb na mobilitu pracovní síly prost ednictvím modernizace
dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zlepšení
dopravního propojení uvnit oblasti s pozitivním vlivem na zvýšení dostupnosti
dopravní obslužnosti a následným efektem zlepšení bezpe nosti provozu.
P edm tem je rekonstrukce silnice II/251 v délce 13,13823 km (I. úsek mezi obcemi
Jirkov - Otvice - Havra ), rekonstrukce silnice III/25124 v délce 3,94138 km (II. úsek
od k ižovatky se silnicí II/251 p es obec Údlice až k silnici I/7) a rekonstrukce silnice
III/00732 v délce 2,30800 km (III. úsek od obce Otvice až k za átku obce
Chomutov). Realizací t chto aktivit bude zabezpe eno kvalitní napojení území na
páte ní komunikace Ústeckého kraje. Hlavní cílovou skupinu tvo í 73 tisíc obyvatel
m st a obcí v dot eném území.
i) místo realizace projektu: eská republika, region soudržnosti Severozápad NUTS2,
Ústecký kraj, rozhraní bývalých okres Chomutov a Most, katastrální území obcí
Chomutov I, Otvice, Pesvice, Všestudy, Sušany a Havra .
j) monitorovací indikátory výstupu
Monitorovací indikátory

M rná jednotka

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových a
rekonstruovaných silnic II.
a III. t ídy celkem

km

0

19,38

Délka rekonstruovaných
silnic II. a III. t ídy

km

0

19,38

k) monitorovací indikátory výsledku
Monitorovací indikátory

M rná jednotka

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Po et zapojených partner

Po et

0

1

Podíl nov
zrekonstruovaných a
nových silnic na celkové
regionální síti silnic

%

0

0,35

2. P íjemce dotace se zavazuje uchovat dosažené hodnoty monitorovacích indikátor podle
odst. 1 tohoto lánku alespo po dobu p ti let ode dne finan ního ukon ení projektu4.

3. Poskytovatel dotace se touto Smlouvou zavazuje podle dále sjednaných podmínek p íjemci
dotace poskytnou dotaci a p íjemce dotace se zavazuje takto poskytnutou dotaci p ijmout
kolauda nímu ízení podle stavebního zákona, prokazuje se p íjemce dotace také pravomocným kolauda ním
rozhodnutím/kolauda ním souhlasem. V p ípad díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu ú adu, doloží
p íjemce dotace k monitorovací zpráv oznámení o užívání stavby zaslané na p íslušný stavební ú ad a své estné
prohlášení, že stavba nepodléhá kolauda nímu souhlasu a stavební ú ad v zákonem stanovené lh t užívání díla na
základ u in ného oznámení nezakázal.
4
Finan ním ukon ením projektu se rozumí den, kdy budou dokon eny všechny platby spojené s realizací
projektu a všechny finan ní prost edky budou proplaceny na ú et p íjemce. Toto se p edpokládá do 55 pracovních dn
od p edložení poslední monitorovací zprávy.
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a použít v souladu s dále sjednanými podmínkami.
III.
Ú el Smlouvy

1. Ú elem této Smlouvy je poskytnutí dotace na „Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce
v úseku I/13 – Jirkov – Otvice – Havra , silnice II/251“ a stanovení podmínek pro
spolufinancování projektu podle l. II. odst. 1 Smlouvy z rozpo tových prost edk
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci ROP SZ.

2. Dotace je poskytována pouze na zp sobilé výdaje projektu podle l. II. odst. 1 písm. h)
uvedené v rozpo tu projektu a dokumentech uvedených v p íloze . 2 Smlouvy. Zp sobilým
výdajem je výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory ROP SZ. Podrobný popis
zp sobilých výdaj projektu v etn odhadu výdaj a p íjm z výsledk projektu je uveden
v Žádosti o dotaci (dále jen „Žádost“) ve zn ní k datu podpisu Smlouvy, která je p ílohou
. 1 Smlouvy.
IV.
Ve ejná podpora

1. Dotace poskytnutá na základ této Smlouvy byla poskytovatelem dotace vyhodnocena jako
opat ení nezakládající ve ejnou podporu podle l. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, názor
poskytovatele dotace v této v ci však není právn závazný. P íjemce bere na v domí, že
slu itelnost podpory se spole ným trhem posuzuje a rozhoduje závazným zp sobem
Evropská komise. Evropská komise m že rovn ž uložit p íjemci navrácení ve ejné podpory
spolu s p íslušným úrokem. P íjemce podpisem této Smlouvy stvrzuje, že byl s touto
skute ností seznámen.

2. P íjemce dotace se zavazuje vrátit poskytovateli dotace bez zbyte ného odkladu ástku
dotace, v etn úrok , pokud Komise EU rozhodne podle p ímo aplikovatelného právního
p edpisu5 bu o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení
podpory.
V.
Výše dotace

1. Poskytovatel dotace poskytne na základ

této Smlouvy, p i spln ní všech podmínek
Smlouvy a jejích p íloh, dotaci ve výši 92,5 % celkových zp sobilých výdaj , maximáln
však ástku 143 619 124,54 K , slovy
Jednosto ty icett imilion šestsetdevatenácttisícstodvacet ty ikoruny eské, 54/100 K .

2. P íjemce dotace je povinen zajistit úhradu zbylé

ásti zp sobilých výdaj

a všech

nezp sobilých výdaj projektu.

5 Na ízení Rady (ES) . 659/1999 ze dne 22. b ezna 1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku 93 Smlouvy
o ES.
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3. Celková výše dotace podle odst. 1 nesmí být p ekro ena.

ástka dotace, která bude
p íjemci poskytnuta, bude ur ena na základ skute n vynaložených, od vodn ných a
ádn prokázaných zp sobilých výdaj a zú tování dotace podle platných právních
p edpis .

4. V p ípad , že v pr b hu realizace projektu dojde ke snížení zp sobilých výdaj
prokázaných na stran p íjemce dotace, musí být vždy zachovány procentuální podíly
dotace a zdroj spolufinancování na celkových zp sobilých výdajích.

5. Dotace bude snížena o p íjmy, které nebyly ve výpo tu výše dotace zohledn ny a které
vzniknou v pr b hu realizace a do p ti let od finan ního ukon ení projektu6.

6. Pokud poskytovatel dotace nebo jiný orgán oprávn ný ke kontrole podle

lánku XIV.
Smlouvy nejpozd ji t i roky po uzav ení opera ního programu zjistí, že projekt vytvo il
p íjmy, které nebyly p i výpo tu maximální výše dotace zohledn ny, bude tyto prost edky od
p íjemce dotace vymáhat.

7. Pro ú ely této Smlouvy musí být všechny výdaje vykazovány bez dan z p idané hodnoty,
pokud p íjemce dotace je jejím plátcem a má nárok na odpo et dan na vstupu.

8. P íjemce dotace je oprávn n provést p esun prost edk v rámci rozpo tu projektu uvnit
rozpo tové položky nebo p esun mezi jednotlivými hlavními rozpo tovými položkami, pokud
p i takovéto zm n nedojde ke zm n žádné z hlavních rozpo tových položek projektu o
více než 15 % jejich p vodní výše. P esuny mezi jednotlivými hlavními rozpo tovými
položkami vyšší než 15%, stejn jako jakékoliv p esuny mezi investi ními a neinvesti ními
položkami rozpo tu a mezi jednotlivými rozpo ty etap p edstavují podstatnou zm nu
realizace projektu a p íjemce dotace je povinen požádat o zm nu Smlouvy.

Výdaje projektu:
Finan ní rámec projektu

K

Celkové výdaje projektu

157 405 680,42

Celkové zp sobilé výdaje projektu

155 263 918,42

Celkové nezp sobilé výdaje projektu

2 141 762,00

Podíl k ížového financování

0,00

P edpokládané p íjmy projektu

0,00

6
Projektem vytvá ejícím p íjmy podle l. 55 Na ízení Rady (ES) . 1083/2006, ze dne 11.7.2006, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení
na ízení (ES) . 1260/1999 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se ú tují
poplatky hrazené p ímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemk i budov nebo
jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. lánek 55 se nepoužije na projekty podléhající pravidl m o ve ejné podpo e
ve smyslu lánku 87 Smlouvy o ES.
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Plánovaný finan ní rámec projektu:
Druh dotace / zdroje spolufinancování

Dotace z rozpo tu RR SZ

K

Podíl na celkových
zp sobilých výdajích
v%

143 619 124,54

92,5

- Dotace ze strukturálního fondu ERDF

131 974 330,66

- P ísp vek z národních ve ejných zdroj

11 644 793,88

Vlastní podíl žadatele

11 644 793,88

- Ve ejné prost edky

7,5

11 644 793,88

- Soukromé spolufinancování

0,00

Celkové zp sobilé výdaje

155 263 918,42

100

VI.
Harmonogram projektu

1. P íjemce dotace se zavazuje zabezpe it zahájení fyzické realizace projektu nejpozd ji do
6 m síc od podpisu této Smlouvy ob ma smluvními stranami.

2. P íjemce dotace se zavazuje ukon it fyzickou realizaci projektu nejpozd ji do: 31. 12. 2009.
3. P íjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace projektu stanovený v tomto
lánku Smlouvy, v etn
harmonogramu p edkládaní monitorovacích hlášení a
monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu. Veškeré skute nosti, které by mohly mít za
následek nedodržení harmonogramu realizace projektu podle tohoto lánku Smlouvy musí
p íjemce dotace oznámit poskytovateli dotace nejmén 40 pracovních dn p edem. Není-li
uvedeno jinak, p edstavují zm ny v harmonogramu realizace projektu podstatnou zm nu
realizace projektu.

4. Doba udržitelnosti výsledk projektu se po ítá od data finan ního ukon ení projektu po
dobu p ti let.

5. Zp sobilost výdaj projektu za íná:
od data registrace projektu, p i emž výdaje na projektovou dokumentaci a na p ípravu
dokumentace nezbytné pro podání žádosti jsou zp sobilé od 1.1.2007
Název a íslo etapy projektu: 001 Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13
Datum zahájení etapy

1. 9. 2007

Datum ukon ení etapy

30. 1. 2010

Výše zp sobilých výdaj na etapu (K )

155 263 918,42

Termín podání Žádosti o platbu výdaj projektu 30. 1. 2010
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VII.
Platební podmínky

1. P íjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci projektu/etap p ed podáním
Žádosti o platbu a to ve stanovené struktu e a termínech podle rozpo tu a harmonogramu
projektu stanoveném v této Smlouv 7.

2. P íjemce dotace je povinen pro ú ely poskytnutí prost edk dotace p edložit poskytovateli
dotace ádn vypln nou Žádost o platbu podloženou p íslušnými ú etními doklady a
dalšími dokumenty vyžadovanými poskytovatelem dotace dle P íru ky pro p íjemce.

3. P íjemci dotace budou propláceny jen zp sobilé výdaje v souladu s l. V odst. 1, které
p íjemce dotace prokazateln uhradil a doložil p íslušným ú etním dokladem. Výdaje lze
uhradit prost ednictvím bankovního p evodu nebo v hotovosti, p i emž hotovostní platby
budou zp sobilé pouze do výše deseti tisíc korun eských v etn DPH pro každou
jednotlivou platbu. Uhrazení výdaje se prokazuje na základ bankovních výpis , dokladem
o provedení plateb v hotovosti jsou pokladní doklady.

4. Poskytovatel dotace je oprávn n upravit výši zp sobilých výdaj v Žádosti o platbu na
základ provedené kontroly. V p ípad
nové Žádosti o platbu.

úpravy bude p íjemce dotace vyzván k podpisu

5. Dotace hrazená formou bankovního p evodu bude p íjemci vyplácena na jeho ú et
(p ípadn samostatný podú et). íslo ú tu (podú tu): 2465872/0800 vedený u eské
spo itelny, a. s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00. Ú et, p ípadn samostatný
podú et musí být používán výhradn pro ú ely této Smlouvy.

6. P íjemce dotace u projekt

vytvá ejících p íjmy podle l. 55 Na ízení Rady (ES)
. 1083/2006 je povinen nejpozd ji v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu ode íst od
celkových zp sobilých výdaj isté p íjmy projektu, které p íjemce dotace získal v pr b hu
realizace projektu a sou asn plánované p íjmy v období do p ti let od finan ního ukon ení
projektu. Pokud p íjemce dotace získal p íjmy do p ti let od finan ního ukon ení projektu,
zahrne údaje o jejich výši do nejbližší monitorovací zprávy a získaný p íjem zašle
poskytovateli dotace na jeho ú et do 30 kalendá ních dn od p edložení monitorovací
zprávy.

7. Pokud Žádost o platbu v etn

požadovaných p íloh spl uje všechny náležitosti,
poskytovatel dotace do 55 pracovních dn ode dne doru ení Žádosti o platbu poskytne
p íjemci dotace prost edky ve výši uvedené v doru ené Žádosti o platbu na jeho ú et
uvedený v záhlaví Smlouvy. Tato lh ta m že být pozastavena v p ípadech, kdy to
poskytovatel dotace bude považovat za nezbytné s ohledem na realizaci p edm tu této
Smlouvy a spln ní jejích podmínek nebo pln ní svých závazk z právních p edpis
Ra
EU.

7 Zp sobilé výdaje musí být uhrazeny nejpozd ji v den ukon ení projektu.
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VIII.
Základní povinnosti p íjemce dotace

1. P íjemce dotace je povinen využívat dotaci v souladu s touto Smlouvou a za podmínek v ní
sjednaných.

2. P íjemce dotace je povinen splnit ú el Smlouvy, tak jak je uvedený v lánku III. Smlouvy a
zachovat jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro pln ní ú elu projektu.

3. P íjemce dotace je povinen realizovat projekt v souladu se Žádostí o poskytnutí dotace.
V p ípad rozpor mezi Žádostí a touto Smlouvu, platí údaje uvedené v této Smlouv a
jejích pozd jších dodatcích.
4. P íjemce dotace je povinen dodržovat rozpo et projektu, který je uveden v p íloze . 1
Smlouvy, s tím, že je oprávn n provést p esun mezi existujícími položkami podle lánku V.
odst. 8.

5. P íjemce dotace nesmí na projekt erpat prost edky z jiného dota ního programu v rámci
eské republiky ani z jiného programu financovaného Evropskou unií v souladu
s ustanovením l. 54 odst. 3 písm. b) Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 ze dne
11. ervence 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999.

6. P íjemce dotace musí zajistit ve smlouvách mezi ním a jeho dodavateli povinnost
dodavatel umožnit zam stnanc m nebo zmocn nc m poskytovatele dotace, Ministerstvu
pro místní rozvoj R, Ministerstvu financí R, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému ú etnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu ú adu a dalším oprávn ným
orgán m státní správy vstup do objekt a na pozemky dot ené projektem a jeho realizací a
kontrolu doklad souvisejících s projektem.
IX.
Udržitelnost projektu

1. Doba udržitelnosti projektu iní p t let ode dne finan ního ukon ení projektu, a to v souladu
s l. 57 Na ízení Rady (ES) . 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení
(ES) . 1260/1999.

2. P íjemce dotace je povinen zajistit, že po dobu p ti let od finan ního ukon ení projektu
projekt neprojde podstatnou zm nou definovanou v l. 57 odst. 1 Na ízení Rady (ES)
. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999.

3. Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu nesmí p íjemce dotace p evést
vlastnické právo k majetku po ízeného by i jen áste n z finan ních prost edk získaných
podle Smlouvy na t etí osobu, p ípadn z ídit k tomuto majetku zástavní právo. P íjemce
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dotace m že majetek po ízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout i
vyp j it t etí osob , avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace a to na
základ transparentního, otev eného a nediskrimina ního výb rového ízení. V cné
b emeno k majetku po ízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu z ídit pouze
s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

4. P íjemce dotace se zavazuje neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný
z dotace proti jeho poškození, zni ení a odcizení, a to na dobu minimáln p ti let ode dne
vzniku pojistitelného majetku a minimáln do výše poskytnutých finan ních prost edk .
Pojistná smlouva musí být doložena poskytovateli nejpozd ji spole n s nejbližší
monitorovací zprávou následující po po ízení majetku. P ípadná pojistná hlášení o pojistné
události je p íjemce dotace povinen neprodlen p edložit poskytovateli dotace.
X.
Zp sobilé výdaje

1. Dotace je ur ena pouze na úhradu zp sobilých výdaj uvedených v rozpo tu projektu,
v Provád cím dokumentu ROP SZ, v P íru ce pro p íjemce a v Pravidlech zp sobilých
výdaj .

2. Zp sobilé výdaje je možné uznat a proplatit z dotace pouze pokud vznikly a byly skute n
uhrazeny v období mezi 1.1.2007 – 31.12.2015 (není-li ve Výzv stanoveno jinak).

3. P íjemce dotace je oprávn n v Žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze p íslušné výše
zp sobilých výdaj projektu, a to s ohledem jak na procentuální, tak celkovou výši
poskytnuté dotace. Veškeré zp sobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo ú etními
doklady stejné d kazní hodnoty.

4. P íjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdaj projektu, které nejsou kryty
výše uvedenou dotací (zejména nezp sobilé výdaje), aby byl dodržen ú el poskytnutí
dotace na daný projekt.

5. V p ípad , že poskytnutá dotace zakládá ve ejnou podporu podle l. 87 odst. 1 Smlouvy
o ES, je p íjemce dotace povinen zajistit úhradu veškerých výdaj projektu, které jsou pro
ú ely pravidel ve ejné podpory považovány za soukromé spolufinancování.

6. P íjemce dotace je povinen dohodnout s dodavateli p edm tu projektu faktura ní podmínky
tak, aby byl doložen ú el fakturovaných ástek a aby byly p esn vymezeny jednotlivé
zp sobilé a nezp sobilé výdaje a doložen p vod obstarávané služby, díla, stroje nebo
dodávky zboží.
XI.
Ve ejné zakázky
1. P íjemce dotace je povinen p i realizaci projektu uskute ovat zadávání ve ejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách,
ve zn ní pozd jších p edpis , je-li zadavatelem podle tohoto zákona a v souladu s Pokyny
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pro zadávání ve ejných zakázek, pokud se na n j zákon . 137/2006 Sb. nevztahuje nebo
jde o zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 12 odst. 3 tohoto zákona.
2. P íjemce dotace je povinen p edložit poskytovateli dotace kompletní dokumentaci
k realizované ve ejné zakázce, bez takto provedené kontroly realizované ve ejné zakázky
ze strany poskytovatele dotace nebudou výdaje vztahující se k ní proplaceny.
XII.
Vedení ú etnictví

1. P íjemce dotace je povinen ádn vést ú etnictví o veškerých p íjmech a výdajích projektu.
P íjemce dotace je povinen vést odd lenou analytickou ú etní evidenci o projektu
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .

2. V p ípad , že p íjemce dotace není povinen vést ú etnictví podle tohoto zákona, je povinen
vést da ovou evidenci podle zákona . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní
pozd jších p edpis , rozší enou o tyto dodate né požadavky:
a) p íslušný doklad musí spl ovat p edepsané náležitosti ú etního dokladu ve smyslu
ustanovení § 11 odst. 1 zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších
p edpis (s výjimkou bodu f),
b) p edm tné doklady musí být správné, úplné, pr kazné, srozumitelné a pr b žn
chronologicky vedené zp sobem zaru ujícím jejich trvalost,
c) p i kontrole poskytne p íjemce dotace kontrolnímu orgánu na vyžádání da ovou
evidenci v plném rozsahu,
d) uskute n né p íjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k p íslušnému
projektu, ke kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednozna n
uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
3. P íjemce dotace je povinen uchovávat zp sobem uvedeným v zákon
. 563/1991 Sb.,
o ú etnictví ve zn ní pozd jších p edpis , po dobu 10 let od finan ního ukon ení projektu,
nejmén však po dobu t í let od uzav ení programu, veškeré ú etní doklady a další
dokumenty související s realizací projektu (originál smlouvy v etn dodatk , projektovou
dokumentaci, apod.), p i emž se lh ta za ne po ítat od 1. ledna následujícího
kalendá ního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
XIII.
Monitorovací indikátory

1. P íjemce dotace je povinen naplnit monitorovací indikátory, které jsou uvedeny v lánku II
odst. 1 a uchovat je po dobu p ti let od finan ního ukon ení projektu.

2. P íjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace údaje nezbytné k pr b žnému
sledování p ínos
projektu (monitorování projektu) a to zejména prost ednictvím
p edkládání monitorovacích hlášení, monitorovacích zpráv a monitorovacích zpráv o
zajišt ní udržitelnosti projektu dle P íru ky pro p íjemce.
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XIV.
Kontrola

1. Poskytovatel dotace je oprávn n v souladu se zákonem

. 320/2001 Sb., o finan ní
kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákonem . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
zn ní pozd jších p edpis , kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta.

2. P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících z této
Smlouvy vytvo it podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu,
poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit pr b žné ov ování
souladu údaj o realizaci projektu uvád ných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu
se skute ným stavem v míst jeho realizace a poskytnout sou innost všem osobám
oprávn ným k provád ní kontroly. T mito oprávn nými osobami jsou krom poskytovatele
dotace také Ministerstvo financí R, Nejvyšší kontrolní ú ad, Evropská komise a Evropský
ú etní dv r, p ípadn další orgány oprávn né k výkonu kontroly.

3. P íjemce dotace je povinen zajistit, aby t etí osoby, jejichž prost ednictvím p íjemce dotace
projekt nebo jeho ást realizuje, byly informovány o své povinnosti podle tohoto lánku
v rámci jejich postavení jako osob povinných spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly8.
XV.
Publicita

1. P íjemce dotace je povinen provád t propagaci projektu podle Metodického pokynu pro
publicitu a v souladu s Na ízením Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a
o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999 a Na ízením Komise (ES) . 1828/2006, kterým se
stanoví provád cí pravidla k Na ízení Rady (ES) . 1083/2006.

2. Ke spln ní povinnosti podle odst. 1 ud luje poskytovatel dotace p íjemci dotace souhlas
k uvád ní loga ROP NUTS II Severozápad, tzn. bezplatnou licenci podle zákona
. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
zm n n kterých zákon (autorský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , k užívání t chto
log v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
P i užívání log podle tohoto odstavce je p íjemce dotace povinen postupovat v souladu
s Metodickým pokynem pro publicitu, zve ejn ným na webových stránkách poskytovatele
dotace.
XVI.
Spolupráce a opat ení k náprav

8 § 2 písm. e) zákona . 320/2001, o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis .
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1. P íjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace veškerou sou innost
související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné
skute nosti, umožnit p ístup k veškeré dokumentaci související s p edm tem Smlouvy,
umožnit p ístup k veškeré ú etní evidenci a záznam m souvisejícím s p edm tem
Smlouvy, umožnit fyzický p ístup ke všem movitým a nemovitým v cem souvisejícím
s p edm tem Smlouvy, umožnit p ístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, pop .
dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným zp sobem veškeré operace související
s p edm tem Smlouvy, ú astnit se na výzvu poskytovatele p ípadných jednání a ízení.

2. P íjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit veškeré skute nosti, které mohou
mít vliv na povahu nebo podmínky provád ní projektu a na pln ní povinností vyplývajících
z této Smlouvy, a to postupem uvedeným v P íru ce pro p íjemce.

3. P íjemce dotace se zavazuje neprodlen poskytovateli dotace oznámit jakékoliv zamýšlené
zm ny v pr b hu realizace projektu, jakož i všechny další zm ny a skute nosti, které mají
vliv na pln ní Smlouvy, a to postupem uvedeným v P íru ce pro p íjemce.

4. P íjemce dotace je povinen realizovat veškerá opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných
poskytovatelem dotace, p ípadn orgány oprávn nými ke kontrole podle lánku XIV.
Smlouvy, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalit , a v as a ádn o jejich spln ní
poskytovatele dotace informovat.

5. P íjemce dotace je povinen zajistit, aby t etí osoby, jejichž prost ednictvím p íjemce dotace
projekt nebo jeho ást realizuje, byly informovány o své povinnosti podle tohoto lánku
v rámci jejich postavení jako osob povinných spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly9.
XVII.
Uchovávání dokument

1. P íjemce dotace je povinen uchovávat odpovídajícím zp sobem v souladu se zákonem
. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní
pozd jších p edpis , po dobu deseti let od finan ního ukon ení projektu,nejmén však po
dobu t í let od uzav ení programu, veškeré originály ú etních doklad , Smlouvu v etn
jejich dodatk a další originály dokument , vztahujících se k projektu, p i emž b h lh ty se
za ne po ítat od 1. ledna následujícího kalendá ního roku poté, kdy byla provedena
poslední platba na projekt.

2. Po celou dobu uvedenou v p edchozím odstavci je p íjemce dotace povinen umožnit
poskytovateli dotace, jakož i ostatním subjekt m oprávn ným ke kontrole podle lánku XIV.
Smlouvy, vstup na pozemky, do za ízení a objekt spojených s projektem a jeho realizací a
umožnit jim p ístup k veškeré výše uvedené dokumentaci.
XVIII.
Partnerství
9 § 2 písm. e) zákona . 320/2001, o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis .
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1. V p ípad , že p íjemce dotace realizuje projekt, i n kterou z jeho fází, ve spolupráci
s partnerem, je povinen do právních akt , které s partnerem za tímto ú elem uzavírá,
zakotvit tytéž závazky a povinnosti, které pro p íjemce dotace vyplývají z této Smlouvy, a to
zejména ve vztahu k udržitelnosti projektu, realizaci ve ejných zakázek apod.
XIX.
Zm ny v pr b hu realizace projektu

1. Jakékoli zm ny v projektu, ke kterým v pr b hu jeho realizace dojde, musí p íjemce dotace
písemn oznámit poskytovateli dotace, a to do 40 pracovních dn p ed vznikem
požadované zm ny. Realizace zm n v projektu nesmí být zahájena p ed vyjád ením
poskytovatele dotace.

2. Nepodstatné zm ny v realizaci projektu, které neovlivní dosažení cíl projektu a napl ování
schválených monitorovacích indikátor jsou taxativn uvedeny v P íru ce pro p íjemce.

3. Všechny ostatní zm ny v realizaci projektu p edstavují podstatné zm ny. Postup p íjemce
dotace pro oznamování podstatných i nepodstatných zm n v realizaci projektu je stanoven
v P íru ce pro p íjemce.

4. Pokud zm na v realizaci projektu zakládá nutnost zm ny Smlouvy, je možné Smlouvu
zm nit pouze na základ
íslovaného dodatku ke Smlouv , podepsaného oprávn nými
zástupci obou smluvních stran, a to po p edchozím odsouhlasení zm ny a uzav ení tohoto
dodatku ke Smlouv Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
XX.
estná prohlášení p íjemce dotace

1. P íjemce dotace prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této Smlouv jsou pravdivé a
úplné. P íjemce dotace souhlasí s užíváním údaj týkajících se projektu v informa ních
systémech ur ených pro ú ely administrace strukturálních fond .

2. P íjemce dotace prohlašuje, že p i provád ní projektu bude postupovat v souladu s platnou
legislativou, zejména dodrží pravidla pro poskytování ve ejné podpory a platnou legislativu
v oblasti ve ejných zakázek.

3. P íjemce dotace prohlašuje, že se nenachází v úpadku i likvidaci, a pokud se tak stane
sd lí tuto informaci poskytovateli. V p ípad , že je p íjemce dotace fyzická osoba,
prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem ke dni podpisu této Smlouvy,
pravomocn uložen zákaz innosti týkající se projektu.

4. P íjemce dotace prohlašuje, že nemá žádné závazky v i orgán m ve ejné správy po lh t
splatnosti, zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na
ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociálním zabezpe ení a p ísp vku
na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn
i další
nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních fond ES
i Evropského rybá ského fondu v i orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují.
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Pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk a její ádné pln ní se
považují za vypo ádané závazky, tzn. p íjemce dotace je považován za bezdlužný.

5. P íjemce dotace prohlašuje, že má zajišt ny zdroje pro financování alespo prvních dvou
etap projektu nebo k jedné t etin celkových náklad (podle toho co bude vyšší), pokud se
jedná o jednoetapový projekt, pak musí mít zajišt ny zdroje pro financování celého
projektu.

6. P íjemce dotace prohlašuje, že jako fyzická osoba, resp. jako statutární orgán v p ípad
právnické osoby nemá v trestním rejst íku záznam o odsouzení pro trestný in, jehož
skutková podstata souvisela s p edm tem podnikání p íjemce, nebo pro trestný in
hospodá ský, anebo trestný in proti majetku ve smyslu zákona . 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
XXI.
Porušení rozpo tové kázn , porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a smluvní pokuty

1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávn ný ke kontrole podle lánku XIV. Smlouvy
zjistí, že p íjemce dotace nesplnil nebo neplní n kterou z podmínek vyplývajících z této
Smlouvy, je poskytovatel dotace oprávn n pozastavit proplácení prost edk dotace a
zahájit pot ebné kroky vedoucí ke zjišt ní, zda došlo k nesrovnalosti10 ve smyslu Na ízení
Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES)
. 1260/1999, pop . k porušení rozpo tové kázn podle zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , i k porušení
jiných smluvních podmínek.

2. Porušením rozpo tové kázn se pro ú ely této Smlouvy rozumí každé jednání p íjemce
dotace, které má za následek neoprávn né použití11 nebo zadržení12 finan ních prost edk
z rozpo tu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má p ímý vliv na realizaci projektu,
zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouv (ú el projektu, výše a ú elové
ur ení dotace, harmonogram, rozpo et, monitorovací indikátory apod.), má vliv na
realizované výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve
Smlouv nebo p edstavuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy p íjemce dotace v bec
neplní n kterou z jeho povinností stanovených ve Smlouv , aniž by toto jednání muselo mít
p ímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést ú etnictví, povinnost
archivace, zadávání ve ejných zakázek v souladu se Smlouvou apod.)

3. Vedle skute ností uvedených v odst. 2 m že poskytovatel dotace rovn ž posoudit i jiné
10

Nesrovnalostí se podle Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 rozumí porušení právních p edpis Spole enství
v d sledku jednání nebo opomenutí p íjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrát v souhrnném rozpo tu
Evropské unie, a to zapo tením neoprávn ného výdaje do souhrnného rozpo tu.
11
Za neoprávn né použití pen žních prost edk je považován jejich výdej v rozporu s právním p edpisem,
Smlouvou nebo podmínkami dota ního programu ROP SZ nebo nedodržení podmínek stanovených právním p edpisem,
Smlouvou nebo podmínkami dota ního programu ROP SZ, dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto
pen žní prost edky použity.
12
Za zadržení pen žních prost edk je považováno porušení povinnosti vrácení prost edk poskytnutých
Regionální radou zp t do rozpo tu Regionální rady ve stanoveném termínu.
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jednání p íjemce dotace jako porušení rozpo tové kázn , zejména pokud posoudí, že
porušení povinností p íjemcem je zásadního významu.

4. Pokud zjišt ná skute nost bude ze strany p íjemce dotace p edstavovat porušení
rozpo tové kázn je p íjemce dotace povinen uhradit vyplacenou ástku dotace vážící se
k tomuto porušení spolu s povinností zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 promile denn z
neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk (nejvýše však do výše této ástky)
poskytovateli dotace ve stanovené lh t na jeho bankovní ú et.

5. Pokud zjišt ná skute nost podle odst. 1 tohoto lánku nezakládá porušení rozpo tové
kázn je p íjemce dotace povinen uhradit bez zbyte ného odkladu poskytovateli dotace na
základ jeho písemné výzvy smluvní pokutu ve výši 10.000 K a v p ípad závažn jšího
porušení v ástce odpovídající až 5 % z ástky dotace, ke které se porušení smluvních
podmínek váže. Pokud není možné tuto ástku ur it bude smluvní pokuta stanovena ve
výši až 1 % z maximální celkové ástky dotace podle Smlouvy, a to na základ písemné
výzvy poskytovatele dotace. Smluvní pokuty uložené p íjemci p i jednotlivém zjišt ném
porušení smluvních podmínek lze s ítat a to až do výše ástky odpovídající 100 %
z maximální celkové ástky dotace podle Smlouvy.

6. Neuhradí-li p íjemce dotace smluvní pokutu podle odst. 5 tohoto lánku ani po opakované
výzv ze strany poskytovatele dotace, bude dlužná ástka vymáhána soudní cestou.

7. V p ípad , že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a p íjemce dotace prokáže, že
porušení bylo zp sobeno okolnostmi vylu ujícími odpov dnost (nap . zem t esení, požár,
bou e, záplavy, sesuvy p dy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu
poskytovatel dotace.

8. P i vrácení dotace je p íjemce dotace povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým
obdržel platbu dotace.

9. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finan ních prost edk dotace.
XXII.
Ukon ení Smlouvy

1. Smlouvu lze ukon it na základ

písemné dohody obou smluvních stran, písemnou
výpov dí Smlouvy ze strany poskytovatele dotace nebo písemným odstoupením od
Smlouvy ze strany poskytovatele dotace.

2. P i ukon ení Smlouvy dohodou je p íjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním
p evodem na ú et poskytovatele dotace poskytnutou
smluvní strany jinak.

ástku dotace, nedohodnou-li se

3. Dohoda o ukon ení Smlouvy nabývá ú innosti podpisem obou smluvních stran, avšak
pouze za podmínky, že došlo k vypo ádání všech závazk z této Smlouvy, v etn vrácení
finan ních prost edk podle odstavce 2 tohoto lánku.
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4. Poskytovatel dotace m že vypov d t Smlouvu jak p ed proplacením, tak i po proplacení
dotace. D vodem pro vypov zení Smlouvy p ed proplacením dotace je nepln ní povinností
stanovených touto Smlouvou v etn jejích p íloh, programem ROP SZ nebo obecn
závaznými právními p edpisy ze strany p íjemce dotace. D vod je dán také tehdy, pokud
p íjemce dotace neprovede uložená opat ení k náprav ve lh t stanovené poskytovatelem
dotace. V takovém p ípad nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platn
domáhat.

5. Po proplacení dotace m že být ze strany poskytovatele vypov zena Smlouva pokud byla
poskytnutá dotace erpána v rozporu se Smlouvou v etn jejích p íloh, programem ROP
SZ nebo obecn závaznými právními p edpisy. V takovém p ípad má poskytovatel dotace
právo od p íjemce dotace požadovat, aby ve lh t , kterou poskytovatel dotace stanoví,
poskytnuté pen žní prost edky (nebo jejich ást) vrátil. Rozpor m že poskytovatel dotace
nebo jeho právní nástupce konstatovat do deseti let od proplacení dotace.

6. Výpov

Smlouvy nabývá ú innosti okamžikem doru ení výpov di p íjemci dotace. Tímto
okamžikem za íná také b žet výpov dní lh ta v délce 2 kalendá ních m síc následujících
po m síci, v n mž byla výpov doru ena.

7. Poskytovatel dotace m že odstoupit od Smlouvy jak p ed proplacením, tak i po proplacení
dotace. Odstavce 4 a 5 tohoto lánku se pro odstoupení od Smlouvy užijí obdobn . Krom
výše uvedených d vod m že poskytovatel dotace od Smlouvy odstoupit také v p ípad ,
že se p íjemce dotace ocitne v úpadku, likvidaci nebo p i zrušení a zániku p íjemce dotace,
u fyzických osob v p ípad smrti p íjemce dotace.

8. Okamžikem platnosti a ú innosti odstoupení od Smlouvy je den, kdy bylo písemné
oznámení o odstoupení doru eno p íjemci dotace. Ú innost odstoupení od Smlouvy však
m že nastat pouze v p ípad , kdy jsou mezi smluvními stranami vypo ádány veškeré
závazky plynoucí jim z této Smlouvy,

9. Pokud p íjemce dotace ve stanovené lh t požadované prost edky podle tohoto lánku
poskytovateli dotace nevrátí, považují se za prost edky zadržené ve smyslu zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších
p edpis .
XXIII.
Záv re ná ustanovení

1. P íjemce dotace nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí
z jakýchkoliv d vod zastaveno nebo p erušeno financování ROP SZ jako celku.

2. Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace p íjemce dotace souhlasí
se zve ejn ním údaj podle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím,
ve zn ní pozd jších p edpis a zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj
a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s lánkem 7
odst. 2 písm. d) Na ízení Komise (ES) . 1828/2006.
3. Poskytovatel dotace se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly
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sv eny p íjemcem dotace v souvislosti s touto Smlouvou, nezp ístupní t etím osobám bez
písemného souhlasu p íjemce dotace.

4. P íjemce dotace souhlasí se zpracováváním svých osobních údaj , které sd lil
poskytovateli dotace, v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona . 101/2000 Sb.,
o ochran osobních údaj a ustanoveními zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú ely administrace projektu a dále
souhlasí s tím, aby poskytovatel dotace poskytoval jeho osobní údaje organizacím a
partner m poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj R a Ministerstvu financí
R), a to výhradn za uvedeným ú elem. Souhlas p íjemce dotace ud luje na dobu
realizace projektu a deseti let následujících po finan ním ukon ení projektu. P íjemce
dotace má právo p ístupu ke svým osobním údaj m, právo na opravu nep esných osobních
údaj a právo na ochranu svého soukromého a osobního života. Dále má právo požádat o
vysv tlení a p ípadn o odstran ní stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života dle § 21 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní
pozd jších p edpis . P íjemce dotace tímto prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11
zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis , ádn
informován o zpracování a uchování osobních údaj .

5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzav ena na základ

jejich
svobodné, pravé a vážné v le, nikoliv v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek i pod
nátlakem.

6. Tuto Smlouvu lze m nit pouze na základ dohody smluvních stran ve form písemných
vzestupn

íslovaných dodatk podepsaných oprávn nými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato Smlouva byla zhotovena ve ty ech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
P íjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace t i vyhotovení.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti a ú innosti okamžikem podpisu oprávn nými zástupci obou
smluvních stran.

9. P íjemce dotace prohlašuje, že se s ustanoveními této Smlouvy v etn jejích p íloh ádn
seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude ídit.

10. Kontaktní osobou ze strany poskytovatele dotace je Petr Onemichl,
e-mail: petr.onemichl@nuts2severozapad.cz
Kontaktní osobou ze strany p íjemce dotace je PaeDr. Marie Tom ová,
e-mail: tomcova.m@kr-ustecky.cz

11. Zm na kontaktních osob se považuje za nepodstatnou zm nu a nevyžaduje uzav ení
samostatného dodatku ke Smlouv .

12. Tato Smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . 2/123R/2008 ze
dne 13.08.2008.
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XXIV.
P ílohy Smlouvy
Nedílnou sou ástí této Smlouvy jsou následující p ílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez p íloh)
2. Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se ídit p i erpání dotace(v etn
plného zn ní t chto dokument pro dané kolo výzvy na p iloženém médiu),
3. Zm nový list – zm na údaj ,
4. Pov ení ze dne 13.08.2008.

V Ústí nad Labem dne 13.08.2008

V Ústí nad Labem dne 13.08.2008

Za poskytovatele dotace

Za p íjemce dotace

….........................….................

….........................….................

Ing. Ji í Šulc, P edseda Regionální rady

Ing. Petr Fiala, nám stek hejtmana

regionu soudržnosti Severozápad

Ústeckého kraje
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Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se ídit p i erpání dotace
Regionální opera ní program NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013
Provád cí dokument
P íru ka pro žadatele
P íloha . 1 Povinné p ílohy k žádosti o dotaci
P íloha . 2 Závazné osnovy dokumentu pro finan ní a ekonomické hodnocení projektu
(Studie proveditelnosti)
P íloha . 3 P íru ka BENEFIT7
P íloha . 4 P ehled hodnotících kritérií
P íloha . 5 Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek
P íru ka pro p íjemce
P íloha . 1 Pravidla zp sobilých výdaj
P íloha . 2 Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek
P íloha . 3 Metodický pokyn pro publicitu
P íloha . 4 Žádost o platbu
P íloha . 5 Oznámení p íjemce o zm nách v projektu/ve Smlouv
P íloha . 6 Monitorovací hlášení
P íloha . 7 Monitorovací zpráva
P íloha . 8 Monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti projektu
P íloha . 9 Soupiska ú etních doklad
P íloha . 10 Pokyny k vypln ní soupisky ú etních doklad
P ípadn další dokumenty zve ejn né pro dané kolo výzvy na webových stránkách poskytovatele
dotace.
Tyto dokumenty jsou obsaženy na CD, jehož originál je uložen na odboru informatiky a
organiza ních v cí Krajského ú adu Ústeckého kraje.
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Žadatel:
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Registra ní íslo projektu: CZ.1.09/3.1.00/01.00009
Název projektu:
Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 Jirkov – Otvice - Havra , silnice II/251
Územní odbor realizace programu: Ústí nad Labem
Údaj, ve kterém dochází ke zm n :
P vodní stav
(žádost IS Benefit)

Nový stav
(návrh smlouvy)

1. Harmonogram projektu
- datum ukon ení projektu

28.2.2010

30.1.2010

11. Etapy
- datum ukon ení etapy

28.2.2010

30.1.2010

1 070 000,815 126,05
294 117,65
154 873,95
154 873,95
156 685 680,42
2 005 000,25 017 041,41
157 755 680,42
0,0,0,157 755 680,42

720 000,521 008,40
0,98 991,60
98 991,60
154 543 918,42
205 200,24 675 079,41
155 263 918,42
2 141 762,341 962,1 799 800,157 405 680,42

157 755 680,42

155 263 918,42

157 755 680,42

157 405 680,42

28.2.2010

30.1.2010

Údaj

12. Rozpo et projektu
- 01 Neinvesti ní zp sobilé výdaje
- 01.04 Nákup služeb
- 01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky
- 01.05 Jiné
- 01.05.01DPH, kdy není nárok na vstupu
- 02 Investi ní zp sobilé výdaje
- 02.02 Projektová dokumentace
- 02.15 DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu
- 04 Zp sobilé výdaje etapy/projektu
- 05 Nezp sobilé výdaje projektu
- 05.01 DPH
- 05.03 Jiné
- 06 Celkové výdaje nezahrnující p íjmy
etapy/projektu
- 07 Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy
etapy/projektu
- 08 Celkové výdaje na etapu/projekt
15. Finan ní plán
- datum p edložení žádosti o platbu

D vod zm ny:
1. Harmonogram projektu - datum ukon ení projektu:
Žadatel stanovil datum ukon ení fyzické realizace 31.12.2009. Dle platné dokumentace ROP Severozápad
(P íru ka pro žadatele, P íru ka pro p íjemce) je datum ukon ení projektu datum, kdy p íjemce doru í ídícímu
orgánu monitorovací zprávu se žádostí o platbu. P íjemce má p itom povinnost zaslat tuto monitorovací zprávu
do 30 kalendá ních dn od ukon ení fyzické realizace projektu.
11. Etapy - datum ukon ení etapy:
- viz 1. Harmonogram projektu
12. Rozpo et projektu
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Výdaje nezp sobilé dle podmínek ROP
5. - audit (pol. 01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky a k tomu p íslušné DPH na pol. 01.05.01)
6. - projektová dokumentace (pol. 02.02 Projektová dokumentace a k tomu p íslušné DPH na pol. 02.15)
15. Finan ní plán - datum p edložení žádosti o platbu
Datum p edložení žádosti o platbu je shodný s datem ukon ení projektu (viz. 1. Harmonogram projektu).
V závislosti na výše uvedených zm nách se m ní veškeré související (relevantní) údaje v žádosti.

Datum

Jméno a p íjmení

Zm nu provedl

11.08.2008

Petr Onemichl

Schválil

11.08.2008

Ing. Irena Kotlanová

Podpis

* nehodící vymažte
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ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PS : 400 01

Ing. Ji í Šulc
hejtman

V Ústí nad Labem, dne 13.8.2008

POV

ENÍ

Pov uji dle ust. § 23 odst. 2 zákona . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , Ing.
Petra Fialu nar. 2.9.1967, nám stka hejtmana Ústeckého kraje, k podpisu Smluv . CZ.1.09/3.1.00/01.00010, .
CZ.1.09/3.1.00/01.00007, . CZ.1.09/3.1.00/01.00008 a . CZ.1.09/3.1.00/01.00009 o poskytnutí dotace z
rozpo tových prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, o jejichž uzav ení rozhodla Rada
Ústeckého kraje usnesením . ………… ze dne 13.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman

Pov ení p ijímám:

Dne 13.8.2008
Ing. Petr Fiala
nám stek hejtmana
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Identifikace opera ního programu


íslo opera ního programu:
Název opera ního programu:
íslo prioritní osy:

íslo oblasti podpory:








íslo podoblasti podpory:



íslo výzvy:




Typ ú etní jednotky:



Ú etní osnova:






Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havra ,
silnice II/251








29,9 m síce

Celkové zp sobilé výdaje projektu:
Zakládá projekt ve ejnou podporu:

Datum ukon ení projektu:






Stru ný obsah projektu:
Všeobecným cílem projektu je podpora ekonomické prosperity místních sídel ve
vazb na mobilitu pracovní síly prost ednictvím modernizace dopravní
infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zlepšení dopravního propojení uvnit oblasti s
pozitivním vlivem na zvýšení dostupnosti dopravní obslužnosti a následným efektem zlepšení bezpe nosti
provozu. P edm tem je rekonstrukce silnice II/251 v délce 13,13823 km (I. úsek mezi obcemi Jirkov - Otvice Havra ), rekostrukce silnice III/25124 v délce 3,94138 km (II. úsek od k ižovatky se silnicí II/251 p es obec Údlice
až k silnici I/7) a rekonstrukce silnice III/00732 v délce 2,30800 km (III. úsek od obce Otvice až k za átku obce
Chomutov).Realizací t chto aktivit bude zabezpe eno kvalitní napojení území na páte ní komunikace Ústeckého
kraje.
Hlavní cílovou skupinu tvo í 73 tisíc obyvatel m st a obcí v dot eném území.

Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.02.2008 12:20 Unikátní klí :

6GwxP

3










I :



DI :




P íjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

PaedDr. Marie Tomo ová
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Datum ukon ení projektu:





29,9 m síce





Datum ukon ení fyzické realizace:



Popis asové realizace:
V rámci p edinvesti ní fáze v období od 09/2007 do 04/2008 byla zpracována projektová dokumentace, studie
proveditelnosti a dále byl zahájen výkup pozemk pot ebných pro realizaci.
V rámci investi ní fáze dojde v období od 05/2008 do 02/2010 k následujícím aktivitám:
- sestavení týmu
- realizace výb rového ízení
- rekonstrukce úseku silnice II/251 (I. úsek: Jirkov - Otvice - Havra )
- rekonstrukce úseku silnice III/25124 (II. úsek: od k ižovatky se silnicí II/251 p es obec Údlice až k silnici I/7)
- rekonstrukce úseku silnice III/00737 (III. úsek od obce Otvice až k za átku Chomutova)
- rekonstrukce mostu (SO 201)
- p edání dokon eného díla
- propagace a prezentace
- záv re né vyhodnocení v etn auditu
Po skon ení fyzické realizace projektu budou pokra ovat ješt oce ování a výkupy pozemk .
Provozní fáze bude zahájena po ukon ení projektu. Rekonstruované úseky komunikací budou p edány do
správy partnera projektu (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.) a zp ístupn ny ve ejnosti. Tato etapa
není sou ástí realizace projektu.
Projekt po ítá se zadávacím ízením:







Žadateli byly poskytnuty v dot eném fiskálním roce i b hem p edchozích dvou fiskálních let
ve ejné prost edky v režimu podpory de minimis:




Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj : 




Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné p íležitosti:
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Projekt je ralizován na území eské republiky, region soudržnosti Severozápad NUTS2, Ústecký
kraj, rozhraní bývalých okres Chomutov a Most, katastrální území obcí Chomutov I, Otvice,
Pesvice, Všestudy, Sušany a Havra .
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Zd vodn ní pot ebnosti projektu v etn popisu výchozího stavu:
Sou asná úrove i kapacita stávajících dopravních sítí, objekt a za ízení není pln uspokojivá a vyhovující.
Silnice II. a III. t ídy jsou v tšinou ve špatném technickém stavu, p i emž u ady silnic III. t ídy p evládá havarijní
stav (to platí i pro další kraje v R).
Hustota silni ní sít je nejnižší p edevším v okresech Most a Chomutov (mj. d sledek zábor ploch pro t žbu
uhlí).
Stav komunikací je neuspokojivý p edevším z pohledu stavebn -technického (tj. s ohledem na ší kové
parametry, sm rové a výškové vedení, statické parametry neodpovídají dnešnímu dopravnímu zatížení, povrchy
p edevším vinou statických poruch vykazují adu bodových i celoplošných závad). Nedokon ené páte ní trasy
navíc zap í i ují jejich p etížení, a to nejen v d sledku tranzitní dopravy, ale i v d sledku rostoucí vnitroregionální
dopravy mezi jednotlivými centry osídlení.

Globálním cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly v dané oblasti Ústeckého kraje.
Specifickým cílem projektu je zkvalitn ní vnit ního propojení a následné zvýšení dopravní obslužnosti území a
sou asn i zlepšení dostupnosti regionu napojením na páte ní komunikace Ústeckého kraje.
Opera ním cílem projektu byla stanovena modernizace a rekonstrukce komunikace v úseku I/13 ( ásti
komunikací II. a III. t ídy) v celkové délce cca 19,4 km.
Cílovými skupinami projketu jsou:
- obyvatelé m st a obcí v dot eném úseku rekonstruovaných silnic
- podnikatelé a zam stnanci
- obyvatelé Ústeckého kraje
- návšt vníci z ostatních ástí R i zahrani í.

Projekt je zam en na obnovu dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji, který spadá do regionu soudržnosti
NUTS II Severozápad. Doprava v obecném pojetí p edstavuje pr ezovou prioritu, která svým dopadem ovliv uje
veškeré ostatní rozvojové oblasti, ešené v rámci regionálního rozvoje. Tím projekt napl uje globální cíl ROP vyvážený a harmonický rozvoj region , který povede ke zvyšování úrovn kvality života obyvatelstva.
Všeobecné cíle projektu jsou v souladu se strategickými cíli Prioritní osy 3, Dostupnost a dopravní obslužnost
regionu, oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a sou asn
napl uje opera ní cíle oblasti podpory, kterými jsou:
- kvalitní a efektivní vnit ní propojení center regionu v páte ních dopravních osách
- kvalitní dopravní napojení regionu na nad azenou silni ní sí .
Popis aktivit v p ípravné fázi projektu:
Hlavními aktivitami v p ípravné fázi projektu jsou:
- komunikace a konzultace s partnerem projektu,
- zpracování studie proveditelnosti,
- zpracování kompletní projektové dokumentace,
- zahájení výkupu pozemk .
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Popis aktivit v realiza ní fázi projektu:
V rámci realiza ní etapy budou provedeny tyto hlavní aktivity:
- sestavení týmu
- výb rové ízení na dodavatele
- rekonstrukce I. úseku (silnice II/251) v délce 13,13823 km (Jirkov - Otvice - Havra )
- rekonstrukce II. úseku (silnice III/25124) v délce 3,94138 km (od k ižovatky se silnicí II/251, p es obec Údlice až
k silnici I/7)
- rekonstrukce III. úseku (silnice III/00732) v délce 2,30800 km (od obce Otvice až k za átku obce Chomutov)
- rekonstrukce mostu ev. . 25124 .? 1
- propagace
- vyodnocení
V této etap budou také provád ny kontrolní dny stavby, monitoring proinvestovaných finan ních prost edk
(efektivita náklad ) a p ípadné odborné konzultace.
Po ukon ení fyzické realizace stavby, která bude skon ena v prosinci 2009, bude pokra ovat oce ování a
výkupy pozemk a to do 31.3.2010.
Od ledna do b ezna 2010 bude proveden audit projektu a budou p ipraveny podklady pro vyú tování dotace,
zpracování záv re né monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
Popis aktivit v provozní fázi projektu a zp sob udržení výsledk projektu:
V etap se p edpokládá realizace inností souvisejících s následným provozem a údržbou nov vybudované
komunikace. P íjemcem dotace je Ústecký kraj, ten z ídil již v roce 2001 pro správu a údržbu komunikací
organizaci Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o., která bude zajiš ovat údržbu komunikace a dohlížet na
stavebn - technický stav zrekonstruovaných silnic. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje je partnerem tohoto
projektu.
Vzhledem k charakteru projektu se nep edpokládá ukon ení provozování obnovovaných komunikací. Sou asn
je t eba uvést, že tzv. "životnost" není u komunikací plošn stanovována. Lze však p edpokládat, že s ohledem
na intenzitu využití p edm tných úsek bude zapot ebí cca po 5 - 10 letech opravy povrchu vozovek (vytla ené
koleje, výtluky, vodorovné dopravní zna ení apod.) a cca po 20 - 30 letech je t eba po ítat s rozsáhlou
rekonstrukcí s ohledem na bezpe nost silni ního provozu.
P ipravenost projektu k realizaci:
Projekt je realizován v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. (Stavební zákon) - není vyžadováno stavební
povolení, ani další stanoviska vyplývající ze zákona.
Je zpracována projektová dokumentace a studie proveditelnosti.
Žadatel zam stnává osoby zkušené a schopné realizovat projekt.
Žadatel disponuje dostate ným množstvím finan ních prost edk k profinancování akce.

Realizace projektu bude mít p ímý a jednozna ný vliv na zlepšení kvality dopravní obslužnosti uvnit zájmového
území. Do budoucna se p edpokládá pozitivní vazba na plánované využití ploch v okolí Vrskman jako
pr myslové zóny, kdy rekonstruovaná silnice II/251 p isp je jak v oblasti mobility pracovní síly, tak i v oblasti
p epravní.
Nezanedbatelným je rovn ž i fakt, že realizací projektu dojde ke zlepšení propojení vnit ních oblastí regionu s
pr tažnými komunikacemi (silnice I/13 ve sm ru Karlovy Vary - Ústí nad Labem a komunikace R7 ve sm ru
Chemnitz - Praha) a tím bude výrazn podpo ena vým na pracovních sil i konkurenceschopnost oblasti.

Žádost fináln
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4. Personální zajišt ní projektu
Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:

Tom ová












Krajský ú ad ÚK



Samostatný referent odboru evropských projekt KÚ ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Zodpov dnost za vymezení obsahové ásti projektu a jeho jednotlivých aktivit a p ípravy rozpo tu.
Zajiš uje dohled nad kompletní realizací projektu a soulad s dodržováním požadavku EU. Zodpovídá za
bezchybnou realizaci p edinvesti ní fáze.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Zajiš uje dohled nad kompletní realizací projektu a soulad s dodržováním požadavku EU. Zodpovídá za
bezchybnou realizaci investi ní fáze.
P edevším se jedná o tyto innosti:
- koordinace jednotlivých aktivit,
- koordinace a odborná innost p i zajiš ování publicity a propagace projektu,
- dohled nad p ípravou a zajišt ním výb rového ízení na dodavatele,
- koordinace p i p íprav a uzav ení smluv s dodavatelem,
- komunikace s implementa ními orgány a
- dohled na realizací projektu.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Zajiš uje dohled nad kompletní realizací projektu v etn monitoringu udržitelnosti projektu a napl ování cíl
projektu.

V rámci innosti p ipravuje, realizuje a vyhodnocuje projekty, kde je žadatelem Ústecký kraj. Zodpovídá za
bezchybnou p ípravu, realizaci i vyhodnocování projekt .
Aktivn se orientuje v problematice Evropské unie a má zkušenosti s koordinací p ípravy projektových žádostí a
podklad k projekt m (SROP, INTERREG IIIA, OP RLZ, PHARE 2003 RLZ, FM EHP/Norsko).
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:
P íjmení:










manažer projektu - investi ní technik



Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent investi ního odboru KÚ ¨ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Realizuje jednotlivé aktivity související s provád ním projektu v p edinvesti ní fázi - technickou ást tj. jednání s
projektanty, zajišt ní p ípravy projektové žádosti v etn p íloh.
Odpov dnost za realizaci projektu v oblasti:
- odborné ásti projektového managementu a
- konzultace technické ásti projektového zám ru.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Realizuje jednotlivé aktivity související s provád ním projektu v investi ní fázi - technickou ást.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Zabezpe uje p edání stavby správci komunikací. Spolupracuje p i zpracovávání zpráv o udržitelnostiprojektu.

Procovnice Odboru investic, odd lení investic a údržby majetku kraje.

Žádost fináln
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:










finan ní manažer



Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent odboru evropských projekt KÚ ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Realizuje jednotlivé aktivity související s provád ním projektu v p edinvesti ní fázi p íprava projektové žádosti
v etn p íloh a p íprava rozpo tu projektu.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Realizuje jednotlivé aktivity související s provád ním projektu v investi ní fázi - finan ní ást tj.:
- konzulatace finan ních aspekt realizace projektu,
- dohled nad finan ním zabezpe ením celého projektu,
- vedení projektového ú etnictví dle zákonných norem a pravidel.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Spolupracuje p i zpracovávání pr b žných monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, kontrola napl ování cíl
projektu.

Pracovnice Odboru evropských projekt . V rámci innosti zabezpe uje finan ní ízení projekt , kde je žadatelem
Ústecký kraj a má zkušenosti s finan ním managementem projekt podaných v rámci program EU (Phare 2003
RLZ, OP RLZ, SROP, INTERREG IIIA, FM EHP/Norsko) a jejich administrací..
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:

Kon el








manažer výb rového ízení



Krajský ú ad Ústeckého kraje



vedoucí odd lení ve ejných zakázek investi ního odboru Krajského
ú adu Ústeckého kraje

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Mezi hlavní aktivity lena týmu p i p iprav projektu adíme p edevším tyto:
- odborné konzultace k výb ru typu výb rového ízení na dodavatele stavby a dodavatele Dota ního
managementu,
- dohled nad dodržením zákona 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd jších zákon .
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Zapojení lena realiza ního týmu p i realizaci prejektu jsou následující:
- dohled nad dodržením zákona 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd jších zákon ,
- p íprava tendrové dokumentace na dodavatele stavby,
- komunikace se všemi leny projek ního týmu.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:


Zkušenosti vychází z nápln innosti:
- zajiš uje v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje a platnou legislativou (zejména zákonem . 137/2006
Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní) p ípravu, organizaci a realizaci zadávání ve ejných zakázek, které
jsou v p sobnosti investi ního odboru,
- metodicky ídí ostatní odbory a p ísp vkové organizace v oblasti ve ejných zakázek, navyžádání zabezpe uje
komplexní poradenský a organiza ní servis p i zadávání ve ejných zakázek,
- ú astní se jednání komisí pro posouzení kvalifikace, komisí pro otevírání obálek, hodnotících komisí a interních
hodnotících komisí v souladu s platnými pravidly pro zadávání ve ejných zakázek kraje, dohlíží na innost komisí
a pr b h výb rového ízení v souladu s platnou legislativou,
- eší ve spolupráci s odborem LP nejasnosti, spory, námitky a odvolání, které vzniknou v pr b hu zadávacích
ízení na ve ejné zakázky,
- zajiš uje evidenci a archivaci kompletní zadávací dokumentace VZ kraje v ur eném rozsahu.
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I :



DI :








Po et zam stnanc :









P íjmení:





Titul p ed:





 













Ji í



P íjmení:

Tomo ová



Titul p ed:





 Pracovnice Odboru evropských
projekt


















Tomo ová Marie










M stská ást:

Ústí nad Labem-m sto

PS :







Žádost fináln



íslo popisné:

ást obce:






íslo orienta ní: 
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Adresa pro doru ení:










M stská ást:

Ústí nad Labem-m sto

PS :







Žádost fináln

íslo popisné:

ást obce:






íslo orienta ní: 
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Po adí reference:





II/247 Litom ice, p ivad k pr myslové zón Prosmyky
I. ást OK (okružní k ižovatka) a její napojení

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





MMR, rozpo et kraje





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Jedná se o výstavbu I. ásti p ivad e k pr myslové zón Prosmyky a propojení m st Lovosice a Litom ice
novým mostem p es eku Labe na silnici II/247. Projekt zahrnuje provedení prvního úseku stavby v rozsahu
vybudování okružní k ižovatky na k ížení se silnicí I/15 v etn jejího napojení na PK, tj.provedení stavebních
objekt SO 102- okružní k ižovatka, SO 206-most na nájezdu N1, SO-207-most na nájezdu,SO 301-1-úprava
zavlažovacích systém ,SO 302-z ízení vsakovacích ploch,SO 401-p eložka kabelu VN, SO 905-dopravní
opat ení.cc
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Realizátor projektu, koordinátor inností.

Po adí reference:







Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





MMR, státní rozpo et, vlastní zdroje





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Všeobecným cílem projektu "Ústecký kraj on-line" je posílení infrastruktury a služeb informa ních a
komunika ních technologií v etn zlepšení p ístupu všech skupin obyvatelstva k ve ejným informacím
prost ednictvím IKT v souladu s opera ním cílem opat ení, uvedeným v programovém dodatku SROP.
Projekt má dva specifické cíle:
Zrychlit a zjednodušit komunikaci ob ana s Krajským ú adem
Umožnit širokopásmový p ístup k internetu a tím i on-line službám krajského ú adu cca 30 % obyvatel m
Ústeckého kraje prost ednictvím vybudování 18 PIAP rovnom rn rozmíst ných v celém Ústeckém kraji.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Realizátor projektu, koordinátor inností

Po adí reference:





Obnova a restaurování východního k ídla zámku Nový
Hrad v Jimlín (Nový Hrad v Jimlín )

Žádost fináln
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Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





Ministerstvo financí - Centrum zahrani ní , vlastní
rozpo et



Finan ní mechanismus EHP / Norska

Popis projektu/akce a jeho výstup :
Zám rem bylo podchycení havarijního stavu krov , zdiva a zachování kulturní podstaty památky. V projektu
došlo k obnov a restaurování východního k ídla zámku Nový Hrad v Jimlín v podob následujících prací:
oprava nosných ástí narušeného krovu, statické zajišt ní objektu, celoplošné restaurování fasády východní a
severní st ny a obnovení d ev ného záklopového stropu v jedné místnosti v 1. pat e budovy.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Realizátor projektu, koordinátor inností

Po adí reference:





Ústecký kraj - kraj p írody i lov ka

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





Ministerstvo životního prost edí R, Odbor vn jších
vztah



OP RLZ, Opat ení 4.2 Specifické vzd lávání

Popis projektu/akce a jeho výstup :
Obsahem projektu je napl ování strategie environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty (dále jen EVVO)
rozší ením innosti stávajících ekocenter (dále jen EC) o oblast osv ty pro ve ejnost v etn ekologického
poradenství ve vazb na principy MA 21 a pokrytím bílých míst na území Ústeckého kraje nov vzniklými EC
(vznik ty nových EC), profesionalizace EC na základ získání akreditace pro poskytování služeb v oblasti
EVVO a ekoporadenství, vybudování informa ního systému za ú elem zkvalitn ní komunikace mezi jednotlivými
EC a KÚ Ústeckého kraje v etn pr b žné aktualizace adresá e subjekt provád jících EVVO ve vazb na
zvýšení propagace a informovanosti obyvatelstva v oblasti EVVO. Dalším cílem projektu je zvýšit ekologické
v domí a vzd lanost ob anské ve ejnosti v Ústeckém kraji v oblasti EVVO a podpo it v této souvislosti i rozvoj
aktivit služeb, které vytvo í podmínky pro vznik n kolika pracovních míst.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Realizátor projektu, koordinátor inností

Po adí reference:





Integrovaný systém opat ení pro využití a ochranu vod v
Krušnoho í a Šluknovském výb žku v závislosti na
výsledcích hydrogeologické syntézy

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):


Žádost fináln
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Program INTERREG III A Priorita G, Státní rozpo et
R, rozpo et

Popis projektu/akce a jeho výstup :
Cílem projektu byl sb r informací o stavu, množství a kvalit podzemních a povrchových vod dot eného regionu,
jejich dopln ní v nezbytn nutné mí e, dále zpracování hydrogeologické syntézy dot eného území, návrh
optimálního systému ochrany t chto vod pro p ípad živelného zásahu, zne išt ní antropogenního p dovu nebo
jiné nep edpokládané události, dále návrh ešení zdroj pitných vod (odpovídající kvalita a stálost kvality)
zejména malých obcí a návrhy minimalizace vliv odpadních vod malých obcí na místní recipienty.
Hydrogeologická syntéza bude sloužit nejen ve ejné správ a obecním samosprávám, ale i pro podnikatelské
subjekty. Bude sloužit jako komplexní bezplatný podklad pro podnikatelské subjekty o stavu a kvalit vod v
oblasti Šluknovského výb žku esko-Saské pomezí.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Realizátor projektu, koordinátor inností

Po adí reference:





Stavba pr myslová zóna Triangle - II.etapa

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





prost edky státního rozpo tu, zvláštní ú et Ministerstava
financ





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Jednalo se o p ípravu území pro následný p íchod investor . V rámci stavby byly vybudovány inženýrské sít ,
komunikace komunikace II/607 doprovodná silnice k R7, komunikace III/25021 Minice- Bitozeves, - komunikace
II/250 Bitozeves-Žatec, zkapacitn ní MUK I/7, komunikace III/2502 Velemyšleves - Sta kovice a další ú elévé
komunikace
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Realizátor projektu a koordinátor inností

Žádost fináln
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Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace

I :



DI :





P ísp vková organizace





P edchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Z izovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02.
Spolupráce partnera se žadatelem vyplývá p ímo ze z izovací listiny organizace, kde je stanoveno, že pro
Ústecký kraj tato p ísp vková organizace zajiš uje tyto innosti:
- Výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a II. t ídy, v etn jejich sou ástí a p íslušenství v rámci své územní
p sobnosti.
- Správu a údržbu silnic II. a III. t ídy, jejich sou ástí a p íslušenství v rámci územní p sobnosti organizace.
- Údržbu silnic I. t ídy, rychlostních silnic a dálnic a ostatních pozemních komunikací, v etn jejich sou ástí a
p íslušenství v rámci územní p sobnosti organizace.
- Zabezpe ení výstavby a modernizace silnic II. a III. t ídy a jejich sou ástí a dalších staveb nutných pro provoz a
jejich správu a údržbu.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. již od svého vzniku (r. 2001) pro z izovatele zajiš uje obdobné
projekty týkající se opravy a údržby komunikací. Tyto innosti organizace vykonává pr b žn a v odpovídající
kvalit . K takovým p edm t m innosti pat í zejména:
- zabezpe ení prohlídek silnic
- zabezpe ení prohlídek mostních objekt
- provád ní údržby a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opot ebení, nebo poškození silnic, jejich
sou ástí a p íslušenství
- provád ní údržby a opravy most
- zajiš ování a provád ní další innosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem .1381997 Sb., o
pozemní komunikacích, v platném zn ní a vyhláškou Ministerstva dopravy a spoj
R . 104/197 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis , kterou se uvedený zákon provádí
- provád ní oprav a údržby pozemních komunikací.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. se zapojila již v p edinvesti ní fázi, kdy s touto organizací bylo
konzultováno zpracování projektové dokumentace (vyjád ení k PD + souhlas s PD) i zpracování studie
proveditelnosti (aktivní dodávání informací, použití know-how organizace). Samotné technické a technologické
ešení stavby bylo s partnerem rovn ž projednáno a se stávajícím návrhem ešení partner souhlasí. Partner bude
zabezpe ovat provozní fázi - udržitelnost projektu.










ást obce:


M stská ást:
PS :



íslo popisné:






íslo orienta ní: 



Žádost fináln
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P íjmení:





Titul p ed:







editel




Žádost fináln



Vladimí
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10. Hodnoty indikátor












M rná
jednotka





Po et zapojených partner







Po et





Délka nových a
rekonstruovaných silnic II. a
III. t ídy celkem













Délka nových silnic II. a III.
t ídy













Délka rekonstruovaných silnic
II. a III. t ídy













Podíl nov zrekonstruovaných
a nových silnic na celkové
regionální síti silnic













Délka nov vybudovaných
nebo rekonstruovaných
silni ních obchvat m st a
obcí













Po et odbavených cestujících
na regionálních letištích







Po et





Po et upravených
regionálních letiš







Po et
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P edpokládané
datum pln ní:






Po adí etapy:











Zp sobilé výdaje etapy:



Nezp sobilé výdaje etapy:







Datum ukon ení etapy:



O ekávané p íjmy etapy:



Stru ný popis aktivit etapy:
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12. Rozpo et projektu
Rozpo et jednotlivých Etap:








Neinvesti ní zp sobilé výdaje



ízení projektu/programu





















Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele















Cestovné (dle Zákoníku práce 268/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )







Výdaje na provoz vozidla (služební v z) - spot eba PHM aj.















Nákup materiálu (spot ební, pomocný)







Nákup drobného hmotného investi ního majetku























P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kancelá e (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/seminá e (honorá e, ostatní služby)







P eklady, tlumo ení















Výdaje na publicitu - neinvesti ní







Výdaje na zadávací ízení







Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby







Finan ní služby















DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







K ížové financování



Investi ní zp sobilé výdaje











Nákup pozemk (do 10% CZV)















Stavební ásti stavby
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St echa







Vnit ní úpravy







Technické za ízení staveb (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a za izovací
p edm ty staveb







Vn jší úpravy







Ostatní ásti stavby















Nákup dopravních prost edk







Technologická za ízení (nákup stroj a za ízení v . montáže)







Výkup budov ur ených k demolici do 10% CZV projektu







Odstran ní stavby







Zabezpe ení stavby (inženýrská innost)







P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)















Výdaje na výb rová ízení















Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby







DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







Výdaje na publicitu - investi ní















O ekávané p íjmy etapy/projektu







Zp sobilé výdaje etapy/projektu







Nezp sobilé výdaje etapy/projektu















Úroky u úv ru















Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu







Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/projektu
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Rozpo et celého projektu:







Neinvesti ní zp sobilé výdaje



ízení projektu/programu





















Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele















Cestovné (dle Zákoníku práce 268/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )







Výdaje na provoz vozidla (služební v z) - spot eba PHM aj.















Nákup materiálu (spot ební, pomocný)







Nákup drobného hmotného investi ního majetku























P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kancelá e (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/seminá e (honorá e, ostatní služby)







P eklady, tlumo ení















Výdaje na publicitu - neinvesti ní







Výdaje na zadávací ízení







Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby

 





Finan ní služby















DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







K ížové financování



Investi ní zp sobilé výdaje











Nákup pozemk (do 10% CZV)















Stavební ásti stavby























St echa







Vnit ní úpravy





Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.02.2008 12:20 Unikátní klí :

6GwxP

3






Technické za ízení staveb (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a za izovací
p edm ty staveb







Vn jší úpravy







Ostatní ásti stavby















Nákup dopravních prost edk







Technologická za ízení (nákup stroj a za ízení v . montáže)







Výkup budov ur ených k demolici do 10% CZV projektu







Odstran ní stavby







Zabezpe ení stavby (inženýrská innost)







P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)















Výdaje na výb rová ízení











Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby



DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu



Výdaje na publicitu - investi ní







O ekávané p íjmy etapy/projektu



Zp sobilé výdaje etapy/projektu































Nezp sobilé výdaje etapy/projektu















Úroky u úv ru















Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu







Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/projektu
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13. P ehled financování projektu
Náklady projektu v K




Celkové zp sobilé výdaje



Celkové nezp sobilé výdaje



P íjmy projektu



P íjmy zp sobilé



P íjmy nezp sobilé



Zp sobilé výdaje bez p íjm

Procenta z celkových náklad




- Ve ejné prost edky
- Soukromé prost edky






















- Dotace z rozpo tu RR

Celkové ve ejné prost edky




- Úv ry bank







- P ímé výnosy
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14. P ehled financování etapy
Po adí etapy:






Náklady etapy v K





Zp sobilé výdaje etapy:



Nezp sobilé výdaje etapy:



O ekávané p íjmy etapy:



Zp sobilé výdaje bez p íjm :

Procenta z celkových náklad etapy




- Ve ejné prost edky
- Soukromé prost edky










- Dotace z rozpo tu RR

Celkové ve ejné prost edky
















- Úv ry bank







- P ímé výnosy
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15. Finan ní plán
Po adí etapy:







Po adí žádosti o platbu:



P edpokládaná požadovaná ástka
k proplacení dotace RR (K ):



Datum p edložení žádosti o platbu:



Zp sobilé výdaje etapy:
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íslo prioritního téma:




Prost edky z EU v K :







íslo typu území:
Název hospodá ské innosti:
íslo hospodá ské innosti:
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17. Zadávací ízení


íslo:
P edm t zakázky:

Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havra , silnice II/251

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Užší ízení podlimitní

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




V rámci výb rového ízení na dodavatele stavby bude p ipravena tendrová dokumentace v souladu se zákonem
137/2006 Sb. o vyb rovém ízení a pozd jších p edpis a také v souladu s podmínkami Regionálního
opera ního programu Severozápad.



íslo:
P edm t zakázky:

Dota ní management

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Ve ejná zakázka malého rozsahu

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




V rámci výb rového ízení na dodavatele stavby bude p ipravena tendrová dokumentace v souladu se zákonem
137/2006 Sb. o vyb rovém ízení a pozd jších p edpis a také v souladu s podmínkami Regionálního
opera ního programu Severozápad
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Projekt "Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havra , silnice II/251" spl uje stanovená kritéria
udržitelného rozvoje. Vybudování kvalitní propojovací komunikace bude mít pozitivní vliv na kvalitu životního
prost edí, a to p edevším prost ednictvím snížení prašnosti a hlu nosti p i jejím provozu. Tento efekt se následn
odrazí i na kvalit života obyvatelstva dané oblasti.
Realizací projektu sou asn dojde alespo k áste nému vyrovnání ekonomicko - sociáln - environmentálních
nesoulad mezi danou oblastí a ostatními ástmi Ústeckého kraje s ohledem na zlepšení dopravní infrastruktury,
zvýšení mobility pracovní síly a celkovým zkvalitn ním životních podmínek p edm tného území.
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné p íležitosti:
Vzhledem k tomu, že všechny úseky rekonstruovaných komunikací jsou ve ejn p ístupné, je zajišt n princip
rovné p íležitosti v plném rozsahu a není t eba p ijímat žádná specifická opat ení proti p ípadné diskriminaci i
dalším omezením rovných p íležitostí. tj. rekonstruovaná silnice bude p ístupná všem, bez ohledu na v k, pohlaví
i jiná omezení a rekonstrukce p isp je k efektivnímu propojení uvnit regionu a vytvo í základní p edpoklady pro
efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu.
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íslo:




P isp je projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?
Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:
Projekt nep ímo p isp je ke snížení prašnosti a hluku, které zp sobuje nákladní a tranzitní doprava. Nelze však
p esn stanovit o kolik % dojde k danému snížení, p edpokládáme však, že provoz na dané komunikaci bude
plynulý a bezpe n jší.
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20. Rovné p íležitosti
íslo:

íslo:



Projekt p isp je ke snazšímu za len ní a uplatn ní znevýhodn ných skupin na trhu práce.

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných p íležitostí a specifické
pot eby cílových skupin.


Projekt nep ímo zohled uje za len ní a uplatn ní znevýhodn ných skupin osob na trh práce. Kvalitní dopravní
napojení do center m st (k pr myslovým zónám) napom že k mobilit obyvatel.
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Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicita projektu bude zajišt na formou tiskových zpráv a prost ednictvím regionálního vysílání TV.

Zp sob zajišt ní publicity:

Použití pam tní desky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Pro publicitu projektu budou použity 2 ks pam tní desky vyhotovené v souladu s pravidly pro publicitu projekt
spolufinancovaných ze zdroj Evropské unie.

Zp sob zajišt ní publicity:

Oznámení na všech informa ních a propaga ních materiálech, které vzniknou jako
výstup z projektu

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicita projektu bude zajišt na formou propaga ních leták , které budou vydány v nákladu 10 tis. kus .

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicita projektu bude zajišt na formou 2 ks billboard vytvo ených v souladu s podmínkami publicity projekt
spolufinancovaných z fond EU.

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Projekt bude propagován na webových stranách Ústeckého kraje tj. www.kr-ustecky.cz.
Pr b žn zde budou zv ej ovány tiskové zprávy o pr b hu realizaci a ukon ení stavby.
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22. P ílohy projektu
Název p ílohy:

Seznam p íloh

íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:

Seznam p íloh



Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:
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Název p ílohy:

Doklady o právní subjektivit žadatele


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklady o právní subjektivit žadatele

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:

I
Název p ílohy:

Podklady pro posouzení finan ního zdraví žadatele


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Podklady pro posouzení finan ního zdraví žadatele

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:
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Název p ílohy:

Doklad o prokázání vlastnických vztah


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o prokázání vlastnických vztah

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Výpisy z p íslušného Katastru nemovitostí v etn mapek se zakreslením trasy, soupisky parcel a smlouvy s
vlastníky.
Název p ílohy:

P íslušné územní rozhodnutí nebo jiné opat ení


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

P íslušné územní rozhodnutí nebo jiné opat ení

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:
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Název p ílohy:

Výb r z projektové dokumentace


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Výb r z projektové dokumentace

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Výb r z PD: rozpo et, výkaz vým r, souhrnná technická zpráva a situace stavby.
Název p ílohy:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost edí


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost edí

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:

Stanovisko Krajského ú adu - projekt nepodléhá posouzení vlivu na životní prost edí dle zákona 100/2001 Sb. a
nezasahuje do oblastí NATURA 2000.
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Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:



Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu

Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:





Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:
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ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

estn prohlašuji, že:
ke dni podání projektové žádosti k výše zmín nému projektu mám vypo ádané veškeré splatné závazky v i
orgán m státní správy a samosprávy (pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk a její ádné
pln ní se považují za vypo ádané závazky): jedná se o závazky v i finan ním ú ad m, eské správ sociálního
zabezpe ení (pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti), zdravotním
pojiš ovnám, Celní správ , Fondu národního majetku R, Pozemkovému fondu R, Státnímu fondu životního
prost edí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury,
Státnímu fondu pro podporu a rozvoj eské kinematografie, Státnímu zem d lskému a interven nímu fondu a
dále v i kraj m, obcím a svazk m obcí a rovn ž i o závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních
fond (Fondu soudržnosti) v i orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují; na majetek žadatele nebyl
prohlášen konkurs, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke
zrušení konkursu po spln ní rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z d vodu, že majetek žadatele
neposta uje k úhrad náklad konkursu, nebylo proti n mu zahájeno insolven ní ízení, není v likvidaci, není v
úpadku, není proti n mu veden výkon rozhodnutí, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání." proti mn jako
statutárnímu orgánu (statutárním orgán m žadatele, pokud z p íslušného zákona, statut organizací apod.
vyplývá, že oprávn ných len statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní ízení a
nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti
organizace, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
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estn prohlašuji, že:
ke dni podání projektové žádosti k výše zmín nému projektu mám a budu mít dostate né finan ní prost edky pro
úsp šnou realizaci zmi ovaného projektu, na který žádám poskytnutí dotace z Regionálního opera ního
programu NUTS II Severozápad, a to na plné krytí 100 % zp sobilých výdaj minimáln prvních dvou etap
projektu, ve výši uvedené v projektové žádosti o poskytnutí dotace, jejíž sou ástí je toto estné prohlášení, jakož i
k úhrad všech nezp sobilých výdaj projektu nutných k jeho úsp šné realizaci a na pokrytí p ípadných
provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu. Tuto skute nost prokazuji prost ednictvím povinné p ílohy
k žádosti - Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
estn prohlašuji, že:
projekt, pro který žádám finan ní dotaci z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, je v souladu
s p íslušnou legislativou eské republiky a Evropské unie (zadávání ve ejných zakázek, ochrana hospodá ské
sout že, ve ejná podpora, vliv na životní prost edí a rovné p íležitosti apod.); projekt (jeho realizace i výstupy)
nemá prokazateln negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (rovné p íležitosti a udržitelný rozvoj , životní
prost edí); budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokument ROP a p íslušné výzvy.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
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estn prohlašuji, že:
na projekt, pro který žádám finan ní dotaci z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, mi
nebyla p id lena (poskytnut finan ní p ísp vek) dotace, subvence i jiná finan ní pomoc ze státního rozpo tu R
i jiného státního rozpo tu lenského státu EU. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto
estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn
p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá
právo O ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II
Severozápad veškeré finan ní prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto
p ípad se uplatní postup podle ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních
rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
estn prohlašuji, že:
jsem v projektové žádosti BENEFIT uvedl všechny erpané nebo p iznané formy podpory malého rozsahu
(podpora de minimis podle na ízení Komise (ES) . 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití lánk 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis) a jejich úhrnnou výši v období posledních t í let - týká se pouze žadatele
podnikatelského subjektu. Údaje k podpo e dle pravidla de minimis uvedené v žádosti jsou kompletní a pravdivé.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.

Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem
žadatele
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íslo výzvy:








Název opera ního programu:



íslo prioritní osy:

íslo oblasti podpory:












Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku
I/13 - Jirkov - Otvice - Havra , silnice II/251












Tomo ová Marie
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Příloha č. 4 k usnesení č.2/123R/2008
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Mírové nám stí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
I : 75082136
DI : CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená: Ing. Ji ím Šulcem, p edsedou Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS
íslo ú tu: 2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)

140 00

a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
I : 70892156
DI :
zastoupený: Ing. Petrem Fialou, nám stkem hejtmana Ústeckého kraje, na základ pov ení ze
dne 13.8.2008, které tvo í p ílohu . 4 této Smlouvy
zapsaný v obchodním rejst íku i jiné evidenci: 12.11.2000 výpis z registru ekonomických subjekt
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00
íslo ú tu p ípadn podú tu: 2390452/0800
(dále jen „p íjemce dotace“)
uzavírají podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis a na základ dokumentace Regionálního opera ního programu NUTS II
Severozápad, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finan ní podpory vycházející
z Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999
a podle zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, a zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis a s v domím
skute nosti, že na poskytnutí dotace není právní nárok, tuto

Smlouvu . CZ.1.09/3.1.00/01.00010 o poskytnutí dotace z rozpo tových
prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Smlouva“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Podle § 16e odst. 1 písm. c) zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, ve
zn ní pozd jších p edpis , Výbor Regionální rady schvaluje výb r projekt , kterým
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad poskytne dotaci i návratnou finan ní
výpomoc.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , že jejich smluvní vztah se bude ídit tímto
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zákonem. Vztahy smluvních stran touto Smlouvou výslovn neupravené se ídí obecn
závaznými právními p edpisy, zejména p íslušnými ustanoveními zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .
3. Dotace je ve smyslu zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o
zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis ,
ve ejnou finan ní podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
4. Poskytování dotací z rozpo tových prost edk Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad na projekty spolufinancované z rozpo tu Evropské unie se ídí Regionálním
opera ním programem NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“),
Provád cím dokumentem ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, P íru kou pro
žadatele, P íru kou pro p íjemce a dalšími metodickými dokumenty O ROP SZ, ve zn ní
platném pro dané kolo výzvy. Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se
ídit je uveden v p íloze . 2 této Smlouvy1. V p ípad rozporu mezi t mito dokumenty a
Smlouvou platí ustanovení ve Smlouv .
II.
P edm t Smlouvy
1. P edm tem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran p i
poskytnutí ú elové dotace v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad . 4/19/2008 ze dne 22.5.2008 v rámci ROP SZ z rozpo tu
poskytovatele dotace na realizaci projektu, který je rámcov identifikován takto:
a) název projektu:
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ústecký kraj, Chomutov, rekonstrukce v úseku
I/13 - Perštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310
registra ní íslo projektu: CZ.1.09/3.1.00/01.00010
datum registrace projektu: 18.2.2008
prioritní osa:
9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost
oblast podpory:
9.3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a
nadregionálního významu
zahájení fyzické realizace projektu2: nejpozd ji do 6 m síc od podpisu této
smlouvy ob ma smluvními stranami
datum ukon ení projektu3: nejpozd ji do 30.1.2010

1
Tyto dokumenty jsou pro p íjemce dotace závazné ve zn ní platném a publikovaném na www.nuts2severozapad.cz
pro dané kolo výzvy.
2
Datem zahájení fyzické realizace se rozumí den, kdy bude zahájena realizace fyzických prací, nebo den, kdy
za ne poskytování služeb a v p ípad , že je projekt zam en pouze na dodávky stroj , za ízení i technologií nebo
poskytnutí služeb dodavatelským zp sobem (nap . p íprava propaga ních materiál pro cestovní ruch), se datem
zahájení fyzické realizace myslí datum nabytí ú innosti smlouvy s dodavatelem. Datum zahájení fyzické realizace
projektu, nem že p edcházet datu registrace projektu, který nepodléhá režimu ve ejné podpory. U projekt , které spadají
pod režim regionální investi ní podpory musí být fyzická realizace zahájena až po sd lení ídícího orgánu o spln ní
podmínek p ijatelnosti v režimu regionální investi ní podpory.
Datem ukon ení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzav ení všech aktivit projektu - je to den,
kdy bude dokon ena fyzická realizace, nebo den, kdy p estane poskytování služeb financovaných z programu, nebo
den, kdy bude ukon en zkušební provoz v za ízení, které bylo vybudováno v rámci projektu, a tento testovací provoz je
hrazen z dotace.
3
Datum, kdy p íjemce dotace doru í ídícímu orgánu monitorovací zprávu. P íjemce dotace má p itom povinnost
zaslat tuto monitorovací zprávu do 30 kalendá ních dn od ukon ení fyzické realizace projektu. Pokud dílo podléhá
kolauda nímu ízení podle stavebního zákona, prokazuje se p íjemce dotace také pravomocným kolauda ním
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h) popis projektu: Jedná se o rekonstrukci silni ních komunikací v úseku od k ižovatky
s komunikací I/13 mezi obcemi Perštejn - Vykmanov - Dolní Halže - Horní Halže Ková ská - Vejprty po komunikacích III/22310, II/223, III/2239, III/21911, III/22436,
III/21913, až k silnici II/219. Jedná se o obnovu obrusných vrstev v etn místních
úprav ástí výše uvedených silnic na trase od k ižovatky se silnicí I/13 v Perštejn Vykmanov - Horní Halže - Ková ská - Vejprty. Sou ástí stavebních prací je rovn ž
úprava krajnic, oboustranné prohloubení a reprofilace silni ních p íkop a nanesení
hydroosevu, úprava sjezd na p ilehlé polní a lesní cesty a k nemovitostem,
dopln ní nebo nové osazení sm rových sloupk a svodidel, nové osazení zábradlí
u propustk , nové vodorovné zna ení a revize, p ípadn vým na svislého
dopravního zna ení. Celková délka rekonstruované komunikace je 19 390,37 m.
i)

místo realizace projektu:
úsek od k ižovatky s komunikací I/13 mezi obcemi Perštejn - Vykmanov - Dolní
Halže - Horní Halže - Ková ská - Vejprty po komunikacích III/22310, II/223, III/2239,
III/22436, III/21913 až k silnici II/224

j)

monitorovací indikátory výstupu

Monitorovací indikátory

M rná jednotka

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových a
rekonstruovaných silnic II. a
III. t ídy celkem

km

0

19,39

Délka rekonstruovaných
silnic II. a III. t ídy

km

0

19,39

k) monitorovací indikátory výsledku
M rná jednotka

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Po et zapojených partner

po et

0

1

Podíl nov
zrekonstruovaných a
nových silnic na celkové
regionální síti silnic

%

0

0,35

Monitorovací indikátory

2. P íjemce dotace se zavazuje uchovat dosažené hodnoty monitorovacích indikátor podle
odst. 1 tohoto lánku alespo po dobu p ti let ode dne finan ního ukon ení projektu4.

rozhodnutím/ kolauda ním souhlasem. V p ípad díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu ú adu, doloží
p íjemce dotace k monitorovací zpráv oznámení o užívání stavby zaslané na p íslušný stavební ú ad a své estné
prohlášení, že stavba nepodléhá kolauda nímu souhlasu a stavební ú ad v zákonem stanovené lh t užívání díla na
základ u in ného oznámení nezakázal.
4
Finan ním ukon ením projektu se rozumí den, kdy budou dokon eny všechny platby spojené s realizací
projektu a všechny finan ní prost edky budou proplaceny na ú et p íjemce. Toto se p edpokládá do 55 pracovních dn
od p edložení poslední monitorovací zprávy.
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3. Poskytovatel dotace se touto Smlouvou zavazuje podle dále sjednaných podmínek p íjemci
dotace poskytnout dotaci a p íjemce dotace se zavazuje takto poskytnutou dotaci p ijmout
a použít v souladu s dále sjednanými podmínkami.
III.
Ú el Smlouvy

1. Ú elem této Smlouvy je poskytnutí dotace na projekt „Ústecký kraj, Chomutov,
rekonstrukce v úseku I/13 - Perštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310“ a stanovení
podmínek pro spolufinancování projektu podle l. II. odst. 1 Smlouvy z rozpo tových
prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci ROP SZ.

2. Dotace je poskytována pouze na zp sobilé výdaje projektu podle l. II. odst. 1 písm. h)
uvedené v rozpo tu projektu a dokumentech uvedených v p íloze . 2 Smlouvy. Zp sobilým
výdajem je výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory ROP SZ. Podrobný popis
zp sobilých výdaj projektu v etn odhadu výdaj a p íjm z výsledk projektu je uveden
v Žádosti o dotaci (dále jen „Žádost“) ve zn ní k datu podpisu Smlouvy, která je p ílohou
. 1 Smlouvy.
IV.
Ve ejná podpora

1. Dotace poskytnutá na základ této Smlouvy byla poskytovatelem dotace vyhodnocena jako
opat ení nezakládající ve ejnou podporu podle l. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, názor
poskytovatele dotace v této v ci však není právn závazný. P íjemce bere na v domí, že
slu itelnost podpory se spole ným trhem posuzuje a rozhoduje závazným zp sobem
Evropská komise. Evropská komise m že rovn ž uložit p íjemci navrácení ve ejné podpory
spolu s p íslušným úrokem. P íjemce podpisem této Smlouvy stvrzuje, že byl s touto
skute ností seznámen.

2. P íjemce dotace se zavazuje vrátit poskytovateli dotace bez zbyte ného odkladu ástku
dotace, v etn úrok , pokud Komise EU rozhodne podle p ímo aplikovatelného právního
p edpisu5 bu o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení
podpory.
V.
Výše dotace

1. Poskytovatel dotace poskytne na základ

této Smlouvy, p i spln ní všech podmínek
Smlouvy a jejích p íloh, dotaci ve výši 92,5 % celkových zp sobilých výdaj , maximáln
však ástku 155 763 892,96 K , slovy: jednostopadesátp tmilion sedmsetšedesátt itisíce
osmsetdevadesátdv koruny eské, 96/100 K .

2. P íjemce dotace je povinen zajistit úhradu zbylé

ásti zp sobilých výdaj

a všech

nezp sobilých výdaj projektu.
5 Na ízení Rady (ES) . 659/1999 ze dne 22. b ezna 1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku 93 Smlouvy
o ES.
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3. Celková výše dotace podle odst. 1 nesmí být p ekro ena.

ástka dotace, která bude
p íjemci poskytnuta, bude ur ena na základ skute n vynaložených, od vodn ných a
ádn prokázaných zp sobilých výdaj a zú tování dotace podle platných právních
p edpis .

4. V p ípad , že v pr b hu realizace projektu dojde ke snížení zp sobilých výdaj
prokázaných na stran p íjemce dotace, musí být vždy zachovány procentuální podíly
dotace a zdroj spolufinancování na celkových zp sobilých výdajích.

5. Dotace bude snížena o p íjmy, které nebyly ve výpo tu výše dotace zohledn ny a které
vzniknou v pr b hu realizace a do p ti let od finan ního ukon ení projektu6.

6. Pokud poskytovatel dotace nebo jiný orgán oprávn ný ke kontrole podle

lánku XIV.
Smlouvy nejpozd ji t i roky po uzav ení opera ního programu zjistí, že projekt vytvo il
p íjmy, které nebyly p i výpo tu maximální výše dotace zohledn ny, bude tyto prost edky od
p íjemce dotace vymáhat.

7. Pro ú ely této Smlouvy musí být všechny výdaje vykazovány bez dan z p idané hodnoty,
pokud p íjemce dotace je jejím plátcem a má nárok na odpo et dan na vstupu.

8. P íjemce dotace je oprávn n provést p esun prost edk v rámci rozpo tu projektu uvnit
rozpo tové položky nebo p esun mezi jednotlivými hlavními rozpo tovými položkami, pokud
p i takovéto zm n nedojde ke zm n žádné z hlavních rozpo tových položek projektu o
více než 15 % jejich p vodní výše. P esuny mezi jednotlivými hlavními rozpo tovými
položkami vyšší než 15%, stejn jako jakékoliv p esuny mezi investi ními a neinvesti ními
položkami rozpo tu a mezi jednotlivými rozpo ty etap p edstavují podstatnou zm nu
realizace projektu a p íjemce dotace je povinen požádat o zm nu Smlouvy.

Výdaje projektu:
Finan ní rámec projektu

K

Celkové výdaje projektu

169 819 017,80

Celkové zp sobilé výdaje projektu

168 393 397,80

Celkové nezp sobilé výdaje projektu

1 425 620,00

Podíl k ížového financování

0

P edpokládané p íjmy projektu

0

6
Projektem vytvá ejícím p íjmy podle l. 55 Na ízení Rady (ES) . 1083/2006, ze dne 11.7.2006, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení
na ízení (ES) . 1260/1999 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se ú tují
poplatky hrazené p ímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemk i budov nebo
jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. lánek 55 se nepoužije na projekty podléhající pravidl m o ve ejné podpo e
ve smyslu lánku 87 Smlouvy o ES.
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Plánovaný finan ní rámec projektu:
Druh dotace / zdroje spolufinancování

K

Dotace z rozpo tu RR SZ

Podíl na celkových
zp sobilých výdajích
v%

155 763 892,96

- Dotace ze strukturálního fondu ERDF

143 134 388,13

- P ísp vek z národních ve ejných zdroj

12 629 504,84

Vlastní podíl žadatele

12 629 504,84

- Ve ejné prost edky

92,5

7,5

12 629 504,84

- Soukromé spolufinancování

0

Celkové zp sobilé výdaje

168 393 397,80

100

VI.
Harmonogram projektu

1. P íjemce dotace se zavazuje zabezpe it zahájení fyzické realizace projektu nejpozd ji do
6 m síc od podpisu této Smlouvy ob ma smluvními stranami.

2. P íjemce dotace se zavazuje ukon it fyzickou realizaci projektu nejpozd ji do: 31.12.2009
3. P íjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace projektu stanovený v tomto
lánku Smlouvy, v etn
harmonogramu p edkládaní monitorovacích hlášení a
monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu. Veškeré skute nosti, které by mohly mít za
následek nedodržení harmonogramu realizace projektu podle tohoto lánku Smlouvy musí
p íjemce dotace oznámit poskytovateli dotace nejmén 40 pracovních dn p edem. Není-li
uvedeno jinak, p edstavují zm ny v harmonogramu realizace projektu podstatnou zm nu
realizace projektu.

4. Doba udržitelnosti výsledk projektu se po ítá od data finan ního ukon ení projektu po
dobu p ti let.

5. Zp sobilost výdaj projektu za íná:
od data registrace projektu, p i emž výdaje na projektovou dokumentaci a na p ípravu
dokumentace nezbytné pro podání žádosti jsou zp sobilé od 1.1.2007
Název a íslo etapy projektu: Etapa . 1
Datum zahájení etapy

1.9.2007

Datum ukon ení etapy

30.1.2010

Výše zp sobilých výdaj na etapu (K )

168 393 397,80
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Termín podání Žádosti o platbu výdaj projektu 30.1.2010

VII.
Platební podmínky

1. P íjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci projektu/etap p ed podáním
Žádosti o platbu a to ve stanovené struktu e a termínech podle rozpo tu a harmonogramu
projektu stanoveném v této Smlouv 7.

2. P íjemce dotace je povinen pro ú ely poskytnutí prost edk dotace p edložit poskytovateli
dotace ádn vypln nou Žádost o platbu podloženou p íslušnými ú etními doklady a
dalšími dokumenty vyžadovanými poskytovatelem dotace dle P íru ky pro p íjemce.

3. P íjemci dotace budou propláceny jen zp sobilé výdaje v souladu s l. V odst. 1, které
p íjemce dotace prokazateln uhradil a doložil p íslušným ú etním dokladem. Výdaje lze
uhradit prost ednictvím bankovního p evodu nebo v hotovosti, p i emž hotovostní platby
budou zp sobilé pouze do výše deseti tisíc korun eských v etn DPH pro každou
jednotlivou platbu. Uhrazení výdaje se prokazuje na základ bankovních výpis , dokladem
o provedení plateb v hotovosti jsou pokladní doklady.

4. Poskytovatel dotace je oprávn n upravit výši zp sobilých výdaj v Žádosti o platbu na
základ provedené kontroly. V p ípad
nové Žádosti o platbu.

úpravy bude p íjemce dotace vyzván k podpisu

5. Dotace hrazená formou bankovního p evodu bude p íjemci vyplácena na jeho ú et
(p ípadn samostatný podú et), íslo ú tu (podú tu): 2390452/0800 vedený u eské
spo itelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00. Ú et, p ípadn samostatný
podú et musí být používán výhradn pro ú ely této Smlouvy.

6. P íjemce dotace u projekt

vytvá ejících p íjmy podle l. 55 Na ízení Rady (ES)
. 1083/2006 je povinen nejpozd ji v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu ode íst od
celkových zp sobilých výdaj isté p íjmy projektu, které p íjemce dotace získal v pr b hu
realizace projektu a sou asn plánované p íjmy v období do p ti let od finan ního ukon ení
projektu. Pokud p íjemce dotace získal p íjmy do p ti let od finan ního ukon ení projektu,
zahrne údaje o jejich výši do nejbližší monitorovací zprávy a získaný p íjem zašle
poskytovateli dotace na jeho ú et do 30 kalendá ních dn od p edložení monitorovací
zprávy.

7. Pokud Žádost o platbu v etn

požadovaných p íloh spl uje všechny náležitosti,
poskytovatel dotace do 55 pracovních dn ode dne doru ení Žádosti o platbu poskytne
p íjemci dotace prost edky ve výši uvedené v doru ené Žádosti o platbu na jeho ú et
uvedený v záhlaví Smlouvy. Tato lh ta m že být pozastavena v p ípadech, kdy to
poskytovatel dotace bude považovat za nezbytné s ohledem na realizaci p edm tu této

7 Zp sobilé výdaje musí být uhrazeny nejpozd ji v den ukon ení projektu.
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Smlouvy a spln ní jejích podmínek nebo pln ní svých závazk z právních p edpis
EU.

Ra

VIII.
Základní povinnosti p íjemce dotace

1. P íjemce dotace je povinen využívat dotaci v souladu s touto Smlouvou a za podmínek v ní
sjednaných.

2. P íjemce dotace je povinen splnit ú el Smlouvy, tak jak je uvedený v lánku III. Smlouvy a
zachovat jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro pln ní ú elu projektu.

3. P íjemce dotace je povinen realizovat projekt v souladu se Žádostí o poskytnutí dotace.
V p ípad rozpor mezi Žádostí a touto Smlouvu, platí údaje uvedené v této Smlouv a
jejích pozd jších dodatcích.
4. P íjemce dotace je povinen dodržovat rozpo et projektu, který je uveden v p íloze . 1
Smlouvy, s tím, že je oprávn n provést p esun mezi existujícími položkami podle lánku V.
odst. 8.

5. P íjemce dotace nesmí na projekt erpat prost edky z jiného dota ního programu v rámci
eské republiky ani z jiného programu financovaného Evropskou unií v souladu
s ustanovením l. 54 odst. 3 písm. b) Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 ze dne
11. ervence 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999.

6. P íjemce dotace musí zajistit ve smlouvách mezi ním a jeho dodavateli povinnost
dodavatel umožnit zam stnanc m nebo zmocn nc m poskytovatele dotace, Ministerstvu
pro místní rozvoj R, Ministerstvu financí R, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému ú etnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu ú adu a dalším oprávn ným
orgán m státní správy vstup do objekt a na pozemky dot ené projektem a jeho realizací a
kontrolu doklad souvisejících s projektem.
IX.
Udržitelnost projektu

1. Doba udržitelnosti projektu iní p t let ode dne finan ního ukon ení projektu, a to v souladu
s l. 57 Na ízení Rady (ES) . 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení
(ES) . 1260/1999.

2. P íjemce dotace je povinen zajistit, že po dobu p ti let od finan ního ukon ení projektu
projekt neprojde podstatnou zm nou definovanou v l. 57 odst. 1 Na ízení Rady (ES)
. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999.

3. Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu nesmí p íjemce dotace p evést

Regionální opera ní program regionu soudrž nosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize p estane být snem”

8/23

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

vlastnické právo k majetku po ízeného by i jen áste n z finan ních prost edk získaných
podle Smlouvy na t etí osobu, p ípadn z ídit k tomuto majetku zástavní právo. P íjemce
dotace m že majetek po ízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout i
vyp j it t etí osob , avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace a to na
základ transparentního, otev eného a nediskrimina ního výb rového ízení. V cné
b emeno k majetku po ízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu z ídit pouze
s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

4. P íjemce dotace se zavazuje neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný
z dotace proti jeho poškození, zni ení a odcizení, a to na dobu minimáln p ti let ode dne
vzniku pojistitelného majetku a minimáln do výše poskytnutých finan ních prost edk .
Pojistná smlouva musí být doložena poskytovateli nejpozd ji spole n s nejbližší
monitorovací zprávou následující po po ízení majetku. P ípadná pojistná hlášení o pojistné
události je p íjemce dotace povinen neprodlen p edložit poskytovateli dotace.
X.
Zp sobilé výdaje

1. Dotace je ur ena pouze na úhradu zp sobilých výdaj uvedených v rozpo tu projektu,
v Provád cím dokumentu ROP SZ, v P íru ce pro p íjemce a v Pravidlech zp sobilých
výdaj .

2. Zp sobilé výdaje je možné uznat a proplatit z dotace pouze pokud vznikly a byly skute n
uhrazeny v období mezi 1.1.2007 – 31.12.2015 (není-li ve Výzv stanoveno jinak).

3. P íjemce dotace je oprávn n v Žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze p íslušné výše
zp sobilých výdaj projektu, a to s ohledem jak na procentuální, tak celkovou výši
poskytnuté dotace. Veškeré zp sobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo ú etními
doklady stejné d kazní hodnoty.

4. P íjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdaj projektu, které nejsou kryty
výše uvedenou dotací (zejména nezp sobilé výdaje), aby byl dodržen ú el poskytnutí
dotace na daný projekt.

5. V p ípad , že poskytnutá dotace zakládá ve ejnou podporu podle l. 87 odst. 1 Smlouvy
o ES, je p íjemce dotace povinen zajistit úhradu veškerých výdaj projektu, které jsou pro
ú ely pravidel ve ejné podpory považovány za soukromé spolufinancování.

6. P íjemce dotace je povinen dohodnout s dodavateli p edm tu projektu faktura ní podmínky
tak, aby byl doložen ú el fakturovaných ástek a aby byly p esn vymezeny jednotlivé
zp sobilé a nezp sobilé výdaje a doložen p vod obstarávané služby, díla, stroje nebo
dodávky zboží.
XI.
Ve ejné zakázky
1. P íjemce dotace je povinen p i realizaci projektu uskute ovat zadávání ve ejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách,
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ve zn ní pozd jších p edpis , je-li zadavatelem podle tohoto zákona a v souladu s Pokyny
pro zadávání ve ejných zakázek, pokud se na n j zákon . 137/2006 Sb. nevztahuje nebo
jde o zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 12 odst. 3 tohoto zákona.

2. P íjemce dotace je povinen p edložit poskytovateli dotace kompletní dokumentaci
k realizované ve ejné zakázce, bez takto provedené kontroly realizované ve ejné zakázky
ze strany poskytovatele dotace nebudou výdaje vztahující se k ní proplaceny.
XII.
Vedení ú etnictví

1. P íjemce dotace je povinen ádn vést ú etnictví o veškerých p íjmech a výdajích projektu.
P íjemce dotace je povinen vést odd lenou analytickou ú etní evidenci o projektu
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .

2. V p ípad , že p íjemce dotace není povinen vést ú etnictví podle tohoto zákona, je povinen
vést da ovou evidenci podle zákona . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní
pozd jších p edpis , rozší enou o tyto dodate né požadavky:
a) p íslušný doklad musí spl ovat p edepsané náležitosti ú etního dokladu ve smyslu
ustanovení § 11 odst. 1 zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších
p edpis (s výjimkou bodu f),
b) p edm tné doklady musí být správné, úplné, pr kazné, srozumitelné a pr b žn
chronologicky vedené zp sobem zaru ujícím jejich trvalost,
c) p i kontrole poskytne p íjemce dotace kontrolnímu orgánu na vyžádání da ovou
evidenci v plném rozsahu,
d) uskute n né p íjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k p íslušnému
projektu, ke kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednozna n
uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
3. P íjemce dotace je povinen uchovávat zp sobem uvedeným v zákon
. 563/1991 Sb.,
o ú etnictví ve zn ní pozd jších p edpis , po dobu 10 let od finan ního ukon ení projektu,
nejmén však po dobu t í let od uzav ení programu, veškeré ú etní doklady a další
dokumenty související s realizací projektu (originál smlouvy v etn dodatk , projektovou
dokumentaci, apod.), p i emž se lh ta za ne po ítat od 1. ledna následujícího
kalendá ního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
XIII.
Monitorovací indikátory

1. P íjemce dotace je povinen naplnit monitorovací indikátory, které jsou uvedeny v lánku II
odst. 1 a uchovat je po dobu p ti let od finan ního ukon ení projektu.

2. P íjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace údaje nezbytné k pr b žnému
sledování p ínos
projektu (monitorování projektu) a to zejména prost ednictvím
p edkládání monitorovacích hlášení, monitorovacích zpráv a monitorovací zprávy o
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zajišt ní udržitelnosti projektu dle P íru ky pro p íjemce.

XIV.
Kontrola

1. Poskytovatel dotace je oprávn n v souladu se zákonem

. 320/2001 Sb., o finan ní
kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákonem . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
zn ní pozd jších p edpis , kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta.

2. P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících z této
Smlouvy vytvo it podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu,
poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit pr b žné ov ování
souladu údaj o realizaci projektu uvád ných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu
se skute ným stavem v míst jeho realizace a poskytnout sou innost všem osobám
oprávn ným k provád ní kontroly. T mito oprávn nými osobami jsou krom poskytovatele
dotace také Ministerstvo financí R, Nejvyšší kontrolní ú ad, Evropská komise a Evropský
ú etní dv r, p ípadn další orgány oprávn né k výkonu kontroly.

3. P íjemce dotace je povinen zajistit, aby t etí osoby, jejichž prost ednictvím p íjemce dotace
projekt nebo jeho ást realizuje, byly informovány o své povinnosti podle tohoto lánku
v rámci jejich postavení jako osob povinných spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly8.
XV.
Publicita

1. P íjemce dotace je povinen provád t propagaci projektu podle Metodického pokynu pro
publicitu a v souladu s Na ízením Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a
o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999 a Na ízením Komise (ES) . 1828/2006, kterým se
stanoví provád cí pravidla k Na ízení Rady (ES) . 1083/2006.

2. Ke spln ní povinnosti podle odst. 1 ud luje poskytovatel dotace p íjemci dotace souhlas
k uvád ní loga ROP NUTS II Severozápad, tzn. bezplatnou licenci podle zákona
. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
zm n n kterých zákon (autorský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , k užívání t chto
log v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
P i užívání log podle tohoto odstavce je p íjemce dotace povinen postupovat v souladu
s Metodickým pokynem pro publicitu, zve ejn ným na webových stránkách poskytovatele
dotace.

8 § 2 písm. e) zákona . 320/2001, o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis .
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XVI.
Spolupráce a opat ení k náprav

1. P íjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace veškerou sou innost
související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné
skute nosti, umožnit p ístup k veškeré dokumentaci související s p edm tem Smlouvy,
umožnit p ístup k veškeré ú etní evidenci a záznam m souvisejícím s p edm tem
Smlouvy, umožnit fyzický p ístup ke všem movitým a nemovitým v cem souvisejícím
s p edm tem Smlouvy, umožnit p ístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, pop .
dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným zp sobem veškeré operace související
s p edm tem Smlouvy, ú astnit se na výzvu poskytovatele p ípadných jednání a ízení.

2. P íjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit veškeré skute nosti, které mohou
mít vliv na povahu nebo podmínky provád ní projektu a na pln ní povinností vyplývajících
z této Smlouvy, a to postupem uvedeným v P íru ce pro p íjemce.

3. P íjemce dotace se zavazuje neprodlen poskytovateli dotace oznámit jakékoliv zamýšlené
zm ny v pr b hu realizace projektu, jakož i všechny další zm ny a skute nosti, které mají
vliv na pln ní Smlouvy, a to postupem uvedeným v P íru ce pro p íjemce.

4. P íjemce dotace je povinen realizovat veškerá opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných
poskytovatelem dotace, p ípadn orgány oprávn nými ke kontrole podle lánku XIV.
Smlouvy, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalit , a v as a ádn o jejich spln ní
poskytovatele dotace informovat.

5. P íjemce dotace je povinen zajistit, aby t etí osoby, jejichž prost ednictvím p íjemce dotace
projekt nebo jeho ást realizuje, byly informovány o své povinnosti podle tohoto lánku
v rámci jejich postavení jako osob povinných spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly9.
XVII.
Uchovávání dokument

1. P íjemce dotace je povinen uchovávat odpovídajícím zp sobem v souladu se zákonem
. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní
pozd jších p edpis , po dobu deseti let od finan ního ukon ení projektu,nejmén však po
dobu t í let od uzav ení programu, veškeré originály ú etních doklad , Smlouvu v etn
jejich dodatk a další originály dokument , vztahujících se k projektu, p i emž b h lh ty se
za ne po ítat od 1. ledna následujícího kalendá ního roku poté, kdy byla provedena
poslední platba na projekt.

2. Po celou dobu uvedenou v p edchozím odstavci je p íjemce dotace povinen umožnit
poskytovateli dotace, jakož i ostatním subjekt m oprávn ným ke kontrole podle lánku XIV.
Smlouvy, vstup na pozemky, do za ízení a objekt spojených s projektem a jeho realizací a
umožnit jim p ístup k veškeré výše uvedené dokumentaci.
9 § 2 písm. e) zákona . 320/2001, o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis .
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XVIII.
Partnerství

1. V p ípad , že p íjemce dotace realizuje projekt, i n kterou z jeho fází, ve spolupráci
s partnerem, je povinen do právních akt , které s partnerem za tímto ú elem uzavírá,
zakotvit tytéž závazky a povinnosti, které pro p íjemce dotace vyplývají z této Smlouvy, a to
zejména ve vztahu k udržitelnosti projektu, realizaci ve ejných zakázek apod.
XIX.
Zm ny v pr b hu realizace projektu

1. Jakékoli zm ny v projektu, ke kterým v pr b hu jeho realizace dojde, musí p íjemce dotace
písemn oznámit poskytovateli dotace, a to do 40 pracovních dn p ed vznikem
požadované zm ny. Realizace zm n v projektu nesmí být zahájena p ed vyjád ením
poskytovatele dotace.

2. Nepodstatné zm ny v realizaci projektu, které neovlivní dosažení cíl projektu a napl ování
schválených monitorovacích indikátor jsou taxativn uvedeny v P íru ce pro p íjemce.

3. Všechny ostatní zm ny v realizaci projektu p edstavují podstatné zm ny. Postup p íjemce
dotace pro oznamování podstatných i nepodstatných zm n v realizaci projektu je stanoven
v P íru ce pro p íjemce.

4. Pokud zm na v realizaci projektu zakládá nutnost zm ny Smlouvy, je možné Smlouvu
zm nit pouze na základ
íslovaného dodatku ke Smlouv , podepsaného oprávn nými
zástupci obou smluvních stran, a to po p edchozím odsouhlasení zm ny a uzav ení tohoto
dodatku ke Smlouv Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
XX.
estná prohlášení p íjemce dotace

1. P íjemce dotace prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této Smlouv jsou pravdivé a
úplné. P íjemce dotace souhlasí s užíváním údaj týkajících se projektu v informa ních
systémech ur ených pro ú ely administrace strukturálních fond .

2. P íjemce dotace prohlašuje, že p i provád ní projektu bude postupovat v souladu s platnou
legislativou, zejména dodrží pravidla pro poskytování ve ejné podpory a platnou legislativu
v oblasti ve ejných zakázek.

3. P íjemce dotace prohlašuje, že se nenachází v úpadku i likvidaci, a pokud se tak stane
sd lí tuto informaci poskytovateli. V p ípad , že je p íjemce dotace fyzická osoba,
prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem ke dni podpisu této Smlouvy,
pravomocn uložen zákaz innosti týkající se projektu.

4. P íjemce dotace prohlašuje, že nemá žádné závazky v i orgán m ve ejné správy po lh t
splatnosti, zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na
ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociálním zabezpe ení a p ísp vku
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na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn
i další
nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních fond ES
i Evropského rybá ského fondu v i orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují.
Pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk a její ádné pln ní se
považují za vypo ádané závazky, tzn. p íjemce dotace je považován za bezdlužný.

5. P íjemce dotace prohlašuje, že má zajišt ny zdroje pro financování alespo prvních dvou
etap projektu nebo k jedné t etin celkových náklad (podle toho co bude vyšší), pokud se
jedná o jednoetapový projekt, pak musí mít zajišt ny zdroje pro financování celého
projektu.

6. P íjemce dotace prohlašuje, že jako fyzická osoba, resp. jako statutární orgán v p ípad
právnické osoby nemá v trestním rejst íku záznam o odsouzení pro trestný in, jehož
skutková podstata souvisela s p edm tem podnikání p íjemce, nebo pro trestný in
hospodá ský, anebo trestný in proti majetku ve smyslu zákona . 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
XXI.
Porušení rozpo tové kázn , porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a smluvní pokuty

1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávn ný ke kontrole podle lánku XIV. Smlouvy
zjistí, že p íjemce dotace nesplnil nebo neplní n kterou z podmínek vyplývajících z této
Smlouvy, je poskytovatel dotace oprávn n pozastavit proplácení prost edk dotace a
zahájit pot ebné kroky vedoucí ke zjišt ní, zda došlo k nesrovnalosti10 ve smyslu Na ízení
Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES)
. 1260/1999, pop . k porušení rozpo tové kázn podle zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , i k porušení
jiných smluvních podmínek.

2. Porušením rozpo tové kázn se pro ú ely této Smlouvy rozumí každé jednání p íjemce

dotace, které má za následek neoprávn né použití11 nebo zadržení12 finan ních prost edk
z rozpo tu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má p ímý vliv na realizaci projektu,
zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouv (ú el projektu, výše a ú elové
ur ení dotace, harmonogram, rozpo et, monitorovací indikátory apod.), má vliv na
realizované výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve
Smlouv nebo p edstavuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy p íjemce dotace v bec
neplní n kterou z jeho povinností stanovených ve Smlouv , aniž by toto jednání muselo mít
p ímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést ú etnictví, povinnost
archivace, zadávání ve ejných zakázek v souladu se Smlouvou apod.)

10

Nesrovnalostí se podle Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 rozumí porušení právních p edpis Spole enství
v d sledku jednání nebo opomenutí p íjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrát v souhrnném rozpo tu
Evropské unie, a to zapo tením neoprávn ného výdaje do souhrnného rozpo tu.
11
Za neoprávn né použití pen žních prost edk je považován jejich výdej v rozporu s právním p edpisem,
Smlouvou nebo podmínkami dota ního programu ROP SZ nebo nedodržení podmínek stanovených právním p edpisem,
Smlouvou nebo podmínkami dota ního programu ROP SZ, dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto
pen žní prost edky použity.
12
Za zadržení pen žních prost edk je považováno porušení povinnosti vrácení prost edk poskytnutých
Regionální radou zp t do rozpo tu Regionální rady ve stanoveném termínu.
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3. Vedle skute ností uvedených v odst. 2 m že poskytovatel dotace rovn ž posoudit i jiné
jednání p íjemce dotace jako porušení rozpo tové kázn , zejména pokud posoudí, že
porušení povinností p íjemcem je zásadního významu.

4. Pokud zjišt ná skute nost bude ze strany p íjemce dotace p edstavovat porušení
rozpo tové kázn je p íjemce dotace povinen uhradit vyplacenou ástku dotace vážící se
k tomuto porušení spolu s povinností zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 promile denn z
neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk (nejvýše však do výše této ástky)
poskytovateli dotace ve stanovené lh t na jeho bankovní ú et.

5. Pokud zjišt ná skute nost podle odst. 1 tohoto lánku nezakládá porušení rozpo tové
kázn je p íjemce dotace povinen uhradit bez zbyte ného odkladu poskytovateli dotace na
základ jeho písemné výzvy smluvní pokutu ve výši 10.000 K a v p ípad závažn jšího
porušení v ástce odpovídající až 5 % z ástky dotace, ke které se porušení smluvních
podmínek váže. Pokud není možné tuto ástku ur it bude smluvní pokuta stanovena ve
výši až 1 % z maximální celkové ástky dotace podle Smlouvy, a to na základ písemné
výzvy poskytovatele dotace. Smluvní pokuty uložené p íjemci p i jednotlivém zjišt ném
porušení smluvních podmínek lze s ítat a to až do výše ástky odpovídající 100 %
z maximální celkové ástky dotace podle Smlouvy.

6. Neuhradí-li p íjemce dotace smluvní pokutu podle odst. 5 tohoto lánku ani po opakované
výzv ze strany poskytovatele dotace, bude dlužná ástka vymáhána soudní cestou.

7. V p ípad , že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a p íjemce dotace prokáže, že
porušení bylo zp sobeno okolnostmi vylu ujícími odpov dnost (nap . zem t esení, požár,
bou e, záplavy, sesuvy p dy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu
poskytovatel dotace.

8. P i vrácení dotace je p íjemce dotace povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým
obdržel platbu dotace.

9. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finan ních prost edk dotace.
XXII.
Ukon ení Smlouvy

1. Smlouvu lze ukon it na základ

písemné dohody obou smluvních stran, písemnou
výpov dí Smlouvy ze strany poskytovatele dotace nebo písemným odstoupením od
Smlouvy ze strany poskytovatele dotace.

2. P i ukon ení Smlouvy dohodou je p íjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním
p evodem na ú et poskytovatele dotace poskytnutou
smluvní strany jinak.

ástku dotace, nedohodnou-li se

3. Dohoda o ukon ení Smlouvy nabývá ú innosti podpisem obou smluvních stran, avšak

Regionální opera ní program regionu soudrž nosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize p estane být snem”

15/23

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO TOVÝCH PROST EDK
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

pouze za podmínky, že došlo k vypo ádání všech závazk z této Smlouvy, v etn vrácení
finan ních prost edk podle odstavce 2 tohoto lánku.

4. Poskytovatel dotace m že vypov d t Smlouvu jak p ed proplacením, tak i po proplacení
dotace. D vodem pro vypov zení Smlouvy p ed proplacením dotace je nepln ní povinností
stanovených touto Smlouvou v etn jejích p íloh, programem ROP SZ nebo obecn
závaznými právními p edpisy ze strany p íjemce dotace. D vod je dán také tehdy, pokud
p íjemce dotace neprovede uložená opat ení k náprav ve lh t stanovené poskytovatelem
dotace. V takovém p ípad nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platn
domáhat.

5. Po proplacení dotace m že být ze strany poskytovatele vypov zena Smlouva pokud byla
poskytnutá dotace erpána v rozporu se Smlouvou v etn jejích p íloh, programem ROP
SZ nebo obecn závaznými právními p edpisy. V takovém p ípad má poskytovatel dotace
právo od p íjemce dotace požadovat, aby ve lh t , kterou poskytovatel dotace stanoví,
poskytnuté pen žní prost edky (nebo jejich ást) vrátil. Rozpor m že poskytovatel dotace
nebo jeho právní nástupce konstatovat do deseti let od proplacení dotace.

6. Výpov

Smlouvy nabývá ú innosti okamžikem doru ení výpov di p íjemci dotace. Tímto
okamžikem za íná také b žet výpov dní lh ta v délce 2 kalendá ních m síc následujících
po m síci, v n mž byla výpov doru ena.

7. Poskytovatel dotace m že odstoupit od Smlouvy jak p ed proplacením, tak i po proplacení
dotace. Odstavce 4 a 5 tohoto lánku se pro odstoupení od Smlouvy užijí obdobn . Krom
výše uvedených d vod m že poskytovatel dotace od Smlouvy odstoupit také v p ípad ,
že se p íjemce dotace ocitne v úpadku, likvidaci nebo p i zrušení a zániku p íjemce dotace,
u fyzických osob v p ípad smrti p íjemce dotace.

8. Okamžikem platnosti a ú innosti odstoupení od Smlouvy je den, kdy bylo písemné
oznámení o odstoupení doru eno p íjemci dotace. Ú innost odstoupení od Smlouvy však
m že nastat pouze v p ípad , kdy jsou mezi smluvními stranami vypo ádány veškeré
závazky plynoucí jim z této Smlouvy,

9. Pokud p íjemce dotace ve stanovené lh t požadované prost edky podle tohoto lánku
poskytovateli dotace nevrátí, považují se za prost edky zadržené ve smyslu zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších
p edpis .
XXIII.
Záv re ná ustanovení

1. P íjemce dotace nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí
z jakýchkoliv d vod zastaveno nebo p erušeno financování ROP SZ jako celku.

2. Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace p íjemce dotace souhlasí
se zve ejn ním údaj podle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím,
ve zn ní pozd jších p edpis a zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj
a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s lánkem 7
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odst. 2 písm. d) Na ízení Komise (ES) . 1828/2006.

3. Poskytovatel dotace se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly
sv eny p íjemcem dotace v souvislosti s touto Smlouvou, nezp ístupní t etím osobám bez
písemného souhlasu p íjemce dotace.

4. P íjemce dotace souhlasí se zpracováváním svých osobních údaj , které sd lil
poskytovateli dotace, v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona . 101/2000 Sb.,
o ochran osobních údaj a ustanoveními zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú ely administrace projektu a dále
souhlasí s tím, aby poskytovatel dotace poskytoval jeho osobní údaje organizacím a
partner m poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj R a Ministerstvu financí
R), a to výhradn za uvedeným ú elem. Souhlas p íjemce dotace ud luje na dobu
realizace projektu a deseti let následujících po finan ním ukon ení projektu. P íjemce
dotace má právo p ístupu ke svým osobním údaj m, právo na opravu nep esných osobních
údaj a právo na ochranu svého soukromého a osobního života. Dále má právo požádat o
vysv tlení a p ípadn o odstran ní stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života dle § 21 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní
pozd jších p edpis . P íjemce dotace tímto prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11
zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis , ádn
informován o zpracování a uchování osobních údaj .

5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzav ena na základ

jejich
svobodné, pravé a vážné v le, nikoliv v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek i pod
nátlakem.

6. Tuto Smlouvu lze m nit pouze na základ dohody smluvních stran ve form písemných
vzestupn

íslovaných dodatk podepsaných oprávn nými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato Smlouva byla zhotovena ve ty ech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
P íjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace t i vyhotovení.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti a ú innosti okamžikem podpisu oprávn nými zástupci obou
smluvních stran.

9. P íjemce dotace prohlašuje, že se s ustanoveními této Smlouvy v etn jejích p íloh ádn
seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude ídit.

10. Kontaktní osobou ze strany poskytovatele dotace je Ing. Irena Kotlanová,
e-mail: irena.kotlanova@nuts2severozapad.cz
Kontaktní osobou ze strany p íjemce dotace je PaedDr. Marie Tom ová,
e-mail: tomcova.m@kr-ustecky.cz

11. Zm na kontaktních osob se považuje za nepodstatnou zm nu a nevyžaduje uzav ení
samostatného dodatku ke Smlouv .
12. Tato Smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . 2/123R/2008 ze
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dne 13.08.2008.

XXIV.
P ílohy Smlouvy
Nedílnou sou ástí této Smlouvy jsou následující p ílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez p íloh)
2. Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se ídit p i erpání dotace(v etn
plného zn ní t chto dokument pro dané kolo výzvy na p iloženém médiu),
3. Zm nový list – zm na údaj .
4. Pov ení ze dne 13.8.2008

V Ústí nad Labem dne 13.8.2008

V Ústí nad Labem dne 13.8.2008

Za poskytovatele dotace

Za p íjemce dotace

….........................….................

….........................….................

Ing. Ji í Šulc, P edseda Regionální rady

Ing. Petr Fiala, nám stek hejtmana

regionu soudržnosti Severozápad

Ústeckého kraje
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Seznam dokument , kterými je p íjemce dotace povinen se ídit p i erpání dotace
Regionální opera ní program NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013
Provád cí dokument
P íru ka pro žadatele
P íloha . 1 Povinné p ílohy k žádosti o dotaci
P íloha . 2 Závazné osnovy dokumentu pro finan ní a ekonomické hodnocení projektu
(Studie proveditelnosti)
P íloha . 3 P íru ka BENEFIT7
P íloha . 4 P ehled hodnotících kritérií
P íloha . 5 Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek
P íru ka pro p íjemce
P íloha . 1 Pravidla zp sobilých výdaj
P íloha . 2 Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek
P íloha . 3 Metodický pokyn pro publicitu
P íloha . 4 Žádost o platbu
P íloha . 5 Oznámení p íjemce o zm nách v projektu/ve Smlouv
P íloha . 6 Monitorovací hlášení
P íloha . 7 Monitorovací zpráva
P íloha . 8 Monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti projektu
P íloha . 9 Soupiska ú etních doklad
P íloha . 10 Pokyny k vypln ní soupisky ú etních doklad
P ípadn další dokumenty zve ejn né pro dané kolo výzvy na webových stránkách poskytovatele
dotace.
Tyto dokumenty jsou obsaženy na CD, jehož originál je uložen na odboru informatiky a
organiza ních v cí Krajského ú adu Ústeckého kraje.
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Žadatel:
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Registra ní íslo projektu: CZ.1.09/3.1.00/01.00010
Název projektu:
Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13 - Perštejn Vejprty, silnice II/219, III/22310
Územní odbor realizace programu: Ústí nad Labem

Údaj, ve kterém dochází ke zm n :
P vodní stav
(žádost IS Benefit)

Nový stav
(návrh smlouvy)

1. Harmonogram projektu
- datum ukon ení projektu

28.2.2010

30.1.2010

11. Etapy
- datum ukon ení etapy

28.2.2010

30.1.2010

Údaj

12. Rozpo et projektu
- 01 Neinvesti ní zp sobilé výdaje
- 01.04 Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, par.)
- 01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky
- 01.05 Jiné
- 01.05.01 DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu
- 02 Investi ní zp sobilé výdaje
- 02.02 Projektová dokumentace
- 02.15 DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu
- 04 Zp sobilé výdaje etapy(projektu)
- 05 Nezp sobilé výdaje etapy/projektu
- 05.01 DPH
- 05.03 Jiné
- 06 Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu
- 07 Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy
etapy/projektu
- 08 Celkové výdaje na etapu/projekt
15. Finan ní plán
- datum p edložení žádosti o platbu

915 126,04
815 126,04
294 117,65
0
0
169 253 891,76
1 435 000,00
27 153 876,81
170 169 017,80
0
0
0
170 169 017,80
170 169 017,80
170 169 017,80
28.2.2010

719 999,98
521 008,39
0
98 991,59
98 991,59
167 673 397,82
237 000,00
26 771 382,87
168 393 397,80
1 425 620,00
227 620,00
1 198 000,00
169 819 017,80
168 393 397,80
169 819 017,80
30.1.2010

D vod zm ny:
1. Harmonogram projektu - datum ukon ení projektu:
Žadatel stanovil datum ukon ení fyzické realizace 31.12.2009. Dle platné dokumentace ROP Severozápad
(P íru ka pro žadatele, P íru ka pro p íjemce) je datum ukon ení projektu datum, kdy p íjemce doru í ídícímu
orgánu monitorovací zprávu se žádostí o platbu. P íjemce má p itom povinnost zaslat tuto monitorovací zprávu
do 30 kalendá ních dn od ukon ení fyzické realizace projektu.
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11. Etapy - datum ukon ení etapy:
- viz 1. Harmonogram projektu
12. Rozpo et projektu
Výdaje nezp sobilé dle podmínek ROP
- audit projektu (pol. 01.04.09 a k tomu p íslušné DPH na pol. 01.05.01 a 02.15)
- projektová dokumentace (pol. 02.02 Projektová dokumentace a k tomu p íslušné DPH na pol. 02.15)

15. Finan ní plán - datum p edložení žádosti o platbu
Datum p edložení žádosti o platbu je shodný s datem ukon ení projektu (viz. 1. Harmonogram projektu).

V závislosti na výše uvedených zm nách se m ní veškeré související (relevantní) údaje v žádosti.

Datum

Jméno a p íjmení

Zm nu provedl

11.8.2008

Ing. Jana Nedrdová

Schválil

11.8.2008

Ing. Irena Kotlanová

Podpis
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ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PS : 400 01

Ing. Ji í Šulc
hejtman

V Ústí nad Labem, dne 13.8.2008

POV

ENÍ

Pov uji dle ust. § 23 odst. 2 zákona . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , Ing.
Petra Fialu nar. 2.9.1967, nám stka hejtmana Ústeckého kraje, k podpisu Smluv . CZ.1.09/3.1.00/01.00010, .
CZ.1.09/3.1.00/01.00007, . CZ.1.09/3.1.00/01.00008 a . CZ.1.09/3.1.00/01.00009 o poskytnutí dotace z
rozpo tových prost edk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, o jejichž uzav ení rozhodla Rada
Ústeckého kraje usnesením . ………… ze dne 13.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman

Pov ení p ijímám:

Dne 13.8.2008
Ing. Petr Fiala
nám stek hejtmana
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Identifikace opera ního programu


íslo opera ního programu:
Název opera ního programu:
íslo prioritní osy:

íslo oblasti podpory:








íslo podoblasti podpory:



íslo výzvy:




Typ ú etní jednotky:



Ú etní osnova:




















29,9 m síce

Celkové zp sobilé výdaje projektu:
Zakládá projekt ve ejnou podporu:

Datum ukon ení projektu:






Stru ný obsah projektu:
Rekonstrukce silni ních komunikací v úseku od k ižovatky s komunikací I/13 mezi obcemi Perštejn - Vykmanov Dolní Halže - Horní Halže - Ková ská - Vejprty po komunikacích III/22310, II/223, III/2239, III/21911, III/22436,
III/21913 až k silnici II/219. Jedná se o obnovu obrusných vrstev v etn místních úprav ástí výše uvedených
silnic na trase od k ižovatky se silnicí I/13 v Perštejn - Vykmanov - Horní Halže - Ková ská - Vejprty. Sou ástí
stavebních prací je rovn ž úprava krajnic, oboustranné prohloubení a reprofilace silni ních p íkop a nanesení
hydroosevu, úprava sjezd na p ilehlé polní a lesní cesty a k nemovitostem, dopln ní nebo nové osazení
sm rových sloupk a sv odidel, nové osazení zábradlí u propustk , nové vodorovné zna ení a revize, p ípadn
vým na svislého dopravního zna ení. Dále bude provedeno posouzení a návrh rekonstrukce most . Celková
délka rekonstruované komunikace je 19 390,37 m.

Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 17.02.2008 08:06 Unikátní klí :

68o9P

4










I :



DI :




P íjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

PaedDr. Marie Tom ová
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Datum ukon ení projektu:





29,9 m síce





Datum ukon ení fyzické realizace:



Popis asové realizace:
V rámci p edinvesti ní fáze v období od 09/2007 do 04/2008 byla zpracována projektová dokumentace, studie
proveditelnosti a dále byl zahájeno ešení vlastnických vztah k dot eným pozemk m.
V rámci investi ní fáze dojde v období 05/2008 do 12/2009 k následujícím aktivitám:
- zahájení innosti projektového týmu
- realizace výb rového ízení na dodavatele stavby, TDI, dota ní management
- vlastní rekonstrukce komunikací v etn most (jednotlivé stavební objekty budou postupn realizovány bez
úplného p erušení provozu)
- p edání dokon eného díla
- publicita projektu
- dokon ení výkupu dot ených pozemk
- záv re né hodnocení projektu a provedení auditu
Provozní fáze bude zahájena po ukon ení fyzické realizace projektu. Rekonstruované úseky budou p edány do
správy partnera projektu (Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.) a zp ístupn ny ve ejnosti. Tato etapa není
sou ástí realizace projektu.

Projekt po ítá se zadávacím ízením:







Žadateli byly poskytnuty v dot eném fiskálním roce i b hem p edchozích dvou fiskálních let
ve ejné prost edky v režimu podpory de minimis:




Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj : 




Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné p íležitosti:
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Lou ná pod Klínovcem





Klášterec nad Oh í





Ková ská





M d nec





























Ková ská





M d nec
































Vzhledem k charakteru projektu - rekonstrukce silnic II. a III. t ídy v celkové délce19 390,37 m není
místem realizace projektu 1 konkrétní místo. Jedná se o úsek od k ižovatky s komunikací I/13 mezi
obcemi Perštejn-Vykmanov-Dolní Halže-Horní Halže-Ková ská-Vejprty po komunikacích III/22310,
II/223, III/2239, III/21911, III/22436, III/21913 až k silnici II/224. Projekt je realizován na území NUTS
II Severozápad, Ústecký kraj, okres Chomutov.

Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 17.02.2008 08:06 Unikátní klí :

68o9P
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Zd vodn ní pot ebnosti projektu v etn popisu výchozího stavu:
Silnice v úseku I/13 - Perštejn - Vejprty slouží obyvatel a návšt vník m oblasti Vejprtska. Je jednou z mála
komunikací, která zajiš uje dopravní spojení z hlavní páte ní komunikace I/13 do horské oblasti západní ásti
Krušných hor, do oblasti M sta Vejprty a Lou né pod Klínovcem, kde je soust ed na nejv tší ást sportovních a
turistických aktivit z této oblasti Krušných hor, hlavn v zimním období (sjezdové a b žecké lyžování). Tato
silnice umož uje nejkratší spojení mezi výše uvedenou oblastí a kapacitní komunikací I/13, která prochází
Ústeckým krajem jako jeho páte ní silni ní komunikace a pokra uje do sousedního Karlovarského kraje. V
zimním období je astým problémem zajišt ní sjízdosti silnic v této horské oblasti p i nep íznivých pov trnostních
podmínkách (sníh a vítr). Veškeré silnice v této oblasti vedou p evážn odlesn nými úseky, kde se v n kterých
místech p i nep íznivém po así vytvá í až n kolikametrové záv je. I v takových situacích, kdy dojde k uzavírce
úsek horských silnic v této oblasti, (v asovém intervalu n kolika hodin až n kolika dní), je t eba zajistit dopravní
spojení s ohledem na nezbytnou pot ebu nep etržitého zásobování potravinami a zajišt ním dopravy vozidly
rychlé záchranné služby do nejbližších nemocnic v Kadani, Chomutov , v p ípadech náhlého zhoršení
zdravotního stavu u obyvatel uvedené horské oblasti. Situace je o to horší, že od 9. 12. 2007 byla ve všedních
dnech uzav ena žel. doprava na trati Chomutov - Vejprty, která dosud fungovala jako jedno z možných
dopravních spojení p i krizových situacích p i nep íznivých pov trnostních podmínkách.
Silni ní úsek, který je p edm tem projektu, je ve špatném stavu, vyžadujícím zna né finan ní prost edky na
b žnou údržbu po zimním období z d vodu siln opot ebené horní vrstvy vozovky, povrchových prasklin a
výtluk v mnoha místech trasy a p sobení mrazu. Silnice pot ebuje také úpravy krajnic, prohloubení p íkop ,
nové vodorovné zna ení. Zvolená varianta rekonstrukce je jedinou možnou.

Cílem projektu je:
- zajišt ní ú inného vnit ního propojení a efektivní dopravní dostupnosti,
- zlepšení dopravního napojení regionu na okolní oblasti
- zlepšení dopravní propustnosti silni ních komunikací
- efektivní propojení center (Chomutov, Klášterec n. o., Kada , Jirkov a Vejprty)
prost ednictvím páte ní komunika ní osy - silnice I/13 a silnic II. a III. t ídy
- zvýšení kvality dopravního napojení regionu
- zvýšení vnit ní mobility obyvatel regionu a tím snížení nezam stnanosti v regionu
Projekt se zabývá rekonstrukcí souvislé trasy silnic mezi páte ní komunikací I/13 a oblastí m sta Vejprty v
Krušných horách. Jeho ú elem je povýšit plynulost a bezpe nost dopravy na horských komunikacích II. a III.
t ídy. To povede k lepší dostupnosti pracovních p íležitostí pro obyvatele hor v podh í Krušných hor a ke
zlepšení atraktivity regionu západní ásti Krušných hor pro návšt vníky , hlavn turisty v osobních vozidlech.
Rekrea ní objekty v horách budou lépe p ístupné, což bude stimulem ke zvýšení návšt vnosti regionu z
tuzemska i zahrani í. Rekonstruovaná trasa vede od páte ní komunikace I/13 až do m sta Vejprty, ležícím p ímo
na hranici se SRN.
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Soulad se globálním cílem ROP Severozápad je zajišt n tak, že projekt p ispívá ke:
Zvýšení kvality fyzického prost edí a p em na ekonomických a sociálních struktur regionu jako p edpoklad pro
zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.
Prost ednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k pr m rné úrovni
socioekonomického rozvoje eské republiky a EU.
Soulad se specifickým cílem priority III ROP Severozápad:
Dostupný region umož ující efektivní mobilitu svých obyvatel
Projekt pat í do prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost regionu, jejímž hlavním cílem je zlepšení
napojení regionu na okolní prostor, zajišt ní ú inného vnit ního propojení a jeho efektivní dopravní dostupnosti,
p edevším prost edky ve ejné dopravy, s cílem dosáhnout významného zvýšení vnit ní mobility obyvatel regionu
a tím snížení lokální nezam stnanosti.
Specifickým cílem je modernizace a výstavba dopravní infrastruktury vedoucí ke zvýšení dostupnosti regionu
soudržnosti v etn zvýšení dostupnosti jeho díl ích ástí.
Popis aktivit v p ípravné fázi projektu:
Na základ diagnostiky vozovky byla p ipravena projektová dokumentace na modernizaci p íslušných
konstruk ních vrstev, v etn zam ení stávajícího stavu a ov ení vlastnických ztah k pozemk m zastav ným
silni ním t lesem.
Fáze p ípravy projektu zapo ala už v zá í 2007, kdy bylo zadáno zpracování projektové dokumentace (projektová
dokumentace byla projednána se Správou a údržbou silnic) a následovala p íprava ostatní dokumentace
pot ebné k podání žádosti do ROP Severozápad, jako je žádost o dotaci a její povinné p ílohy, jako nap . studie
proveditelnosti, doklady o
- právní subjektivit žadatele,
- finan ním zdraví žadatele,
- vlastnických vztazích k dot eným nemovitostem,
- posouzení vlivu projektu na ŽP (vyjád ení k oblasti NATURA 2000 a EIA)
- partnerství (partnerské smlouvy),
- zajišt ni finan ního krytí náklad projektu (usnesení Zastupitelstva ÚK)
Byly zajišt ny pot ebné ásti projektové dokumentace pro zpracovatele žádosti do ROP Severozápad vzešlému z
V a veškeré podklady byly p edány zpracovateli žádosti. Podáním žádosti o dotaci vyvrcholí p ípravná fáze
projektu.
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Popis aktivit v realiza ní fázi projektu:
Podle harmonogramu bude zahájeno V dle zákona . 137/2006Sb. o ve ejných zakázkách na dodavatele
stavby v m síci kv ten 2008. Bude p ipravena zadávací dokumentace. V ukon eno 08/08. Poté bude
podepsána smlouva o dílo obsahující všechna práva a povinnosti smluvních stran, termíny dokon ení, ceny a
p ípadné sankce.
Stavba bude zahájena v zá í 2008 rekonstrukcí vozovky v kratších úsecích, chrán ných svislým dopravním
zna ením podle dokumentace. Celk. délka rekonstruované vozovky (19 390,37 m ) je rozd lena do 6 stavebních
objekt SO 101až 106. Dalších 8 stavebních objekt tvo í mosty : SO 201 - 208.
Každý ze stavebních objekt má v projektové stavební dokumentaci ur eno, jaké aktivity, v jakém rozsahu a v
kterých úsecích (zastav né, nebo nezastav né ásti obce) budou provád ny. U silni ních úsek se jedná vždy o
odfrézování vrstvy vozovky z asfaltobetonu v ur ené tlouš ce, vysprávku lokálních výtluk , p ípravu p í ného
sklonu vozovky z balovaného kameniva pro pokládku asfaltobetonu a následné položení nové obrusné vrstvy.
Stavební technická dokumentace ke každému SO ur uje i hodnotu zm ny nivelety vozovky. Sou ástí
rekonstrukce je také úprava krajnic, oboustranné prohloubení a reprofilace silni ních p íkop , nanesení
hydroosevu, úprava sjezd na polní a lesní cesty a okolní nemovitosti, dopln ní nebo nové osazení sm rových
sloupk a svodidel, nové osazení zábradlí u propustk , nové vodorovné dopravní zna ení a revize, p ípadn
vým ny svislého dopravního zna ení.
Rekonstrukce vozovky bude probíhat v kratších úsecích. Na krajích opravovaných úsek bude osazeno svislé
dopravní zna ení, umož ující provád ní rekonstrukce bez úplného p erušení provozu. Bude vypracován a
dodržován provozní ád stavby tak, aby nedocházelo k narušování životního prost edí.
Kontrolní dny stavby budou 1x za14 dní se zápisy do stav. deníku. Mostní objekty budou rekonstruovány podle
zpracované PD. Projekt bude administrován a propagován, na konci provedeno záv re né vyú tování a audit.
Popis aktivit v provozní fázi projektu a zp sob udržení výsledk projektu:
V provozní fázi bude provád na pravidelná údržba z prost edk Ústeckého kraje, prost ednictvím Správy a
údržby silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, která je partnerem projektu.
Finan ní prost edky na údržbu silnic II. a II. t . Ústeckého kraje schvaluje zastupitelstvo kraje, ástka je navržena
na základ diagnostiky vozovek a p ípadn stížností ve ejnosti. Zhruba 10% fin. prost edk je vy len no na zimní
údržbu.
Tím je zaru ena objektivní alokace prost edk podle pot eby jednotlivých silni ních úsek .
Dodavatel ru í po dobu 3 let za kvalitu svých prací, po dob cca 30 let se p edpokládá další rekonstrukce.
Poprovozní fáze se nep edpokládá.
P ipravenost projektu k realizaci:
P íprava projektu je v následující úrovni:
- projektová dokumentace v pot ebném rozsahu
- sestaven realiza ní tým
- žadatel má za sebou zkušenosti s obdobným druhem projekt
- Zastupitelstvo Ústeckého kraje se usneslo na financování projektu
- je zajišt no partnerství podporující projekt
- pro projekt je vydán souhlas s ohláškou stavby na rekonstrukci komunikací
- bylo požádáno o vydání stavebního povolení na rekonstrukci most (stavební povolení by m lo být vydáno v
nejbližších týdnech)
Pro p ípravu projektu je k dispozici veškeré pot ebné vybavení a technické zázemí.
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Tento projekt p ímo navazuje na aktivity žadatele, realizované na údržb a rozvoji silni ní sít II. a III. t íd v
Ústeckém kraji:
a) Pravidelná údržba silnic zajiš ovaná Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje je plánována v rozsahu 142
150 tis. K pro rok 2008 a bude v dalších letech pokra ovat.
b) Ústecký kraj p ipravuje v letech 2008-2009 ke spolufinancování z ROP NUTS II Severozápad (3.1 Rozvoj
dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu) tyto související projekty:
- Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec-Hradišt -Rusová, silnice II/224
- Rekonstrukce v úseku I/7 - Údlice-Kada -Klášterec n.O., silnice II/224
- Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havra silnice II/251
- Rekonstrukce úseku I/7 Louny-Ro ov-hranice kraje, silnice II/229
- Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina-Kozly - k .I/15, silnice II/257
- Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13-HostomiceKostomlaty silnice II/258
V p ípad realizace výše uvedených investi ních akcí se poda í významn zvýšit kvalitu silni ní sít II. a II. t ídy a
dosáhnout tak žádoucího zvýšení dostupnosti regionu soudržnosti i v jeho okrajových ástech.
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4. Personální zajišt ní projektu
Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:

Tom ová












Krajský ú ad ÚK



samostatný referent odboru
projekt

samostatný referent odboru evropských

Zapojení lena p i p íprav projektu:
P ípravná fáze - zodpov dnost za vymezení obsahové ásti projektu a jeho jednotlivých aktivit, p íprava rozpo tu
projektu.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Investi ní fáze ? ve fázi realizace projektu je pov en koordinací realizace jednotlivých aktivit, koordinace a
odborná pomoc p i zajiš ování publicity a propagace projektu, dále dohledem nad p ípravou a zajišt ním
výb rových ízení na dodavatele, koordinací p i p íprav a uzav ení smluv s dodavatelem, komunikací s
implementa ními orgány, dohledem nad realizací celého projektu.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Provozní fáze ? v provozní fázi je pov en pr b žným monitoringem a kontrolou napl ování cíl projektu ve
splupráci s Odborem dopravy a silni ního hospodá ství KÚÚK..

Vedoucí projektu se orientuje v problematice Evropské unie a má zkušenosti s koordinací p ípravy projektových
žádostí a podklad k projekt m (SROP, Interreg IIIA, OP RLZ, PHARE 2003 RLZ, FM EHP/Norska).
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:










finan ní manažer



Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent odboru evropských projekt KÚ ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
P ípravná fáze - p íprava projektové žádosti v etn p íloh, p íprava rozpo tu projektu, referencí žadatele a
harmonogramu projektu.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Investi ní fáze - konzultace finan ních aspekt realizace projektu, dohled nad finan ním zabezpe ením celého
projektu, vedení projektového ú etnictví dle zákonných norem a pravidel programu.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Provozní fáze - v provozní fázi je pov en pr b žným monitoringem a kontrolou napl ování cíl projektu po dobu
povinného sledování udržitelnosti výsledk projektu.

Finan ní manažer - zkušenosti s finan ním managementem projekt podaných v rámci program EU (Phare
2003 RLZ, OP RLZ, SROP, Interrreg IIIA) a FM EHP/Norska a jejich administrací.
Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:
P íjmení:














Krajský ú ad Ústeckého kraje



samostatný referent investi ního odboru KÚ ÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
Projektový manažer - využití znalostí a zkušeností získaných p i realizaci projekt z rozpo tu Ústeckého kraje
Odpov dnost za realizaci projektu v oblasti: odbornou ást projektového managementu, konzultace technické
ásti projektového zám ru.
Zapojení lena p i realizaci projektu:
Investi ní fáze - koordinace projektových aktivit, vzájemná komunikace s partnery projektu a dodavateli.
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:
Provozní fáze - koordinace aktivit v rámci monitoringu udržitelnosti projektu, komunikace s partnerem a
dodavateli p i zajišt ní provozu.

Projektový manažer - znalosti a zkušenosti p i realizaci projekt z rozpo tu Ústeckého kraje
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Po adí lena týmu:



Titul p ed jménem:



P íjmení:

Kon el








manažer výb rových ízení



Krajský ú ad Ústeckého kraje



vedoucí odd lení ve ejných zakázek investi ního odboru KÚÚK

Zapojení lena p i p íprav projektu:
-konzultace a doporu ení vhodných postup p i zadávání budoucích ve ejných zakázek v rámci projektu
Zapojení lena p i realizaci projektu:
- p íprava a realizace výb rového ízení podle zák. . 137/2006 Sb. o zadávání ve ejných zakázek, v etn
p ípravy zadávací dokumentace a všech dokument o pr b hu V .
Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:


-od roku 2003 do roku 2006 zajiš ování p ípravy Pr myslové zóny Triangle v etn p ípravy zadávacích ízení
ve ejných zakázek na budování dopravního napojení, tvo eného p ti silnicemi, dále vle ky a inženýrských sítí, s
dotací státu ve výši cca 1,5 mld. K ;Metodicky ídí provád ní zadávacích ízení ostatními odbory v rámci
Krajského ú adu Ústeckého kraje a p ísp vkovými organizacemi Ústeckého kraje, na vyžádání poskytuje
konzultace k ešení konkrétních zakázek; ídí odd lení, které na vyžádání zajiš uje pro ostatní odbory Krajského
ú adu Ústeckého kraje díl í nebo komplexní p ípravu a pr b h zadávacích ízení ve ejných zakázek v režimu
podle zákona o ve ejných zakázkách.
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I :



DI :








Po et zam stnanc :













P íjmení:

Tom ová



Titul p ed:







 























Tom ová Marie










M stská ást:

Ústí nad Labem-m sto

PS :



íslo popisné:

ást obce:





íslo orienta ní: 


Adresa pro doru ení:










M stská ást:

Ústí nad Labem-m sto

PS :



íslo popisné:

ást obce:






íslo orienta ní: 
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Po adí reference:





II/247 Litom ice, p ivad k pr myslové zón Prosmyky
I. ást ? OK (okružní k ižovatka) a její napojení

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





SROP, rozpo et Ústeckého kraje





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Jedná se o výstavbu I. ásti p ivad e k pr myslové zón Prosmyky a propojení m st Lovosice a Litom ice
novým mostem p es eku Labe na silnici II/247. Projekt zahrnuje provedení prvního úseku stavby v rozsahu
vybudování okružní k ižovatky na k ížení se silnicí I/15 v etn jejího napojení na PK, tj.provedení stavebních
objekt SO 102 ? okružní k ižovatka, SO 206-most na nájezdu N1, SO-207 ? most na nájezdu,SO 301-1-úprava
zavlažovacích systém , SO 302-z ízení vsakovacích ploch, SO 401-p eložka kabelu VN, SO 905-dopravní
opat ení.
Cíle: dokon ení západního p ivad e k PZ Prosmyky, p evedení dopravy ve vztahu Litom ice - Lovosice na
nový most, snížení dopravní zát že prostoru pravého p edmostí Tyršova mostu, komunika ní napojení m sta
Litom ice na nad azenou dopravní sí a zklidn ní dopravy v centru, náhrada pr se né k ižovatky II/247 a I/15
bezpe n jší okružní k ižovatkou, zajišt ní funk nosti silni ního spojení LI-Lovosice i za malých mimo ádných
situací.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel - Ústecký kraj byl investorem projektu, zajiš oval kompletn p ípravu projektu, prost ednictvím
dodavatelského vztahu také realizaci projektu a následn provozování vytvo eného díla prost ednictvím SÚS
Ústeckého kraje. Z vlastních zdroj zajistil financování v ásti 25% celkových náklad projektu. Projekt byl
realizován bez partnerské spolupráce.

Po adí reference:





II/247, p ivad k pr myslové zón Prosmyky I. ást ?
trasa do km 1,6

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





SROP, rozpo et Ústeckého kraje





Popis projektu/akce a jeho výstup :
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Jedná se o výstavbu II. ásti, 1. etapy p ivad e k pr myslové zón Prosmyky. Stavba navazuje na 1. ást
p ivad e napojením na výjezd z okružní k ižovatky ul. Žernosecká. Komunikace je od místa napojení vedena
D Lovosice- eská Lípa. Komunikace dále pokra uje podél areálu Mrazíren do km 1,165,
podél železni ní trat
kde op t p ejde úrov ov tra D a komunikace 1,4102 km. Komunikace a p ilehlý chodník jsou v celé trase
osv tleny.
Cílem je dokon ení západního p ivad e k nov budované pr myslové zón , p evedení v tší ásti dopravní
zát že ve vztahu Litom ice-Lovosice na nový most, snížení dopravní zát že pravého p edmostí Tyršova mostu,
komunika ní napojení m sta na nad azenou dopravní sí , zajišt ní spojeného levého a pravého b ehu eky Labe
i v dob povod ových stav , regulování systému dopravní obsluhy a celkové zklidn ní centra m sta Litom ice.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel - Ústecký kraj byl investorem projektu, zajiš oval kompletn p ípravu projektu, prost ednictvím
dodavatelského vztahu také realizaci projektu a následn provozování vytvo eného díla prost ednictvím SÚS
Ústeckého kraje. Z vlastních zdroj zajistil financování v ásti 25% celkových náklad projektu. Projekt byl
realizován bez partnerské spolupráce.

Po adí reference:







Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





SROP, Státní rozpo et R, Ústecký kraj





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Všeobecným cílem projektu ?Ústecký kraj on-line? je posílení infrastruktury a služeb informa ních a
komunika ních technologií v etn zlepšení p ístupu všech skupin obyvatelstva k ve ejným informacím
prost ednictvím IKT v souladu s opera ním cílem opat ení, uvedeným v programovém dodatku SROP.
Projekt "Ústecký kraj on-line" má dva specifické cíle:
1. Zrychlit a zjednodušit komunikaci ob ana s Krajským ú adem ("ú ad p ichází za ob anem") díky vývoji aplikace
umož ující on-line vy izování minimáln 50 asto využívaných agend.
2. Umožnit širokopásmový p ístup k internetu a tím i on-line službám krajského ú adu cca 30 % obyvatel m
Ústeckého kraje prost ednictvím vybudování 18 PIAP rovnom rn rozmíst ných v celém Ústeckém
kraji.Všeobecným cílem projektu ?Ústecký kraj on-line? je posílení infrastruktury a služeb informa ních a
komunika ních technologií v etn zlepšení p ístupu všech skupin obyvatelstva k ve ejným informacím
prost ednictvím IKT v souladu s opera ním cílem opat ení.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel byl hlavním a zodpov dným subjektem projektu Ústecký kraj On-line. Pracoval ve fázi p ípravy, realizace
i ve fázi provozní.

Po adí reference:





Obnova a restaurování východního k ídla zámku Nový
Hrad v Jimlín (Nový Hrad v Jimlín )

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





Finan ní mechanismus EHP/Norska, rozpo et
Ústeckého kraje
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Popis projektu/akce a jeho výstup :
Zám rem v této fázi opravy je podchycení havarijního stavu krov , zdiva a zachování kulturní podstaty památky.
V projektu dojde k obnov a restaurování východního k ídla zámku Nový Hrad v Jimlín v podob následujících
prací:oprava nosných ástí narušeného krovu, statické zajišt ní objektu, celoplošné restaurování fasády
východní a severní st ny a obnovení d ev ného záklopového stropu v jedné místnosti v 1. pat e budovy.
V pr b hu oprav fasády je cílem zachování pokud možno autentických materiál a podchycení jednotlivých etap
objektu od p vodní pozdn gotické stavby, p es renesan ní úpravy a barokní opravy po údržbu fasády v pr b hu
19. století. Stropy sál prvního patra jsou provedené d ev nými záklopovými konstrukcemi z let 1634 ? 1651.
Primární cílovou skupinou projektu jsou všichni ob ané eské republiky. Opravovaná ást památky má kulturní
hodnotu, jejíž zachování je p ínosem pro všechny, kte í zámek Nový Hrad navštíví. Cílovou skupinou je také
Oblastní muzeum v Lounech
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel se finan n podílel na projektu 15% uznatelných náklad , byl zpracovatelem projektové dokumentace,
jeho odborné útvary ídily postup projektu.

Po adí reference:








Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





INTERREG III A, státní rozpo et R, rozpo et ÚK





Popis projektu/akce a jeho výstup :
Zám rem projektu bylo vytvo ení internetového portálu cykloturistiky (dále také ?cykloportál?) na území
Ústeckého kraje s napojením a vzájemným využitím obdobných zdroj na stran Svobodného státu Sasko.
Cykloportál byl postaven tak, aby umož oval rozlišovat r zné skupiny uživatel . Projekt srozumitelnou a
p ehlednou formou prezentuje sí cyklotras na území kraje s vyzna ením bezprost edn navazujících cyklostezek
na území státu Sasko. Sou ástí prezentace je p ehled doprovodných služeb pro cyklisty v okolí cyklistické
infrastruktury ? jedná se o p j ovny a servisy kol, ubytovací a stravovací kapacity, informace o zájmových
bodech a objektech na trasách aj. Projekt cykloportálu je zajišt n v eské a n mecké jazykové mutaci.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel se podílel 20% celk. uznatelných náklad , zajiš oval p ípravu a ízení projektu.

Po adí reference:





Ústecký kraj - kraj p írody i lov ka

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:







Období realizace projektu/akce (m síc/rok):





OP RLZ (ESF a státní rozpo et R)





Popis projektu/akce a jeho výstup :
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Obsahem projektu je napl ování strategie environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty (dále jen ?EVVO?)
rozší ením innosti stávajících ekocenter (dále jen ?EC?) o oblast osv ty pro ve ejnost v etn ekologického
poradenství ve vazb na principy MA 21 a pokrytím bílých míst na území Ústeckého kraje nov vzniklými EC
(vznik ty nových EC), profesionalizace EC na základ získání akreditace pro poskytování služeb v oblasti
EVVO a ekoporadenství, vybudování informa ního systému za ú elem zkvalitn ní komunikace mezi jednotlivými
EC a KÚ Ústeckého kraje v etn pr b žné aktualizace adresá e subjekt provád jících EVVO ve vazb na
zvýšení propagace a informovanosti obyvatelstva v oblasti EVVO. Dalším cílem projektu je zvýšit ekologické
v domí a vzd lanost ob anské ve ejnosti v Ústeckém kraji v oblasti EVVO a podpo it v této souvislosti i rozvoj
aktivit služeb, které vytvo í podmínky pro vznik n kolika pracovních míst.
Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel se podílel jako zodpov ný subjekt na p íprav a realizaci projektu.
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Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace

I :



DI :





P ísp vková organizace





P edchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Partner je p ísp vkovou organizací Ústeckého kraje, spolupráce je založena z izovací listinou organizace.
Partner vykonává vlastnická práva žadatele k silnicím II. a III. t ídy, provádí správu a údržbu silnic II. a III. t ídy,
provádí údržbu silnic I. t ídy, rychlostních silnic a ostatních pozemních komunikací, zabezpe ení výstavby a
modernizace silnic II. a III. t ídy.

Obdobou projekt je pravidelná innost p i údržb silnic v ro ním objemu okolo 150 mil. K .
Opravy, údržba a modernizace jsou každodenní inností partnera
Partner je p ítomen konzultacím a diskuzím o moderniza ních projektech silni ních komunikací.
Má bohaté zkušenosti s p ebíráním opravených silni ních konstrukcí od dodavatel r zn velkého rozsahu.

P i p íprav projektu: partner se podílel na výb ru (návrhu úsekj , které budou rekonstruovány v rámci výzvy
ROP Severozápad. Podílel se na p íprav projektového zám ru a poskytoval odborné konzultace projektovým
organizacím p i zpracování PD.
P i realizaci projektu:
- ú ast na kontrolních dnech stavby
- p ipomínkování, konzultace a kontroly dodržování parametr a technologických postup dle PD.
- poskytování informací k monitorovacím zprávám v pr b hu a v záv ru projektu
P i provozní fázi bude d ležitým orgánem dohledu nad udržitelností projektu a výkonným orgánem údržby. Bude
zajiš ovat trvalou provozuschopnost rekonstruovaných silni ních úsek , v etn dopravního zna ení a všech
sou ástí kominikací.
Bude zajiš ovat údržbu, p ipadn i obnovu pam tních desek min. po dobu udržitelnosti projektu.
Bude p edávat informace žadateli pro zpracování monitorovacích zpráv o zajišt ní udržitelnosti projektu v období
5 let po ukon ení realizace projektu.










ást obce:


M stská ást:
PS :



íslo popisné:






íslo orienta ní: 
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P íjmení:





Titul p ed:







editel




Žádost fináln
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10. Hodnoty indikátor










M rná
jednotka







Po et zapojených partner







Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III.
t ídy celkem





 





Délka nových silnic II. a III. t ídy





 





Délka rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy





 





Podíl nov zrekonstruovaných a nových silnic
na celkové regionální síti silnic





 





Délka nov vybudovaných nebo
rekonstruovaných silni ních obchvat m st a
obcí





 





Po et odbavených cestujících na regionálních
letištích





 Po et





Po et upravených regionálních letiš





 Po et
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Po adí etapy:





Etapa . 1





Zp sobilé výdaje etapy:



Nezp sobilé výdaje etapy:







Datum ukon ení etapy:



O ekávané p íjmy etapy:



Stru ný popis aktivit etapy:
Projekt nebude rozd len na etapy. Veškeré aktivity projektu budou provedeny v rámci Etapy .1, která je totožná
s celým projektem. Za átkem projektu je den 1.9.2007, kdy za aly p ípravné práce. S fyzickou realizací stavby se
poítá od 1. 9. 2008, po ukon ení zadávacího ízení a podpisu smlouvy se zhotovitelem.
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12. Rozpo et projektu
Rozpo et jednotlivých Etap:
001 Etapa . 1







Neinvesti ní zp sobilé výdaje



ízení projektu/programu





















Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele















Cestovné (dle Zákoníku práce 268/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )







Výdaje na provoz vozidla (služební v z) - spot eba PHM aj.















Nákup materiálu (spot ební, pomocný)







Nákup drobného hmotného investi ního majetku























P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kancelá e (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/seminá e (honorá e, ostatní služby)







P eklady, tlumo ení















Výdaje na publicitu - neinvesti ní







Výdaje na zadávací ízení







Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby







Finan ní služby















DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







K ížové financování



Investi ní zp sobilé výdaje











Nákup pozemk (do 10% CZV)















Stavební ásti stavby
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St echa







Vnit ní úpravy







Technické za ízení staveb (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a za izovací
p edm ty staveb







Vn jší úpravy







Ostatní ásti stavby















Nákup dopravních prost edk







Technologická za ízení (nákup stroj a za ízení v . montáže)







Výkup budov ur ených k demolici do 10% CZV projektu







Odstran ní stavby







Zabezpe ení stavby (inženýrská innost)







P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)















Výdaje na výb rová ízení















Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby







DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







Výdaje na publicitu - investi ní















O ekávané p íjmy etapy/projektu







Zp sobilé výdaje etapy/projektu







Nezp sobilé výdaje etapy/projektu















Úroky u úv ru















Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu







Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/projektu
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Rozpo et celého projektu:







Neinvesti ní zp sobilé výdaje



ízení projektu/programu





















Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele















Cestovné (dle Zákoníku práce 268/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )







Výdaje na provoz vozidla (služební v z) - spot eba PHM aj.















Nákup materiálu (spot ební, pomocný)







Nákup drobného hmotného investi ního majetku























P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kancelá e (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/seminá e (honorá e, ostatní služby)







P eklady, tlumo ení















Výdaje na publicitu - neinvesti ní







Výdaje na zadávací ízení







Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby

 





Finan ní služby















DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu







K ížové financování



Investi ní zp sobilé výdaje











Nákup pozemk (do 10% CZV)















Stavební ásti stavby























St echa







Vnit ní úpravy
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Technické za ízení staveb (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a za izovací
p edm ty staveb







Vn jší úpravy







Ostatní ásti stavby















Nákup dopravních prost edk







Technologická za ízení (nákup stroj a za ízení v . montáže)







Výkup budov ur ených k demolici do 10% CZV projektu







Odstran ní stavby







Zabezpe ení stavby (inženýrská innost)







P epravné (tuzemsko a zahrani í, hromadná p eprava osob a zboží, atd.)















Výdaje na výb rová ízení











Výdaje na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby



DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu



Výdaje na publicitu - investi ní







O ekávané p íjmy etapy/projektu



Zp sobilé výdaje etapy/projektu































Nezp sobilé výdaje etapy/projektu















Úroky u úv ru















Celkové výdaje nezahrnující p íjmy etapy/projektu







Celkové zp sobilé výdaje snížené o p íjmy etapy/projektu
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13. P ehled financování projektu
Náklady projektu v K




Celkové zp sobilé výdaje



Celkové nezp sobilé výdaje



P íjmy projektu



P íjmy zp sobilé



P íjmy nezp sobilé



Zp sobilé výdaje bez p íjm

Procenta z celkových náklad




- Ve ejné prost edky
- Soukromé prost edky






















- Dotace z rozpo tu RR

Celkové ve ejné prost edky




- Úv ry bank

- P ímé výnosy


Žádost fináln
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14. P ehled financování etapy
Po adí etapy:





Etapa . 1
Náklady etapy v K





Zp sobilé výdaje etapy:



Nezp sobilé výdaje etapy:



O ekávané p íjmy etapy:



Zp sobilé výdaje bez p íjm :

Procenta z celkových náklad etapy




- Ve ejné prost edky
- Soukromé prost edky










- Dotace z rozpo tu RR

Celkové ve ejné prost edky
















- Úv ry bank

- P ímé výnosy


Žádost fináln
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15. Finan ní plán
Po adí etapy:





Etapa . 1

Po adí žádosti o platbu:



P edpokládaná požadovaná ástka
k proplacení dotace RR (K ):



Datum p edložení žádosti o platbu:



Zp sobilé výdaje etapy:
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íslo prioritního téma:




Prost edky z EU v K :







íslo typu území:
Název hospodá ské innosti:
íslo hospodá ské innosti:

Žádost fináln
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17. Zadávací ízení


íslo:
P edm t zakázky:

Výb r dodavatele stavebních prací

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Užší ízení podlimitní

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




Výb rové ízení bude p ipraveno - zadávací dokumentace v etn výkazu vým r a dalšími náležitostmi dle zák. .
137/2006 Sb. Obsahem zakázky budou stavební práce na rekonstrukci celé silni ní stavby a zhotovení a
instalace bilboard a pam tních desek.



íslo:
P edm t zakázky:

výb r dodavatele služby TD investora

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Zjednodušené podlimitní ízení

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




Zadavatel bude postupovat podle Pokyn pro zadávání ve . zakázek - P íloha . 5 P íru ky pro žadatele, tzn.
postup zadání služby technického dozoru investora bude proveden podle postupu pro III. kategorie - VZMR .



íslo:
P edm t zakázky:

Služba poradenství dota ní management, konzulta ní služby

Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Zjednodušené podlimitní ízení

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




Zadavatel bude p i výb ru dodavatele služby poradenství, dota ní management a konzulta ní služby postupovat
podle Pokyn pro zadávání ve ejných zakázek, v souladu se zák. . 137/2006 Sb.o ve ejných zakázkách. Podle
hodnoty zakázky bude postupováno dle VZMR III. kategorie.

Žádost fináln

uložena v IS BENEFIT7 dne: 17.02.2008 08:06 Unikátní klí :

68o9P

4






íslo:
P edm t zakázky:



Druh zadávacího ízení:



Zp sob vyhlášení:

Zjednodušené podlimitní ízení

P edpokládaná ástka celkem bez DPH: 
Stav zadávacího ízení:

Výb rové ízení plánováno

P edpokládané datum vyhlášení:



P edpokládané datum ukon ení:




Zadavatel bude p i výb ru dodavatele služby auditu projektu postupovat podle Pokyn pro zadávání ve ejných
zakázek, v souladu se zák. . 137/2006 Sb.o ve ejných zakázkách. Podle hodnoty zakázky bude postupováno
dle VZMR II. kategorie.
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Projekt neovliv uje negativn životní prost edí, krom krátkodobého možného zvýšení prašnosti a hlu nosti v
dob rekonstrukce, p sobením nákladních vozidel p i nakládání a p evážení materiálu a práce mechanizm
používaných k frézování asfaltobetových vrstev vozovky a k práci se št rkem a p i pokládání nových vrstev
vozovky.
Negativní vlivy automobilové dopravy projekt nezvýší, p i nem nném po tu projížd jících vozidel by se m la
zvýšit plynulost dopravy, snížit množství brzd ní a rozjezd u sou asných p ekážek na vozovce a tím snížit
množství spáleného paliva.
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné p íležitosti:
Vzhledem k tomu, že rekonstruovaná silnice bude k dispozici pro všechny bez rozdílu v ku, pohlaví i národnosti
nebo etnické p íslušnosti, a projekt p isp je k možnosti zvýšení mobility všech obyvatel v regionu, který
rekonstruovaná silnice obsluhuje, lze tvrdit, že projekt rovné p íležitosti zohled uje a podporuje je. Zlepšení
dopravní dostupnosti regionu zlepší zárove dostupnost širší nabídky pracovních míst, v rámci které naleznou
snadn jší uplatn ní na trhu práce i osoby znevýhodn né na trhu práce (starší lidé, zdravotn postižení
spoluob ané, obyvatelé s nízkou kvalifikací a bez vzd lání).
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íslo:




P isp je projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?
Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:
Rekonstruovaná silnice umožní pr jezd nákladním vozidl m, která by v p ípad nerealizace projektu používala
jiné trasy. Rozptýlením provozu nákladní dopravy dojde ke snížení zatížení dopravou na jiných trasách ve sm ru
do západní ásti Krušných hor.
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20. Rovné p íležitosti
íslo:

íslo:



Projekt p isp je ke snazšímu za len ní a uplatn ní znevýhodn ných skupin na trhu práce.

Projekt p isp je ke zlepšení p ístupu znevýhodn ných skupin ke vzd lávání.


Rekonstrukce silni ní komunikace spojující horskou oblast Vejprtska s páte ní komunikací I/13 zajistí dostupnost
širší nabídky pracovních pozic, v rámci které naleznou snadn jší uplatn ní na trhu práce i osoby znevýhodn né
na trhu práce (starší lidé, zdravotn postižení spoluob ané, obyvatelé s nízkou kvalifikací a bez vzd lání).
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Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicit projektu p isp je také umíst ní informa ních bilboard na zvolených místech rekonstruované trasy. Text
bude p ipomínat donory projektu (EU, R a ÚK).

Zp sob zajišt ní publicity:

Použití pam tní desky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicit projektu p isp je také umíst ní pam tních desek na po átku a na konci rekonstruované trasy. Text bude
p ipomínat donory projektu (EU, R a ÚK).

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicit projektu p isp je informování ve ejnosti prost ednictvím médií. Zpráva o projektu bude publikovány v
místním tisku, rozhlase a TV.

Zp sob zajišt ní publicity:



Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicit projektu p isp je informování ve ejnosti prost ednictvím webových stránek žadatele.

Zp sob zajišt ní publicity:

Oznámení na všech informa ních a propaga ních materiálech, které vzniknou jako
výstup z projektu

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:
Publicit projektu p isp je vydání 10 000 ks informa ních leták pro ve ejnost, které budou v souladu s pravidly
vizuálního ozna ování projekt .
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22. P ílohy projektu
Název p ílohy:

Seznam p íloh

íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:

Seznam všech p íloh.



Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:















P ílohu zadal:



P íloha:

Studie proveditelnosti obsahující také analýzu náklad a užitk , obsahující 44 stran a 11 stran p íloh. Hodnotí
projekt z pohledu finan ního a ekonomického.
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Název p ílohy:

Doklady o právní subjektivit žadatele


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklady o právní subjektivit žadatele

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Ov ená kopie dokladu o p id lení I .
Název p ílohy:

Podklady pro posouzení finan ního zdraví žadatele


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Podklady pro posouzení finan ního zdraví žadatele

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:
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Název p ílohy:

Doklad o prokázání vlastnických vztah


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o prokázání vlastnických vztah

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Výpisy z p íslušného katastru nemovitostí v etn snímk území s vyzna ením trasy. Souhlasy vlastník v etn
smluv. Katastrální mapy jsou k žádosti p iloženy v samostatné složce.
Název p ílohy:

P íslušné územní rozhodnutí nebo jiné opat ení


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

P íslušné územní rozhodnutí nebo jiné opat ení

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:

Doklad, vyjad ující souhlas p íslušného stavebního ú adu s projektem "Souhlas s provedením ohlášené stavby",
.j. OD-215/08/PK-15/Pa, ze dne 4.2.2008. Žádost o stavební povolení na rekonstrukce stávajících most ..
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Název p ílohy:

Výb r z projektové dokumentace


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Výb r z projektové dokumentace

Po et list :



Po et kopií:














P ílohu zadal:
P íloha:


Výb r z projektové dokumentace: souhrnná technická zpráva, rozp et v etn výkazu vým r, situace stavby a
kordina ní situace.
Název p ílohy:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost edí


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost edí

Po et list :



Po et kopií:















P ílohu zadal:



P íloha:

Vyjád ení orgánu - Odboru ŽP a zem d lství ÚK k vliv m projektu na ŽP.
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Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:















P ílohu zadal:



P íloha:

Partnerská dohoda mezi Ústeckým krajem a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace,
deklaruje p edm t partnerství, podporu projektu a práva a povinnosti obou partner .
Název p ílohy:

Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu


íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:

Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu

Po et list :



Po et kopií:












P ílohu zadal:



P íloha:

Výpis z usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje a doklad ze SFDI. Potvrzení o výši z statku na ú tu Ústeckého
kraje, d vodová zpráva p ekládaná do Zastupitelstva ke schválení finan nímu krytí projektu.
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Název p ílohy:



íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:



Po et list :



Po et kopií:















P ílohu zadal:



P íloha:
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ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

estn prohlašuji, že:
ke dni podání projektové žádosti k výše zmín nému projektu mám vypo ádané veškeré splatné závazky v i
orgán m státní správy a samosprávy (pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk a její ádné
pln ní se považují za vypo ádané závazky): jedná se o závazky v i finan ním ú ad m, eské správ sociálního
zabezpe ení (pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti), zdravotním
pojiš ovnám, Celní správ , Fondu národního majetku R, Pozemkovému fondu R, Státnímu fondu životního
prost edí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury,
Státnímu fondu pro podporu a rozvoj eské kinematografie, Státnímu zem d lskému a interven nímu fondu a
dále v i kraj m, obcím a svazk m obcí a rovn ž i o závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních
fond (Fondu soudržnosti) v i orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují; na majetek žadatele nebyl
prohlášen konkurs, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke
zrušení konkursu po spln ní rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z d vodu, že majetek žadatele
neposta uje k úhrad náklad konkursu, nebylo proti n mu zahájeno insolven ní ízení, není v likvidaci, není v
úpadku, není proti n mu veden výkon rozhodnutí, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání." proti mn jako
statutárnímu orgánu (statutárním orgán m žadatele, pokud z p íslušného zákona, statut organizací apod.
vyplývá, že oprávn ných len statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní ízení a
nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti
organizace, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
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estn prohlašuji, že:
ke dni podání projektové žádosti k výše zmín nému projektu mám a budu mít dostate né finan ní prost edky pro
úsp šnou realizaci zmi ovaného projektu, na který žádám poskytnutí dotace z Regionálního opera ního
programu NUTS II Severozápad, a to na plné krytí 100 % zp sobilých výdaj minimáln prvních dvou etap
projektu, ve výši uvedené v projektové žádosti o poskytnutí dotace, jejíž sou ástí je toto estné prohlášení, jakož i
k úhrad všech nezp sobilých výdaj projektu nutných k jeho úsp šné realizaci a na pokrytí p ípadných
provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu. Tuto skute nost prokazuji prost ednictvím povinné p ílohy
k žádosti - Doklad o zajišt ní finan ního krytí projektu.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
estn prohlašuji, že:
projekt, pro který žádám finan ní dotaci z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, je v souladu
s p íslušnou legislativou eské republiky a Evropské unie (zadávání ve ejných zakázek, ochrana hospodá ské
sout že, ve ejná podpora, vliv na životní prost edí a rovné p íležitosti apod.); projekt (jeho realizace i výstupy)
nemá prokazateln negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (rovné p íležitosti a udržitelný rozvoj , životní
prost edí); budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokument ROP a p íslušné výzvy.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
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estn prohlašuji, že:
na projekt, pro který žádám finan ní dotaci z Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad, mi
nebyla p id lena (poskytnut finan ní p ísp vek) dotace, subvence i jiná finan ní pomoc ze státního rozpo tu R
i jiného státního rozpo tu lenského státu EU. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto
estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn
p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá
právo O ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II
Severozápad veškeré finan ní prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto
p ípad se uplatní postup podle ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních
rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.
estn prohlašuji, že:
jsem v projektové žádosti BENEFIT uvedl všechny erpané nebo p iznané formy podpory malého rozsahu
(podpora de minimis podle na ízení Komise (ES) . 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití lánk 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis) a jejich úhrnnou výši v období posledních t í let - týká se pouze žadatele
podnikatelského subjektu. Údaje k podpo e dle pravidla de minimis uvedené v žádosti jsou kompletní a pravdivé.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto estném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné trestn právní odpov dnosti podle zákona
. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . Uvedení nepravdivých údaj je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo O ROP NUTS II Severozápad
odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je povinen vrátit O ROP NUTS II Severozápad veškeré finan ní
prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle
ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,
o porušení rozpo tové kázn .
Souhlasím rovn ž s uve ejn ním dat z mé žádosti v systému MONIT7+.
Souhlasím se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve
zn ní pozd jších p edpis , které jsem sd lil nebo sd lím Regionální rad regionu soudržnosti Severozápad
v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luji na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však
do 31.12.2020.

Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem
žadatele
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íslo výzvy:








Název opera ního programu:



íslo prioritní osy:

íslo oblasti podpory:



























Tom ová Marie
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