Rada Ústeckého kraje
Usnesení
ze 120. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 16. 7. 2008 od 11:40 hodin do 12:40 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/120R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 120. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/120R/2008
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
z I. volebního období 2000 – 2004
1. Usnesení č. 4/55/2003 D-02 Investiční akce „Dostavba, rekonstrukce a technologické
vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
2. Usnesení č. 28/96/2004 C Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti společnosti
Magnesium Elektron Recycling CZ s.r.o.,o vydání integrovaného povolení pro zařízení
\"Zařízení na recyklaci a výrobu hořčíkových slitin\"
splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 37/20R/2005 Návrh zabezpečení realizace pilotního projektu Obnova
vodohospodářského režimu ve správním území obce Bechlín
2. Usnesení č. 91/73R/2007 B-02 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení na plnění veřejné zakázky na službu \"II/246 most Břežany“
3. Usnesení č. 19/78R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti Glazura s.r.o., 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 6224
3462, pro zařízení „Výroba frit, glazur, barev a barvítek preparátů drahých kovů“.
Umístění: Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, k.ú. Dobříň, p.č. 74/1 – 74/12
4. Usnesení č. 20/78R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti AVIRUNION, a.s., Ruská 84, 417 03 Teplice, IČ
1486 4584, pro zařízení Sklářská tavící vana č.1“. Umístění: Ústecký kraj, Dubí, k.ú. Dubí
- Bystřice, p.č.579
5. Usnesení č. 19/84R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti CHEMOTEX Děčín, a.s., Tovární 63, 407 11 Děčín
XXXII – Boletice nad Labem, IČ 6224 0471, pro zařízení „Výroba průmyslových
pomocných prostředků“. Umístění: Ústecký kraj, obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem
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Usnesení č. 18/87R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti Silike keramika, spol. s r.o., Plachého 388/28, 370 46
České Budějovice, IČ 4531 7259, provoz Děčín, Obchodní 429/3, 405 02 Děčín 5, pro
zařízení „Silike keramika, spol. s r.o., provoz Děčín“.
Usnesení č. 118/102R/2008 D Zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti
sociální v roce 2008
Usnesení č. 15/103R/2008 D-02 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost předložení žádostí o globální granty a projektů technické pomoci na MŠMT
Usnesení č. 49/103R/2008 B Informace o výběrovém řízení na ředitele Domova důchodců
Dubí, příspěvková organizace
Usnesení č. 6/106R/2008 C II. etapa - „Portál krizového řízení Ústeckého kraje“
Usnesení č. 23/106R/2008 B-03 Návrh projektu Rodinné pasy
Usnesení č. 32/106R/2008 B-02 Oznámení návrhu na vyhlášení (změnu hranic) Přírodní
rezervace Černý rybník
Usnesení č. 38/106R/2008 B Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad
Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – personální záležitosti
Usnesení č. 92/106R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 93/106R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 25/108R/2008 B-01 Projekt pro Opatření 5.2 Podpora rozvoje absorpční
kapacity a publicity Regionálního operačního programu Severozápad
Usnesení č. 27/108R/2008 C Projektový záměr \"Po stopách praotce Čecha\"
Usnesení č. 16/109R/2008 B Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v
Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009
Usnesení č. 26/109R/2008 B Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní
akademie, Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace - změna závazného ukazatele
Usnesení č. 33/109R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 7/112R/2008 C Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého
kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva
Ústeckého kraje
Usnesení č. 28/112R/2008 B Návrh na vyplacení příspěvku na hospodaření v lesích za rok
2007 Statutárnímu městu Chomutov
Usnesení č. 29/112R/2008 B Protipovodňová opatření – převod studií a dokumentací na
Povodí Labe s.p. a Povodí Ohře s.p.
Usnesení č. 33/112R/2008 B Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace – personální záležitosti
Usnesení č. 36/112R/2008 B Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov,
Školní 50, příspěvková organizace - změna závazného ukazatele
Usnesení č. 40/112R/2008 B Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 230/2008 o poskytnutí neinv.
dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
Usnesení č. 42/112R/2008 B Rozpočtový výhled na období 2009 – 2013
Usnesení č. 43/112R/2008 B Metodika zpracování finančních plánů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje na rok 2009
Usnesení č. 54/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 55/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 56/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 61/112R/2008 C Nakládání s majetkem
Usnesení č. 62/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 63/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 64/112R/2008 C Nakládání s majetkem
Usnesení č. 67/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 68/112R/2008 B Nakládání s majetkem
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Usnesení č. 69/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 70/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 71/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 72/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 73/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 74/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 75/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 76/112R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 173/112R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Dětský domov a ZŠ praktická Duchcov - výměna oken“
Usnesení č. 174/112R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí, ul. Pivovarská 594 –
výměna oken“
Usnesení č. 175/112R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Domov důchodců Dubí – výměna výplní otvorů“
Usnesení č. 180/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „REKO mostu
evidenční č. 22535-2 Zálužice“ PD a IČ
Usnesení č. 181/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Depozitář SVK
Ústí n.L., Evropská knihovna“ PD a IČ
Usnesení č. 182/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „REKO II/262 ,
II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov ,Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová,
Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ PD a IČ
Usnesení č. 183/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Obchodní
akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov –
dokončení REKO správní budovy Jirkov“
Usnesení č. 184/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „DD a
ÚSP Litvínov – Janov, kuchyň, okna, zateplení fasády a střechy“
Usnesení č. 188/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 –
restaurování maleb stěn a záklopových stropů“
Usnesení č. 189/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava
poruch říms, krovu a statiky severního křídla“
Usnesení č. 190/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM v Lounech – Jimlín, II.nádvoří,
venkovní omítky východní části“
Usnesení č. 194/112R/2008 Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v
oblasti sociální a zdravotnictví
Usnesení č. 196/112R/2008 D Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti
sociální a zdravotnictví
Usnesení č. 5/114R/2008 B Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje (ev.č.
77710/2008 a ev.č.82547/2008
Usnesení č. 6/114R/2008 B Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území
Ústeckého kraje
Usnesení č. 7/114R/2008 B Převod nadbytečného movitého majetku obcím na území
Ústeckého kraje
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62. Usnesení č. 8/114R/2008 B Zpráva o bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje za
rok 2007
63. Usnesení č. 9/114R/2008 C Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého
kraje
64. Usnesení č. 11/114R/2008 B Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele Správy a
údržby silnic Ústeckého kraje, p. o.
65. Usnesení č. 17/114R/2008 B Grantová schémata - dodatky ke smlouvám o financování
66. Usnesení č. 30/114R/2008 D Návrhy na poskytnutí o dotací a návrhy na dodatky ke
smlouvám již poskytnutých dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
67. Usnesení č. 35/114R/2008 B Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ - schválení
dodatku ke smlouvě
68. Usnesení č. 36/114R/2008 C Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotací
69. Usnesení č. 37/114R/2008 C-01 Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem v oblasti školství a změny v rejstříku škol a školských zařízení
70. Usnesení č. 43/114R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dětský domov a ZŠ praktická
Duchcov - výměna oken“
71. Usnesení č. 44/114R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Domov důchodců Dubí – výměna
výplní otvorů“
72. Usnesení č. 53/114R/2008 B Změna usnesení Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008 ze dne
30.4.2008
73. Usnesení č. 4/115R/2008 C Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého
kraje
74. Usnesení č. 6/115R/2008 B Smlouva o spolupráci s NPÚ
75. Usnesení č. 7/115R/2008 Uzavírání smluv v přenesené působnosti - zmocnění ředitele
krajského úřadu
76. Usnesení č. 9/115R/2008 B Dopravní obslužnost autobusová – rozsah základní dopravní
obslužnosti
77. Usnesení č. 10/115R/2008 B Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
78. Usnesení č. 11/115R/2008 B Informace o stavu řešení ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
79. Usnesení č. 12/115R/2008 B-01,02 Projekty pro prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní
obslužnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a
nadregionálního významu
80. Usnesení č. 15/115R/2008 B Operační program Vzdělávaní pro konkurenceschopnost
(OPVK) – návrh poskytnutí dotací v 1. výzvách globálních grantů Ústeckého kraje
81. Usnesení č. 17/115R/2008 C Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku na
ÚPD
82. Usnesení č. 18/115R/2008 B Návrh dodatku ke smlouvě k Programu EVVO na rok 2007
83. Usnesení č. 22/115R/2008 B Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem
84. Usnesení č. 23/115R/2008 B Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem
85. Usnesení č. 27/115R/2008 B Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
– zvýšení závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008
86. Usnesení č. 29/115R/2008 B Zřízení přípravné třídy
87. Usnesení č. 30/115R/2008 B Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání
do konce školního roku 2008/2009
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88. Usnesení č. 35/115R/2008 B Změna závazných ukazatelů v usnesení Rady ÚK č.
46/108R/2008 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadatelům podle \"Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - 2008\"
89. Usnesení č. 36/115R/2008 B Projednání návrhu odměn vítězným obcím pro předložení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení
90. Usnesení č. 38/115R/2008 B Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v
Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009
91. Usnesení č. 39/115R/2008 B Hotelová škola Teplice, příspěvková organizace - příspěvek
zřizovatele na provoz pro rok 2008
92. Usnesení č. 41/115R/2008 B Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2007
93. Usnesení č. 42/115R/2008 C-01,02 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007
94. Usnesení č. 43/115R/2008 Účast na jednání 17. řádné valné hromady RRA ÚK a.s.
95. Usnesení č. 48/115R/2008 B Nakládání s majetkem
96. Usnesení č. 49/115R/2008 B Nakládání s majetkem
97. Usnesení č. 50/115R/2008 B Nakládání s majetkem
98. Usnesení č. 51/115R/2008 B Nakládání s majetkem
99. Usnesení č. 52/115R/2008 B Nakládání s majetkem
100. Usnesení č. 53/115R/2008 C Nakládání s majetkem
101. Usnesení č. 55/115R/2008 C Nakládání s majetkem
102. Usnesení č. 57/115R/2008 B Nakládání s majetkem
103. Usnesení č. 58/115R/2008 B Nakládání s majetkem
104. Usnesení č. 59/115R/2008 B Nakládání s majetkem
105. Usnesení č. 60/115R/2008 B Nakládání s majetkem
106. Usnesení č. 61/115R/2008 B Nakládání s majetkem
107. Usnesení č. 62/115R/2008 B Nakládání s majetkem
108. Usnesení č. 63/115R/2008 B Nakládání s majetkem
109. Usnesení č. 64/115R/2008 B Nakládání s majetkem
110. Usnesení č. 65/115R/2008 B Nakládání s majetkem
111. Usnesení č. 66/115R/2008 B Nakládání s majetkem
112. Usnesení č. 67/115R/2008 B Nakládání s majetkem
113. Usnesení č. 68/115R/2008 B Nakládání s majetkem
114. Usnesení č. 69/115R/2008 B Nakládání s majetkem
115. Usnesení č. 70/115R/2008 B Nakládání s majetkem
116. Usnesení č. 71/115R/2008 B Nakládání s majetkem
117. Usnesení č. 72/115R/2008 B Nakládání s majetkem
118. Usnesení č. 73/115R/2008 B Nakládání s majetkem
119. Usnesení č. 74/115R/2008 B Nakládání s majetkem
120. Usnesení č. 75/115R/2008 B Nakládání s majetkem
121. Usnesení č. 77/115R/2008 C Nakládání s majetkem
122. Usnesení č. 78/115R/2008 B Nakládání s majetkem
123. Usnesení č. 79/115R/2008 B Nakládání s majetkem
124. Usnesení č. 80/115R/2008 B Nakládání s majetkem
125. Usnesení č. 81/115R/2008 B Nakládání s majetkem
126. Usnesení č. 82/115R/2008 B Nakládání s majetkem
127. Usnesení č. 83/115R/2008 B Nakládání s majetkem
128. Usnesení č. 84/115R/2008 B Nakládání s majetkem
129. Usnesení č. 85/115R/2008 B Nakládání s majetkem
130. Usnesení č. 86/115R/2008 B Nakládání s majetkem
131. Usnesení č. 87/115R/2008 B Nakládání s majetkem
132. Usnesení č. 88/115R/2008 B Nakládání s majetkem
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Usnesení č. 89/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 90/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 91/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 92/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 93/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 94/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 95/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 96/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 97/115R/2008 C Nakládání s majetkem
Usnesení č. 99/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 100/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 180/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 181/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 183/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 186/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 187/115R/2008 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 206/115R/2008 B Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na
období 2009-2011
Usnesení č. 211/115R/2008 E-02 Návrh opatření vyplývajících z výsledků veřejnosprávní
kontroly u příspěvkové organizace – DD a ÚSP Litvínov - Janov, p.o.
Usnesení č. 214/115R/2008 B-01 Zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele na
provoz roku 2008 Krajské majetkové, p.o.
Usnesení č. 215/115R/2008/B)1.,2. Dohoda o partnerství k projektu Propagace
krušnohorské bílé stopy
Usnesení č. 219/115R/2008 B Schválení dohody o narovnání mezi Krajská majetková p.o.
a Krajská zdravotní, a.s.
Usnesení č. 6/116R/2008 C Nakládání s majetkem
Usnesení č. 3/117R/2008 C Mimořádná dotace obcím Ústeckého kraje na revitalizaci
infrastruktury
Usnesení č. 4/117R/2008 B Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti
sociální a zdravotnictví

B) souhlasí
se změnou termínu plnění usnesení vyplývajících z Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 20/27R/2006 B Informace o stavu zpracování „Studie protipovodňových
opatření na toku řeky Ohře v km 0,00 až 106,00“ na 30.06.2009
2. Usnesení č. 181/52R/2006 D Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – vlečka“. na 30.06.2009
3. Usnesení č. 24/78R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti BAUFELD - ekologické služby, s.r.o., Na Petynce 48,
169 00 Praha 6, IČ 4968 1036, pro zařízení „Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a mísení
nebezpečných odpadů“. Umístění: Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, k.ú. Hněvice, p.č.
50/8 a 50/14 na 30.09.2008
4. Usnesení č. 22/87R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti JOFRO s.r.o., Javorova 1094, 434 01 Most, IČ
25035185, pro zařízení „Výkrmna brojlerových kuřat Farma Bitozeves“ na 30.09.2008
5. Usnesení č. 28/99R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti Papírna APIS, s.r.o., Lužická 133, 407 21 Česká
Kamenice, IČ 2726 4777, pro zařízení „Výroba papíru“. Umístění: Ústecký kraj, město
Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice na 30.09.2008
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6. Usnesení č. 29/99R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti Flexfill s.r.o., Siřejovická ulice, 410 02 Lovosice, IČ
2724 9026, pro zařízení „Výroba prostředků“. Umístění: Ústecký kraj, město Lovosice, k.ú.
Lovosice na 30.09.2008
7. Usnesení č. 10/112R/2008 C Projekt „Portál pro informační podporu rozhodování za
krizových situací“ v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 na 31.12.2008
8. Usnesení č. 80/112R/2008 B Nakládání s majetkem na 31.08.2008
9. Usnesení č. 8/113R/2008 C-01,02 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na
plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby na uzavření rámcové smlouvy s jedním
uchazečem „Získávání dotací z fondů EU“ na 31.10.2008
Usnesení č. 3/120R/2008
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12, PSČ 400 02, IČ: 25488627
(dále jen společnost)
1. bere na vědomí
a) dopis MUDr. Vladimíra Záhorského, předsedy dozorčí rady společnosti, ze dne
14.7.2008, zn. KH/119263/2008,
b) stanovisko Ing. René Budjače, předsedy představenstva společnosti, k dopisu MUDr.
Vladimíra Záhorského, předsedy dozorčí rady, ze dne 14.7.2008, zn. /1991 Sb.,
KH/119263/2008 včetně jeho příloh, zejména stanoviska Ing. Jiřího Lance, jednatele
společnosti AGIS spol. s r.o, jejíž auditor ověřoval účetní závěrku společnosti,
2. vyzývá
a to opakovaně a důrazně dozorčí radu společnosti k bezodkladnému přezkoumání účetní
závěrky a návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku roku
2007,
3. p o vě řu j e
pana Radka Vonku, jednáním s předsedou dozorčí rady a s pověřeným zástupcem
představenstva, za účelem dohody o společném postupu při projednání výsledků
hospodaření společnosti za rok 2007,
4. vyzývá
dozorčí radu společnosti, ke zvolení místopředsedy dozorčí rady dle čl. 20 odst. 4 Stanov
společnosti.

B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstku a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit v souladu s § 190
zákona č. 513obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovení písemné verze
rozhodnutí dle bodu A) tohoto usnesení a jeho doručení představenstvu a dozorčí radě
společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Termín: 20. 7. 2008
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Usnesení č. 4/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Integrovaná SŠ energetická,
Chomutov, výstavba vzdělávacího centra“ v rozsahu dle PD zpracované firmou
Multitechnik divize II, spol. s r.o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 50 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (školství, administrativa apod.), a
nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
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4. O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu zájemců,
a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému budou
všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
5. O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve výši
450.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost do
konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet
zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ US,
specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději den
před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
6. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3).
7. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace (podle
§ 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Stanislava Brabcová, investiční odbor
6. Mgr. Jan Mareš, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
4. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Ing. Bohuslav Roll, zástupce ředitele PO
7. zástupce KHK

kraje

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
Usnesení č. 5/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „VOŠ a
SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. –
Vědomice“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L.,
REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – Vědomice“
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2.
–
–
–
–
3.
§

§

§

§

4.

5.

v rozsahu dle PD zpracované firmou Projektová kancelář Štěpánek a spol. spol. s r. o.,
Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice, a to s omezením počtu zájemců pro
účast v užším řízení na pět.
O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 20 mil. Kč bez DPH;
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 20 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (školství, administrativa apod.), a
nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 189.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
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6. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
7. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
6. Ing. Josef Nehyba, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
4. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Mgr. Sáša Nelibová, zástupce ředitele PO
7. zástupce KHK

kraje

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
Usnesení č. 6/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Gymnázium, Rumburk, REKO hlavní budovy“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium, Rumburk, REKO
hlavní budovy“ v rozsahu dle PD zpracované Ing. Zezulou Milanem, Rumburk, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
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B)

- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 50 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (školství, administrativa, památkově
chráněné objekty apod.), a nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto
zakázek.
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 440.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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5.
6.
7.

Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
Mgr. Roman Kroutil, ředitel PO
zástupce KHK

kraje

náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Vitalij Černecký, investiční odbor
4. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Mgr. Tomáš Pavlas, zástupce ředitele PO
7. zástupce KHK
C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
Usnesení č. 7/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Evropská
obchodní akademie Děčín – Rekonstrukce budovy“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Evropská obchodní akademie
Děčín - Rekonstrukce budovy“ v rozsahu dle PD zpracované firmou CTN-INFO s.r.o.
Děčín, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
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§

4.

5.

6.
7.

B)

- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 15 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 30mil. Kč bez DPH;
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 30 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (školství, administrativa apod.), a
nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 337.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
6. Ing. Jiří Petrášek, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Vitalij Černecký, investiční odbor
4. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Ing. Jana Böhmová, zástupce ředitele PO
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kraje

7.

zástupce KHK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
Usnesení č. 8/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Dětský
domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Dětský domov, Vysoká Pec,
REKO hlavní budovy a příjezdové cesty“ v rozsahu dle PD zpracované firmou
Multitechnik divize II, spol. s r.o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 15 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 30mil. Kč bez DPH;
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 30 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (školství, administrativa apod.), a
nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
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4.

5.

6.
7.

B)

- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 260.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Stanislava Brabcová, investiční odbor
6. Bc. Libuše Houdová, ředitelka PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
4. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Věra Malimánková, zástupce ředitelky PO
7. zástupce KHK

kraje

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
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Usnesení č. 9/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Psychiatrická léčebna Petrohrad – ergoterapie“Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Psychiatrická léčebna Petrohrad
- ergoterapie“ v rozsahu dle PD zpracované firmou RAIS ENGINEERING
SERVICES s.r.o., Vršovců 1176/23, 430 01 Chomutov, a to s omezením počtu
zájemců pro účast v užším řízení na pět.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 15 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 30 mil. Kč bez DPH;
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 30 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (zdravotnictví, památkově chráněné
objekty apod.), a nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
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4. O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
5. O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 210.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
6. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
7. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví a sociální péče
5. Stanislava Brabcová, investiční odbor
6. Bc. Ladislav Henlín, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
4. Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně zdravotní péče
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Bc. Martin Worofka, zástupce ředitele PO
7. zástupce KHK

kraje

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008

Usnesení č. 10/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústav
sociální péče Háj u Duchcova, p. o., Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru
budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Ústav sociální péče Háj u
Duchcova, p. o., Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2
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2.
–
–
–
–
3.
§

§

§

§

4.

5.

(prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)“ v rozsahu dle PD zpracované firmou
ABS - stavební společnost s. r. o., Teplická předměstí 4/2, 418 01 Bílina, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.
O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 20 mil. Kč bez DPH;
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 20 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (zdravotnictví, školství, administrativa
apod.), a nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 185.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
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6. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
7. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví a sociální péče
5. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
6. Mgr. Hynek Matonoha, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
4. Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně zdravotní péče
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Martin Hrodek, ekonom PO
7. zástupce KHK

kraje

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
Usnesení č. 11/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Domov
důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Domov důchodců a ústav
sociální péče, p. o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B“ v rozsahu
dle PD zpracované Kortus Václav, PROJEKT projekty staveb, Děčín, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
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§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 50 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (ubytování, administrativa, apod.), a
nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
4. O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
5. O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 435.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
6. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
7. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví a sociální péče
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5.
6.
7.

Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
Ing. Petr Nový, ředitel PO
zástupce KHK

kraje

náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Vitalij Černecký, investiční odbor
4. Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně zdravotní péče
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Viliam Matoušek, zástupce ředitele PO
7. zástupce KHK
C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
Usnesení č. 12/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Domov
důchodců, p. o., Šluknov, Rekonstrukce ubytovacího pavilonu“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Domov důchodců, p. o.,
Šluknov, Rekonstrukce ubytovacího pavilonu“ v rozsahu dle PD zpracované firmou
Pro projekt s.r.o. Rumburk, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení
na pět.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
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§

4.

5.

6.
7.

B)

- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 15 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 30mil. Kč bez DPH;
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 30 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (bytová výstavba, administrativa
apod.), a nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 285.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví a sociální péče
5. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
6. Ing. Dagmar Hluchá, ředitelka PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Vitalij Černecký, investiční odbor
4. Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně zdravotní péče
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Dagmar Matulová, zástupce ředitelky PO
23

kraje

7.

zástupce KHK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
Usnesení č. 13/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní
muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení na plnění
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní muzeum v Lounech p.o., Revitalizace
Nového Hradu v Jimlíně“v rozsahu dle PD zpracované Bohemia Arch s.r.o. Chomutov, část
"REKO Úřednického domu" a Architektonický a projektový atelier HUML&VANÍČEK
Žatec, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.
1. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena včetně DPH -váha 85%,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 5%,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců -váha 5 %.
2. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude min. ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 50 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby obdobného charakteru (historické a památkově chráněné
objekty), a nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
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3.

4.

5.
6.

B)

- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 390.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. PhDr. Petr Novák, CSc. , vedoucí odboru kultury a památkové péče
5. Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor
6. PhDr. Bedřich Štauber , ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1.
Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2.
Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3.
Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4.
Mgr. Radek Spála , odbor kultury a památkové péče
5.
Vitalij Černecký, investiční odbor
6.
Hana Vlačihová, ekonomka PO
7.
zástupce KHK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008
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Usnesení č. 14/120R/2008
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
stavební práce „Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk – fasáda, střecha, výplně otvorů“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. b) a
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o výzvě
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce „Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk – fasáda, střecha, výplně
otvorů“ práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované
firmou ProProjekt s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk III., IČ: 25487892.
2.
O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a
váhami: celková nabídková cena v Kč včetně DPH 90%, termín plnění od výzvy
k převzetí staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky na celé dílo v měsících ode
dne předání a převzetí akce, nejvýše však 60 měsíců 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů ve zjednodušeném podlimitním
řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písmene a) a b) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
– dle § 53 odst. 1 písmene c), d), e) f), g), h), i) zákona uchazeč doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
– dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že uchazeč doloží čestné prohlášení o výši
obratu za předcházející tři účetní období, s tím že obrat za každé předcházející účetní
období v oblasti stavebních prací bude min.ve výši 30 mil. Kč bez DPH.
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona s tím, že uchazeč uvede realizované zakázky
v posledních 5 letech (2003-2007), a to pouze v objemu vyšším jak 5 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby pozemního stavitelství a nejméně tři osvědčení objednatelů o
řádném plnění těchto zakázek
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění.
4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5. O zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:
1)
2)
3)

Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 40501 Děčín 2, IČ: 47781483
DEMOS s. r. o., Masarykova 602, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25412990
I S T A R spol. s r. o., Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 41327331
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4)
5)
B)

LUPEKO, spol s.r.o., Na Luhách 14, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64650707
STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ: 43222323

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. PhDr. Petr Novák, CSc. , vedoucí odboru kultury a památkové péče
5. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
6. Mgr. Milan Rozenkranc, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Mgr. Radek Spála , odbor kultury a památkové péče
5. Vitalij Černecký, investiční odbor
6. Hana Kuklová, ekonomka PO
7. zástupce KHK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2008
Usnesení č. 15/120R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „CSP
Litoměřice – (DD Libochovice) – rekonstrukce střechy Domova důchodců Libochovice“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „CSP Litoměřice – (DD Libochovice) – rekonstrukce střechy
Domova důchodců Libochovice“ v rozsahu dle PD zpracované firmou Bohumil Maršík ANE, Libochovická 126, 410 02 Chotěšov.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková
nabídková cena včetně DPH - váha 85%, termín plnění ode dne předání a převzetí
stanoviště v týdnech – váha 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den,
nejméně však ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny včetně DPH - váha 5%, délka
poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců – váha 5 %.
8. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
– dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
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dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
– dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, ve výši min. 10 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu v oblasti stavebních prací za předcházející tři účetní období, s tím že obrat za
každé z předcházejících účetních období v oblasti stavebních prací bude min. ve výši 50
mil. Kč bez DPH.
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných zakázek
v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 15 mil. Kč bez DPH se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a nejméně 3 osvědčení objednatelů o
řádném plnění těchto zakázek
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra nebo
stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.v
platném znění.
9. O stanovení objektivních kritérií dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu zájemců, a
to podle doložené výše obratu v oblasti stavebních prací za předchozí tři účetní období a
podle doložených osvědčení objednatelů o řádném plnění realizovaných zakázek se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství.
10. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3).
11. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace (podle
§ 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.
–

B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. František Rýsl, investiční odbor
5. Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví a sociální péče
6. Marie Stožická, vedoucí domova
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5. Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně zdravotní péče
6. Jaroslava Černá, zástupce vedoucí domova
7. zástupce KHK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
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veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2008

Usnesení č. 16/120R/2008
Čerpání úvěru – návrh na doplnění akcí
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) provádí
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu Ústeckého kraje o částku 23 400 tis. Kč při zachování
celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 221 241 tis. Kč:
zvýšení o částku 23 400 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast dopravy a silničního hospodářství - snížení o částku 23 400 tis. Kč (II/240 REKO
mostu Valkeřice)
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství - zvýšení o částku 23 400 tis. Kč – příspěvek na
provoz pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.
B) schvaluje
zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2008 pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o částku 23 400 tis. Kč na celkový objem 794 212
tis. Kč
doplnění akcí financovaných z úvěru dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 17/120R/2008
Žádost Statutárního města Ústí nad Labem na převod zřizovatelských funkcí
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 355/08 ze dne 19.6.2008
1. ve věci záměru převodu činností prováděných příspěvkovými organizacemi
Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb (domovy pro osoby se
zdravotním postižením a denní stacionář) na Ústecký kraj.
2. ve věci převodu činností prováděných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Dům
dětí a mládeže, W. Churchilla 8, příspěvková organizace, na Statutární město Ústí nad
Labem.
B) ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli úřadu, předložit návrh na:
1. převod činností prováděných příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad
Labem v oblasti sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní
stacionář) na Ústecký kraj s účinností od 1.1.2009 a to:
a) Denní stacionář Úsměv, příspěvková organizace
b) Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvková organizace
c) Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvková organizace
d) Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, příspěvková
organizace
e) Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, příspěvková organizace
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2. převod činností prováděných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Dům dětí a
mládeže, W. Churchilla 8, příspěvková organizace, na Statutární město Ústí nad Labem
s účinností od 1.1.2009.
Termín: 20. 8. 2008
Usnesení č. 18/120R/2008
Krajské nemocnice, příspěvkové organizace – vrácení příspěvku na provoz na rok 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. návrh příspěvkové organizace vrátit příspěvek na provoz poskytnutý jí v roce 2007
v celkové výši 15.086.000,- Kč a tím tuto částku považuje za svou pohledávku vůči této
příspěvkové organizaci.
2. rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 15 086 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 236 327 tis. Kč.
zvýšení o částku 15 086 tis. Kč
příjmy
ostatní přijaté vratky transferů - zvýšení o částku 15 086 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast ekonomická – zvýšení o částku 15 086 tis. Kč (zvýšení základního kapitálu ve
spol. Krajská zdravotní, a.s.)
B) souhlasí
uzavřením dohody o započtení pohledávky Ústeckého kraje za příspěvkovou organizací
z titulu vrácení nepotřebného příspěvku na provoz poskytnutého v roce 2007 příspěvkové
organizaci Krajské nemocnice ve výši 15.086.000,- Kč proti části pohledávky příspěvkové
organizace Krajské nemocnice vůči Ústeckému kraji z titulu postoupené pohledávky za a.s.
Krajská zdravotní z titulu prodeje podniku.
C) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
1. informovat písemně příspěvkovou organizaci o přijetí jejího návrhu vrátit příspěvek na
provoz poskytnutý jí v roce 2007 v celkové výši 15.086.000,- Kč
Termín: 21. 7. 2008
2. ve spolupráci s Ing. Stanislavem Dostálem, vedoucím ekonomického odboru, a JUDr.
Simonou Hejnovou, vedoucí odboru legislativně-právního, předložit dohodu o započtení
pohledávky Ústeckého kraje za příspěvkovou organizací dle bodu B) tohoto usnesení
Radě Ústeckého kraje ke schválení
Termín: 20. 8. 2008
Usnesení č. 19/120R/2008
Žádost o navýšení příspěvku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) provádí
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu Ústeckého kraje o částku 8 000 tis. Kč při zachování
celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 221 241 tis. Kč:
30

zvýšení o částku 8 000 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast dopravy a silničního hospodářství - snížení o částku 8 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství -

zvýšení o částku 8 000 tis. Kč – příspěvek na
provoz pro Správu a údržbu silnic Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizaci

B) schvaluje
zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2008 pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o částku 8 000 tis. Kč na celkový objem 802 212 tis.
Kč.
Usnesení č. 20/120R/2008
Veřejná zakázka VZINV-RR-1/INV/2008 na služby "Labská cyklostezka – etapa 1, 2, 3“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky VZINV-RR1/INV/2008 na služby "Labská cyklostezka – etapa 1, 2, 3".
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky VZINV-RR1/INV/2008 na služby "Labská cyklostezka – etapa 1, 2, 3".

B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), vyloučit uchazeče Ing. Jan Špilar – VIA, Projektový dopravní
atelier, Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 126 09 447 z účasti v
zadávacím řízení.
2. Podle ustanovení § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), vyloučit uchazeče IDP, s.r.o., Masarykova 998/31, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ: 272 799 36 a uchazeče Ing. Vladimír Budinský, Obvodová 742/18, 400
07 Ústí nad Labem, IČ: 134 70 108 z účasti v zadávacím řízení.
3. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona o přidělení veřejné zakázky na služby
„Labská cyklostezka – etapa 1, 2, 3" zpracování PD a IČ uchazeči: URBAN – projektová
kancelář, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 156 95 395, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 5.780.000,- Kč bez DPH
Celková nabídková cena: 6.878.200,- Kč s DPH 19%

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 15. 8. 2008
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění
veřejné zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu
zadavateli.
Termín: 10. 8. 2008
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Usnesení č. 21/120R/2008
Dodatečné schválení služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na
konferenci ENCORE 2008 v Zaragoze (Španělsko), ve dnech 25.-29.6.2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na konferenci ENCORE 2008 v
Zaragoze (Španělsko), ve dnech 25.-29.6.2008.
Usnesení č. 22/120R/2008
Uzavírání Smluv o nájmu nemovitosti příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje (hraniční přechody) v k. ú. Cínovec, Hřensko, Horní Jindřichov, Jiříkov, Mníšek
v Krušných horách a Vejprty
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle Čl. XII. Zřizovací listiny č.j. 130/2001 s uzavíráním smluv o nájmu nemovitostí
příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, a to:
- pozemek: st.p.č. 295 o výměře 319 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 295/1 o výměře 505 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- budova: č.p. 16, část obce Cínovec, způsob využití: jiná stavba, umístěná na st.p.č. 295,
obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice,
pozemek: st.p.č. 4 o výměře 939 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
pozemek: p.p.č. 293 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
budova: č.p. 4, část obce Hřensko, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, umístěná na st. p.č. 4,
obec Hřensko, k.ú. Hřensko, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín,
- pozemek: p.p.č. 1143/15 o výměře 10766 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/16 o výměře 1615 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/17 o výměře 11919 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 1143/18 o výměře 4187 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/19 o výměře 12695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 1143/22 o výměře 404 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/25 o výměře 6870 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/27 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
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pozemek: p.p.č. 1143/28 o výměře 618 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 1143/34 o výměře 487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 1143/35 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/36 o výměře 2981 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/37 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/38 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/39 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/40 o výměře 643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/41 o výměře 339 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/42 o výměře 3640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/43 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/44 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/45 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 1143/46 o výměře 3226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/47 o výměře 624 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/48 o výměře 813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/49 o výměře 227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/50 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/51 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/52 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/53 o výměře 2393 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití:
jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/54 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/55 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/56 o výměře 60 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/57 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/58 o výměře 606 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/59 o výměře 47 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/60 o výměře 160 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/61 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
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pozemek: p.p.č. 1143/62 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/63 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/64 o výměře 581 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/65 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/66 o výměře 500 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/67 o výměře 43 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/68 o výměře 27 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 1143/69 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/70 o výměře 390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 1143/71 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 1143/72 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 1143/73 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
budova: č.p. 134, část obce Rumburk 2 – Horní Jindřichov, způsob využití: jiná
stavba, umístěna na p.p.č. 1143/64
budova: č.p. 138, část obce Rumburk 2 – Horní Jindřichov, způsob využití: jiná
stavba, umístěna na p.p.č. 1143/58
budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/56,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/57,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/59,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/60,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/61,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/62,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/63,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/65,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/66,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/67,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/68,
obec Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk,
pozemek: st.p.č. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: st.p.č. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
pozemek: st.p.č. 1713/4 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
pozemek: st.p.č. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 6361/2 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 6361/4 o výměře 343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 6606 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p.p.č. 6607 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-
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budova: č.p. 617, část obce Starý Jiříkov, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st. p.č. 386,
budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st. p.č. 1714,
obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
pozemek: st.p.č. 76 o výměře 816 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: st.p.č. 120 o výměře 52 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: st.p.č. 121 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 442/1 o výměře 2489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
pozemek: p.p.č. 442/2 o výměře 781 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
budova: č.p. 232, část obce Mníšek, způsob využití: stavba pro administrativu,
umístěna na st. p.č. 76,
budova: bez čp/če, způsob využití: stavba pro administrativu, umístěna na st. p.č. 120,
budova: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěna na st.p.č. 121,
obec Nová Ves v Horách, k.ú. Mníšek v Krušných horách, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most,
pozemek: p.p.č. 203/2 o výměře 453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 203/2 vznikl sloučením p.p.č. 203/2 díl e) o
výměře 31 m2, p.p.č. 201/4 díl i) o výměře 382 m2 a p.p.č. 201/5 díl h) o výměře 40 m2 dle
geometrického plánu č. 960-061/2007 ze dne 8.10.2007, vypracovaného obchodní
společnosti JHS-Geotechnik Most, s.r.o., IČ: 25425072)
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov
na dobu určitou, a to maximálně 15 let, s právem nájemce na prodloužení nájemního
vztahu na dobu maximálně 10 let, za předpokladu, že nájemce v posledním roce
nájemního vztahu požádá nejpozději 3 měsíce před uplynutím sjednané nájemní doby o
prodloužení nájemního vztahu s tím, že doba, o kterou by se měl nájem takto
prodlužovat, nesmí svojí délkou přesáhnout původní nájemní dobu.
-

Usnesení č. 23/120R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Speciální ZŠ a PrŠ Trmice – REKO výměníkové stanice“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Speciální ZŠ a PrŠ Trmice – REKO výměníkové stanice“.

B)

rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Speciální ZŠ a PrŠ Trmice – REKO výměníkové stanice“ dodavateli
North stav a. s., Jateční 47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25045997, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 2 089 926,00 Kč bez DPH, 2 487 012,00 Kč s DPH
Termín plnění: 10 týdnů
Poskytované záruky: 60 měsíců.
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C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 15. 8. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 15. 8. 2008

Seznam příloh
Příloha č. 1 k usnesení č. 16/120R/2008 –

Plán oprav silnic II. a III. třídy - doplnění
(tabulka)

Příloha č. 2 k usnesení č. 16/120R/2008 –

Tabulka Aktualizace čerpání úvěru
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Příloha č. 1 k usnesení č. 16/120R/2008

Plán oprav na silnicích II. a III. tříd na rok 2008 - čerpání úvěru - doplnění

Poř.
č.

Číslo silnice - název

okres

Cena v Kč r.2008

Místopisný průběh opravy

Druh opravy

Most

6 000 000

v úseku Klíny - směr Fláje

oprava živičného povrchu

Chomutov

6 000 000

dokončení úseku

oprava živičného povrchu

3. III/22937 Hřivice

Louny

2 000 000

průtah obcí

oprava živičného povrchu

5. III/22713 Želeč

Louny

2 000 000

průtah obcí

oprava živičného povrchu

Chomutov

1 600 000

před obcí

oprava živičného povrchu

7. III/26027 - Suletice - kř. III/25847

Ústí n.L.

1 800 000

v úseku kř .Suletice - kř. III/25847

oprava živičného povrchu

8. III/25371 Radešín - Lipová

Ústí n.L.

1 800 000

v úseku Radešín - Lipová

oprava živičného povrchu

Děčín

2 200 000

v úseku Č.Kamenice - směr Kunratice

oprava živičného povrchu

1. III/2545 Klíny - Č.Jiřetín
2. III/21911 Přísečnice - Kovářská

6. III/22417 Vilémov

10. III/26313 Č.Kamenice - Kunratice
Celkem

23 400 000

1

Příloha č. 2 k usnesení č. 16/120R/2008

Aktualizace čerpání úvěru
Plnění čerpání úvěru po sloučení obou
tranží do jedné
poř.
č.

Schválené čerpání Aktualizace čerpání
dle smluv o dílo
usnesením
36/21Z/2007 ze dne
popřípadě dle
26.9.2007
rozpočtu z PD

název akce

Plnění za období do
31.12.2007

Předpokládané
plnění v roce 2008
zůstatek

Oblast dopravy
1.
2.
3.
4.
5.

REKO mostu ev.č. 263-020 Rumburk
REKO silnice II/223, II/224 Křímov - Vejprty
REKO silnice II/118, Budyně n.O.-Mšené Lázně
REKO mostu ev.č. 237-025 Libochovice
REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín

Okružní křižovatka Na Valech-Masarykova Ltm
6.
7. II/225 most Libočany

celkem oblast dopravy

14 850 000,00
101 930 000,00
53 000 000,00
32 460 000,00
3 470 000,00
153 720 000,00
291 000,00
21 410 000,00
38 421 000,00

14 848 110,00
101 104 991,93
57 083 724,04
34 013 651,52
3 711 372,00
153 719 732,45
1 078 854,00
22 976 752,00
38 420 665,00

419 552 000,00

426 957 852,94

14 794 857,08
101 104 991,85
20 446 643,70
34 013 651,94
3 108 994,00
66 421 727,76
1 025 161,00
21 776 246,00
15 336 828,00

0,00
0,00
36 637 080,34
0,00
602 378,00
87 298 004,69
0,00
1 200 506,00
23 083 837,00

278 029 101,33

148 821 806,03

53 253
0
0
0
0
0
53 693
0
0

426 850 907,36
Oblast zdravotnictví
1. Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Most

18 990 000,00

18 885 536,00

celkem zdravotnictví

18 990 000,00

18 885 536,00

18 885 536,00

0,00

18 885 536,00

0,00

18 885 536,00
Oblast dopravy - oprava SÚS ÚK, p.o.

1.
2.
3.
4.
5.

Provoz Chomutov
Provoz Děčín
Provoz Litoměřice
Provoz Louny
Provoz Ústí nad Labem

celkem SÚS ÚK, p.o.

celkem čerpání úvěru

70 000 000,00
40 000 000,00
49 100 000,00
37 200 000,00
34 500 000,00

83 600 000,00
42 200 000,00
49 100 000,00
41 200 000,00
38 100 000,00

230 800 000,00

254 200 000,00

33 970 000,00
20 200 000,00
35 640 000,00
21 690 000,00
19 500 000,00

49 630 000,00
22 000 000,00
13 460 000,00
19 510 000,00
18 600 000,00

131 000 000,00

123 200 000,00

254 200 000,00

Úvěr ve výši

Skutečné čerpání k 31.12.2007

zbývá k čerpání
63 556,64

700 000 000,00

427 914 637,33

272 021 806,03

Skutečné čerpání SÚS ÚK k 31.12.2007 je 133 202 679,85 Kč. Z úvěru čerpáno 131 000 000,- Kč rozdíl 2 202 679,85 Kč byl uhrazen z rozpočtu
SÚS ÚK

