Rada Ústeckého kraje
Usnesení
ze 114. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 04.06.2008 od 10:20 hodin do 11:15 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/114R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 114. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 –
2008.

Usnesení č. 2/114R/2008
Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 54/112R/2008 ze dne 7.5.2008 a
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 197/112R/2008 ze dne 7.5.2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1.

tiskovou opravu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 54/112R/2008 bod A) 3. a bod B) ze
dne 7.5.2008, a to doplnění termínů plnění takto:
1. v bodu A) 3. doplňuje se:
Termín: 30. 11. 2008
2. v bodu B) doplňuje se:
Termín: 25. 6. 2008

2.

tiskovou opravu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 197/112R/2008 bod B) ze dne
7.5.2008, a to doplnění termínu plnění takto:
Termín: 22. 5. 2008

Usnesení č. 3/114R/2008
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědom í
splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
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z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 30/4/2005 Návrh organizačních změn ve struktuře krajského úřadu a
jmenování vedoucího nově zřizovaného Odboru evropských projektů
2. Usnesení č. 35/13R/2005 Změna jednacího řádu rady kraje
3. Usnesení č. 342/13R/2005/C)2. Akční plán protidrogové politiky Ústeckého kraje
2005 – 2009
4. Usnesení č. 58/16R/2005/D)3. Projekt €-NET, výstup z projektu
5. Usnesení č. 55/43R/2006 B Projekt \"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka\"
podpořený v rámci Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ, v grantovém
schématu Ministerstva životního prostředí \"Síť environmentálních informačních a
poradenských center\", jeho realizace, financování a personální obsazení
6. Usnesení č. 38/98R/2007 B Informace k postupu úprav silničních hraničních
přechodů ČR v Ústeckém kraji na podmínky Schengenu
7. Usnesení č. 129/99R/2007 D-02 Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje
2008 – 2011
8. Usnesení č. 70/102R/2008 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 71/102R/2008 C Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 110/102R/2008 C Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez
uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby „Přivaděč k PZ Prosmyky I. a II.
část – inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně
technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby včetně zabezpečení
kolaudačního rozhodnutí“ výzva k podání cenové nabídky na nové služby
11. Usnesení č. 4/104R/2008 C Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana
Ústeckého kraje
12. Usnesení č. 20/104R/2008 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhům
plánů péče o zvláště chráněná území ve správním území Ústeckého kraje v kategorii
přírodní rezervace
13. Usnesení č. 28/104R/2008 C-02 Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ schválení dotací
14. Usnesení č. 36/104R/2008 C-01,02 Návrh na výběr zhotovitele projektové
dokumentace PPO silnice II/261
15. Usnesení č. 39/104R/2008 B-01 Rozpis finančního toku Ústeckého kraje na rok
2008
16. Usnesení č. 48/104R/2008 C Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 49/104R/2008 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 50/104R/2008 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 51/104R/2008 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 53/104R/2008 C Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 54/104R/2008 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 55/104R/2008 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 56/104R/2008 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 57/104R/2008 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 58/104R/2008 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 59/104R/2008 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 60/104R/2008 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 63/104R/2008 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 64/104R/2008 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 65/104R/2008 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 102/104R/2008 B Nakládání s majetkem
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32. Usnesení č. 176/104R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Stř. zahr. škola, Stř.
zeměděl. škola A.E. Komerse, Děčín – kuchyň okna, fasáda“
33. Usnesení č. 184/104R/2008 E-02 Dotační program Podpora sociálně - zdravotních
služeb 2008 – vyhodnocení
34. Usnesení č. 12/105R/2008 D Výběrové řízení na ředitele Správy sociálních služeb
Chomutov, příspěvková organizace,- výsledek
35. Usnesení č. 7/106R/2008 B Příspěvek na činnost jednotek Sborů dobrovolných
hasičů obcí na rok 2008
36. Usnesení č. 14/106R/2008 C Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana
Ústeckého kraje
37. Usnesení č. 22/106R/2008 B Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
38. Usnesení č. 37/106R/2008 B Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3,
příspěvková organizace – personální záležitosti
39. Usnesení č. 41/106R/2008 B Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2006/2007
40. Usnesení č. 42/106R/2008 B Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v Ústeckém kraji 2008/2010
41. Usnesení č. 46/106R/2008 B Odkup akcií Dopravního podniku Ústeckého kraje, a.s.
42. Usnesení č. 56/106R/2008 B Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 57/106R/2008 B Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 58/106R/2008 C Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 59/106R/2008 B Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 60/106R/2008 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 64/106R/2008 B Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 65/106R/2008 B Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 67/106R/2008 B Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 69/106R/2008 B Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 70/106R/2008 B Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 127/106R/2008 B Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 128/106R/2008 B Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 129/106R/2008 B Nakládání s majetkem
55. Usnesení č. 136/106R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, Karlova 564 –
oprava UT a ZTI“
56. Usnesení č. 137/106R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „DD Meziboří - výměna výtahů“
57. Usnesení č. 138/106R/2008 C Výzva 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 celého objektu C“
58. Usnesení č. 145/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, oprava topení“
59. Usnesení č. 147/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „KÚ budova A - zřízení archivu v
místnosti č. 0031“
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60. Usnesení č. 148/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střechy na budově
„B“ KÚ“
61. Usnesení č. 149/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Stř.
zahr. škola, Stř. zeměděl. škola A.E. Komerse, Děčín – kuchyň okna, fasáda“
62. Usnesení č. 150/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v
jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby „Přivaděč k PZ
Prosmyky I. a II. část – inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním
stavby včetně technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby včetně
zabezpečení kolaudačního rozhodnutí“ výzva k podání cenové nabídky na nové
služby
63. Usnesení č. 151/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na
plnění veřejné zakázky na služby \"D8 – Výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad
Labem, silnice II/528\" zpracování PD a IČ
64. Usnesení č. 152/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku
D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 2.část“ PD a IČ
65. Usnesení č. 5/107R/2008 C Schválení přijetí finančního daru od České spořitelny a.
s. a jeho poskytnutí společnosti Hipodrom Most a. s.\"
66. Usnesení č. 9/107R/2008 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro
zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna Penny Market Podbořany“ oznamovatele
OIK, spol. s.r.o., 28. října 919, 277 11 Neratovice Umístění: Ústecký kraj,
Obec:Podbořany, k. ú. Podbořany
67. Usnesení č. 11/107R/2008 C Návrhy na poskytnutí dotací a návrhy na dodatky ke
smlouvám již poskytnutých dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
68. Usnesení č. 20/107R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“
69. Usnesení č. 7/108R/2008 C Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana
Ústeckého kraje
70. Usnesení č. 15/108R/2008 B Převod Nemocnice Louny
71. Usnesení č. 20/108R/2008 B Informace o čerpání poskytnuté dotace Regionální radě
regionu soudržnosti Severozápad za rok 2007
72. Usnesení č. 22/108R/2008 B Dotační program "Program obnovy venkova Ústeckého
kraje 2008" - návrh dotací
73. Usnesení č. 23/108R/2008 B Strategie udržitelného rozvoje - Aktualizace indikátorů
74. Usnesení č. 24/108R/2008 C Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 - 2013
75. Usnesení č. 29/108R/2008 B Globální granty OPVK - Prioritní osa 1 - vyhlášení
výzev k předkládání grantových projektů
76. Usnesení č. 34/108R/2008 E Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích
za rok 2007 v režimu de minimis
77. Usnesení č. 36/108R/2008 B Schválení Programu podpory směrů rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2008 -2013 upraveného
metodou blokových výjimek
78. Usnesení č. 38/108R/2008 C Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje č.3 (dále jen změna PRVKÚK)
79. Usnesení č. 39/108R/2008 B Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem
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80. Usnesení č. 45/108R/2008 B Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8,
příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008
81. Usnesení č. 46/108R/2008 C-02 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadatelům podle
\"Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - 2008\"
82. Usnesení č. 52/108R/2008 C Rozdělení volných finančních prostředků Ústeckého
kraje nevyčerpaných v roce 2007
83. Usnesení č. 53/108R/2008 B Poskytnutí kontokorentního úvěru pro Ústecký kraj
84. Usnesení č. 54/108R/2008 C Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj
85. Usnesení č. 58/108R/2008 B Nakládání s majetkem
86. Usnesení č. 59/108R/2008 B Nakládání s majetkem
87. Usnesení č. 60/108R/2008 B Nakládání s majetkem
88. Usnesení č. 61/108R/2008 B Nakládání s majetkem
89. Usnesení č. 62/108R/2008 B Nakládání s majetkem
90. Usnesení č. 63/108R/2008 B Nakládání s majetkem
91. Usnesení č. 64/108R/2008 B Nakládání s majetkem
92. Usnesení č. 65/108R/2008 B Nakládání s majetkem
93. Usnesení č. 66/108R/2008 B Nakládání s majetkem
94. Usnesení č. 67/108R/2008 B Nakládání s majetkem
95. Usnesení č. 68/108R/2008 B Nakládání s majetkem
96. Usnesení č. 69/108R/2008 B Nakládání s majetkem
97. Usnesení č. 70/108R/2008 C Nakládání s majetkem
98. Usnesení č. 71/108R/2008 B Nakládání s majetkem
99. Usnesení č. 73/108R/2008 B Nakládání s majetkem
100. Usnesení č. 74/108R/2008 B Nakládání s majetkem
101. Usnesení č. 75/108R/2008 B Nakládání s majetkem
102. Usnesení č. 76/108R/2008 B Nakládání s majetkem
103. Usnesení č. 77/108R/2008 B Nakládání s majetkem
104. Usnesení č. 78/108R/2008 B Nakládání s majetkem
105. Usnesení č. 79/108R/2008 B Nakládání s majetkem
106. Usnesení č. 80/108R/2008 B Nakládání s majetkem
107. Usnesení č. 82/108R/2008 B Nakládání s majetkem
108. Usnesení č. 83/108R/2008 B Nakládání s majetkem
109. Usnesení č. 84/108R/2008 B Nakládání s majetkem
110. Usnesení č. 102/108R/2008 B Nakládání s majetkem
111. Usnesení č. 155/108R/2008 B Nakládání s majetkem
112. Usnesení č. 156/108R/2008 B Nakládání s majetkem
113. Usnesení č. 157/108R/2008 B Nakládání s majetkem
114. Usnesení č. 158/108R/2008 B Nakládání s majetkem
115. Usnesení č. 159/108R/2008 B Nakládání s majetkem
116. Usnesení č. 160/108R/2008 B Nakládání s majetkem
117. Usnesení č. 161/108R/2008 B Schválení textu smlouvy o společném postupu při
zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka
Teplice u Nemocnice“ a oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky na stavební práce“ II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“
118. Usnesení č. 6/109R/2008 C Žádosti o příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
119. Usnesení č. 10/109R/2008 C Dopravní obslužnost drážní – smlouva s dopravcem
České dráhy, a.s.
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120. Usnesení č. 11/109R/2008 B Postup při zavádění systému vzájemného uznávání
bezkontaktních čipových karet dopravci
121. Usnesení č. 12/109R/2008 B Smlouva o spolupráci s Libereckým krajem při
výběrovém řízení na zajištění drážní dopravy
122. Usnesení č. 13/109R/2008 B Dodatek smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné
linkové dopravě s Libereckým krajem pro rok 2008
123. Usnesení č. 15/109R/2008 C Globální granty OPVK – Prioritní osa 1 - Výběrová
komise
124. Usnesení č. 17/109R/2008 B Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích
za rok 2007 v režimu de minimis
125. Usnesení č. 18/109R/2008 D Program ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008
126. Usnesení č. 25/109R/2008 B Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
127. Usnesení č. 27/109R/2008 D-02 Dotační program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2008 – schválení dotací
128. Usnesení č. 28/109R/2008 C-02 Dotační program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje - 2008 - schválení dotací
129. Usnesení č. 32/109R/2008 I Projekty pro Regionální operační program NUTS II
Severozápad
130. Usnesení č. 34/109R/2008 B Nakládání s majetkem
131. Usnesení č. 35/109R/2008 B Nakládání s majetkem
132. Usnesení č. 36/109R/2008 B Nakládání s majetkem
133. Usnesení č. 37/109R/2008 B Nakládání s majetkem
134. Usnesení č. 38/109R/2008 B Nakládání s majetkem
135. Usnesení č. 39/109R/2008 B Nakládání s majetkem
136. Usnesení č. 40/109R/2008 B Nakládání s majetkem
137. Usnesení č. 42/109R/2008 B Nakládání s majetkem
138. Usnesení č. 43/109R/2008 B Nakládání s majetkem
139. Usnesení č. 44/109R/2008 B Nakládání s majetkem
140. Usnesení č. 46/109R/2008 B Krajská majetková, p.o. - mimořádná odměna
141. Usnesení č. 53/109R/2008 B Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke
společnosti Krajská zdravotní, a.s.
142. Usnesení č. 54/109R/2008 B Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke
společnosti Krajská zdravotní, a.s.
143. Usnesení č. 58/109R/2008 B Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – realizace
harmonogramu
144. Usnesení č. 3/110R/2008 B Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje
145. Usnesení č. 2/111R/2008 C Žádosti Města Bílina o finanční příspěvek z Fondu
hejtmana Ústeckého kraje
146. Usnesení č. 172/112R/2008 B Nakládání s majetkem
147. Usnesení č. 191/112R/2008 B Souhlas s uzavřením "Smlouvy o udělení souhlasu se
záměrem provádění stavby a práva provést stavbu" na pozemky ve vlastnictví ČRÚZSVM dotčených stavbou "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky"
148. Usnesení č. 197/112R/2008 B Dodatek k pojistné smlouvě č. 406-53-414/12
"Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje"
B) souhlasí
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se změnou termínu plnění usnesení vyplývajících z Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 66/89R/2007 B-02 Projektové záměry Ústeckého kraje pro Operační
program Životní prostředí na průběžně
2. Usnesení č. 22/104R/2008 B Darovací smlouva mezi společností BASALT s.r.o. a
Ústeckým krajem na 11.06.2008
3. Usnesení č. 32/106R/2008 B-02 Oznámení návrhu na vyhlášení (změnu hranic)
Přírodní rezervace Černý rybník na 02.07.2008
4. Usnesení č. 17/107R/2008 C-01,02 Nové vyhodnocení otevřeného řízení k podání
nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Restaurování vitráží děkanského
chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“ na 30.08.2008
5. Usnesení č. 16/109R/2008 B Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v
Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009 na 25.06.2008

Usnesení č. 4/114R/2008
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
ústní informace členů Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 5/114R/2008
Projednání dopisů adresovaných
ev.č.82547/2008)
Rada Ústeckého kraje po projednání

Radě

Ústeckého

kraje

(ev.č.

77710/2008

a

A)

b ere n a vědom í
předložené dopisy adresované Radě Ústeckého kraje

B)

ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, písemně odpovědět
na tyto dopisy.
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 6/114R/2008
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí věcných darů dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v níže uvedeném rozsahu, pro činnost složek
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci tohoto usnesení
a předložit zprávu o poskytnutí darů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, do Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
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Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 7/114R/2008
Převod nadbytečného movitého majetku obcím na území Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
poskytnutí daru movitého majetku (odvlhčovačů a vysoušečů) uvedeného v příloze č.
2 k tomuto usnesení, v celkové hodnotě 3.527.770,80 Kč 106 obcím Ústeckého kraje.

B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci tohoto usnesení
a předložit poskytnutí darů movitého majetku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, do
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 8/114R/2008
Zpráva o bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje za rok 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Zprávu ředitele Policie ČR Správy Severočeského kraje o bezpečnostní situaci na území
Ústeckého kraje za uplynulé období.

B)

ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, předložit zprávu o bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje
za rok 2007 na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 9/114R/2008
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Kontakt bB, o.s.
IČ: 68402651
sídlo: Vaníčkova 7,169 00 Praha 6
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): EUROWAVES 2008 – Pohár pro všechny Evropany
(pro tělesně a zrakově postižené plavce)
2. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
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žadatel: Ski CLUB LITVÍNOV, o.s.
IČ: 63124858
sídlo: Studentská 758, 436 01 Litvínov
výše dotace: 70 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava startovací věže
4. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
Ústeckého kraje:
žadatel: Římskokatolická farnost Jiříkov
IČ: 49888129
sídlo: Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov
výše dotace: 49 000,- Kč
název projektu (akce): Poutní cesta po Šluknovském výběžku
5. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Kulturně-historické sdružení Malá Velen, Jedlka a Soutěsky, o.s.
IČ: 28558413
sídlo: Malá Veleň 29, 405 02 Děčín
výše dotace: 40 000,- Kč
název projektu (akce): Pamětní deska historikovi E. Nederovi
7. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Kynologický spolek Litoměřice
IČ: 27026302
sídlo: Osvobození 715/6, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 10 000,- Kč
název projektu (akce): NORD BOHEMIA CANIS, mezinárodní výstava psů
8. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Zababeč, o.s.
IČ: 22685367
sídlo: Třebušín 143, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): 4. ročník „Den koně“
9. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: TRUCK PRO, s.r.o.
IČ: 25426711
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sídlo: Popovická 104/32, 405 02 Děčín
výše dotace: 150 000,- Kč
název projektu (akce): H2Open
10. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Římskokatolická farnost Bečov
IČ: 709474114
sídlo: Bečov 4
výše dotace: 190 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava hradní zdi kolem kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci
11. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu, OV Děčín
IČ: 000442755
sídlo: Zámecká 11, 405 01 Děčín
výše dotace: 10 000,- Kč
název projektu (akce): Činnost pobočky ČSBS v Děčíně
12. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu, OV Teplice
IČ: 000442755
sídlo: Školní 2, 415 01 Teplice
výše dotace: 10 000,- Kč
název projektu (akce): Činnost pobočky ČSBS v Teplicích
13. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu, OV Most
IČ: 000442755
sídlo: Jaroslava Seiferta 2159, 434 01 Most
výše dotace: 10 000,- Kč
název projektu (akce): Činnost pobočky ČSBS v Mostě
14. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu, OV Ústí nad Labem
IČ: 000442755
sídlo: Žukovova 546/15, 400 03 Ústí n/L.
výše dotace: 10 000,- Kč
název projektu (akce): Činnost pobočky ČSBS v Ústí n/L.
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15. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Ski CLUB LITVÍNOV, o.s.
IČ: 63124858
sídlo: Studentská 758, 436 01 Litvínov
výše dotace: 175 000,- Kč
název projektu (akce): Podpora a rozvoj sportovní činnosti
16. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Neziskovka Oleško, o.s.
IČ: 27060276
sídlo: Oleško 4, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Adrenalinový hudebně – sportovní festival SEVERNÍ
VÍTR
17. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Taneční skupina Freedom, o.s.
IČ: 22670904
sídlo: Rabasova 4, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 84 000,- Kč
název projektu (akce): Vybavení tanečního sálu TS Freedom

B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout:
18. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Otvice
IČ: 00262064
sídlo: Školní 95, 431 11 Jirkov
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Odstranění škod po zrušené železniční trati
19. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: město Žatec
IČ: 265781
sídlo: nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
výše dotace: 100 000,- Kč
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název projektu (akce): 51. žatecká dočesná
20. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Třebívlice
IČ: 264539
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 165 000,- Kč
název projektu (akce): Obnovení tradice vinobraní po sto letech
21. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: město Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času
22. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Kuprospěchu, o.s.
IČ: 26649241
sídlo: Bělohorská10, 430 01 Chomutov
výše dotace: 230 000,- Kč
název projektu (akce): Kompletní projektová dokumentace pro rekonstrukci
kulturního a sociálního centra v Chomutově
23. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Františkov nad Ploučnicí
IČ: 555941
sídlo: 407 23 Františkov nad Ploučnicí
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Vybudování dětského hřiště
24. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: ICE DOGG, s.r.o.
IČ: 63217791
sídlo: Široká 36/5, 110 00 Praha 1
výše dotace: 250 000,- Kč
název projektu (akce): Jet Ski Grand Prix (distanční závod na vodních
skútrech z Ústí do Děčína)
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25. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Svazek obcí Vejprtska
IČ: 47793040
sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
výše dotace: 1 300 000,- Kč
název projektu (akce): Systémová informovanost občanů (bezdrátové
rozhlasy a kamerové systémy)
26. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Ski CLUB LITVÍNOV, o.s.
IČ: 63124858
sídlo: Studentská 758, 436 01 Litvínov
výše dotace: 280 000,- Kč
název projektu (akce): Zakoupení a instalace lyžařského vleku
27. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Ski CLUB LITVÍNOV, o.s.
IČ: 63124858
sídlo: Studentská 758, 436 01 Litvínov
výše dotace: 760 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava ubytovacího zařízení
28. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Mikroregion Cínovec
IČ: 71214429
sídlo: Ruská 264, 417 01 Dubí
výše dotace: 419 000,- Kč
název projektu (akce): Bezdrátové rozhlasy
29. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov
IČ: 6228870
sídlo: Studentská 640, 436 67 Litvínov
výše dotace: 980 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce laboratoře biologie
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30. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov
IČ: 6228870
sídlo: Studentská 640, 436 67 Litvínov
výše dotace: 420 000,- Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na
školní hřiště včetně běžecké dráhy
31. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: městys Ročov
IČ: 00265446
sídlo: Ročov čp. 121, 439 67 Ročov
výše dotace: 330 000,- Kč
název projektu (akce): Výměna oken v mateřské škole
32. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Obrnice
IČ: 266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše dotace: 1 182 000,- Kč
název projektu (akce): Kamerový systém s propojením na Městskou policii v
Mostě
33. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: TJ Lokomotiva Most, o.s.
IČ: 47325178
sídlo: Ke Koupališti 1257/4
výše dotace: 487 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava ploché střechy sportovní haly
34. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 600 000,- Kč
název projektu (akce): Sanace zatrubněného potoka Strážky - Habrovice
35. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
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žadatel: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 3 100 000,- Kč
název projektu (akce): Sanace zdi v ulici Elišky Krásnohorské
36. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 712 000,- Kč
název projektu (akce): Stanoviště sběru komunálního odpadu „Neštěmice –
sídliště Na Skalce“
37. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 586 000,- Kč
název projektu (akce): Stanoviště sběru komunálního odpadu „Všebořice –
ulice Spartakiádní
38. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 820 000,- Kč
název projektu (akce): Stanoviště sběru komunálního odpadu „Na Skřivánku
– ulice SNP“
39. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: AK Chemopetrol Litvínov
IČ: 63125366
sídlo: Studentská 758, 436 01 Litvínov
výše dotace: 1 310 000,- Kč
název projektu (akce): Vybavení – atletika Litvínov
40. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Mikulov

15

IČ: 266485
sídlo: Tržní náměstí 27, 419 01 Mikulov
výše dotace: 1 627 000,- Kč
název projektu (akce): Dlouhodobá údržba místních komunikací a
parkovacích ploch v lyžařském středisku (nákup traktoru a příslušenství)
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, předložit materiál Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 10/114R/2008
Schválení účasti kraje na projektech se zahraniční spoluúčastí „Decentralised public and
non state HOT SPOTS for the development and cohesion“ a „Lisen to the voices of the
villages“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1) účast Ústeckého kraje v projektu „Decentralised public and non state HOT
SPOTS for the development and cohesion“ ve funkci vedoucího partnera
projektu s finančním podílem ve výši ve výši 40 200,- EUR (15%)
2) účast Ústeckého kraje v projektu „Listen to the Voices of the Villages
INTERREG B“ ve funkci partnera projektu s finančním podílem 44 250,- EUR
(15%)

B) u k l á d á
1) Odboru kanceláře hejtmana ve spolupráci s odborem evropských projektů zajistit
výkon činností souvisejících s účastí kraje v projektu „Decentralised public and non
state HOT SPOTS for the development and cohesion“ a uplatnit finanční prostředky
na spolufinancování podílu Ústeckého kraje v tomto projektu u odboru evropských
projektů.
Termín: ihned
2) Odboru kanceláře hejtmana ve spolupráci s odborem evropských projektů zajistit
výkon činností souvisejících s účastí kraje v projektu „Lisen to the voices of the
villages“ a uplatnit finanční prostředky na spolufinancování podílu Ústeckého kraje
v tomto projektu u odboru evropských projektů.
Termín: ihned
Usnesení č. 11/114R/2008
Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
p. o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
zvýšení závazných ukazatelů pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
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1. závazného ukazatele účelový investiční příspěvek o částku 199 tis. Kč na celkový
objem 199 tis. Kč, k podpoře investic na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení
cestmistrovství Litvínov
2. závazného ukazatele příspěvek na provoz o částku 12 tis. Kč na celkový objem 770
812 tis. Kč
3. závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši o částku 12 tis. Kč na
celkový objem 126 512 tis. Kč
B) u k l á d á
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zajistit
nezbytné úkony k realizaci usnesení dle bodu A)
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 12/114R/2008
Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
1.

2.

o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast:
a)

Děčínsko–východ, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce Dopravní podnik
města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín, IČ 62240935

b)

Šluknovsko, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce ČSAD Semily, a.s., Na
Rovinkách 211, 513 25 Semily; IČ 60108843

c)

Ústecko-sever, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce Severočeská
dopravní a.s., Nádražní náměstí 599/53, 415 01 Teplice, IČ 25040626

uzavření Smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského
jízdného na rok 2008 s autobusovým dopravcem:
a)

3.

Autobusová dopravní s.r.o., Bystrá 1730, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice,
IČ 28206584

o uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním
žákovského jízdného s těmito autobusovými dopravci:
a)

ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily; IČ 60108843

b)

Severočeská dopravní a.s., Tržní náměstí 970/2, 415 01 Teplice, IČ 25040626

c)

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín, IČ 62240935
dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 13/114R/2008
Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 9/109R/2008 odstavec A) body 28-31
Rada Ústeckého kraje po projednání
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mění
usnesení č. 9/109R/2008 odstavec A) body 28 - 31 Rady Ústeckého kraje ze dne 15. 4.
2008 takto:
28. datum 20. 2. 2008 se mění na 11. 3. 2008
29. datum 20. 2. 2008 se mění na 11. 3. 2008
30. datum 20. 2. 2008 se mění na 11. 3. 2008
31. datum 20. 2. 2008 se mění na 11. 3. 2008
Usnesení č. 14/114R/2008
Schválení uzavření licenční smlouvy s OSA
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s návrhem licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a s uzavřením
licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA a Ústeckým
krajem, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zjistit podpis
licenční smlouvy.
Termín: 7. 6. 2008
Usnesení č. 15/114R/2008
Účast zástupců Ústeckého kraje na akcích „workshop a setkání chemiků v Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
účast zástupců Ústeckého kraje na akcích „workshop a setkání chemiků v Ústí nad
Labem“ pořádaných ve dnech 17. a 18. června 2008 ve složení delegace:
-

Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
JUDr. Milan Franc, člen Rady Ústeckého kraje.

B) ukládá
Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit účast
zástupců Ústeckého kraje na workshopu a setkání chemiků.
Termín: 13. 6. 2008

Usnesení č. 16/114R/2008
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
služby "Labská cyklostezka – etapa 1, 2, 3"
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) a podle ustanovení § 25 písm. a) a § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o výzvě
k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
služby „Labská cyklostezka – etapa 1, 2, 3“.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců ve zjednodušeném
podlimitním řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů;
– dle § 53 odst. 1 písmena c) až 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 obdobné 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 v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
– dle § 54 písmene d) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad osvědčující odbornou
způsobilost svou nebo osoby, jejímž prostřednictvím svou odbornou způsobilost
zabezpečuje, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb., v platném znění;
§
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) Zákona s tím, že uchazeč doloží formou čestného prohlášení
seznam významných služeb obdobného charakteru při zpracování projektové
dokumentace a získání stavebního povolení na dopravní stavby v minimální hodnotě
každé nejméně 1 mil. Kč poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí být nejméně tři
a) osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
b) osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
c) čestná prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě, než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této
osoby získat z důvodů spočívající na její straně.
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) Ing. Jan Špilar – VIA – Projektový dopr.ateliér, Bruselská 266/14, 120 00 Praha
2 – Vinohrady, IČ: 126 09 447
2) URBAN – projektová kancelář, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem, IČ:
156 95 395
3) IDP, s.r.o., Masarykova 998/31, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27279936
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4)
5)
B)

Ing. Vladimír Budínský, dopravně-inženýrská projekční kancelář, Obvodová
742/18, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 134 70 108
AZ Konsult, s.r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430

jm enuje
členy hodnotící komise pro obě veřejné zakázky ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. JUDr. Milan Franc, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
5. Ing. Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu
6. Ing. Jolana Novotná, vedoucí oddělení územního plánování
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Pavel Hajšman, odbor regionálního rozvoje
4. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Marcela Holečková, vedoucí oddělení řízení grantových schémat a
fondů EU
6. Milena Elichová, oddělení územního plánu
7. zástupce KHK

C) u k l á d á
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony veřejné zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky
s doporučením na přidělení veřejné zakázky zájemcům, jejichž nabídka byla
vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako
nejvýhodnější.
Termín: 31. 7. 2008
Usnesení č. 17/114R/2008
Grantová schémata - dodatky ke smlouvám o financování
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu
Společného regionálního operačního programu ze dne 14.7.2005 ke grantovému
schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/1.1.23.1dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení.
2. O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu
Společného regionálního operačního programu ze dne 14. 7. 2005 ke grantovému
schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/1.1.24.1dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení.
3. O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu
Společného regionálního operačního programu ze dne 14. 7. 2005 ke grantovému
schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/3.2.25.1 dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení.
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4. O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu
Společného regionálního operačního programu ze dne 14.7 2005 ke grantovému
schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.1.26.1 dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení.
5. O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu
Společného regionálního operačního programu ze dne 30.8.2005 ke grantovému
schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.2.75 dle přílohy č. 8 tohoto
usnesení.
B)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit realizaci
výše uvedených usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 18/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Výroba Feromolybdenu a Ferovanadu z chemicky čistého hliníku a oxidů
molybdenu/vanadu (Aluminotermie) a instalace tavících pecí“ společnosti Commexim
Group a.s.“ oznamovatele Commexim Group a.s., Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u
Praha Umístění: Ústecký kraj, Obec:Sulejovice, k.ú.: Sulejovice
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Výroba feromolybdenu a ferovanadu z chemicky čistého hliníku a
oxidů molybdenu/vanadu (Aluminotermie) a instalace tavících pecí“ společnosti
Commexim Group a.s.“ oznamovatele Commexim Group a.s., Rudných dolů 291, 254
01 Jílové u Prahy takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Do dokumentace požaduje dopracovat: blíže specifikovat technologii
výroby Feromolybdenu a Ferovanadu, nakládání s odpady, specifikovat technologické
odpadní vody minimalizaci střetů záměru se zájmy života a rozvoje obce s oprávněnými
zájmy ochrany přírody a krajiny, studii na zdraví obyvatel, hlukovou studii, rozptylovou
studii vzhledem ke zvýšení dopravy související s uvažovaným množstvím dováženého
materiálu a odvozu výrobků.
Obec Sulejovice se záměrem nesouhlasí a požaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.
Usnesení č. 19/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Zařízení pro třídění a následné zpracování odpadů“ společnosti NOVALES s.r.o., Nové
Modlany č.80, 417 42 Krupka Umístění: Ústecký kraj, Obec:Krupka, k.ú.: Nové Modlany
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Zařízení pro třídění a následné zpracování odpadů“ oznamovatele
NOVALES s.r.o., Nové Modlany č.80, 417 42 Krupka takto:
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Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V dokumentaci požaduje řešit ovlivnění okolí hlukem a vibracemi a to
i ve vztahu k vyvolané nákladní dopravě.
Město Krupka se záměrem nesouhlasí a požaduje posouzení dle zákona 100/2001 sb.

Usnesení č. 20/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Farma větrných
elektráren Medvědí skála“ oznamovatele Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11
Jirkov Umístění: Ústecký kraj, obec Boleboř k. ú. Svahová Vysoká Pec k.ú. Podhůří u
Vysoké Pece Hora Sv. Kateřiny k.ú. Svahová I Horní Jiřetín k.ú. Horní Jiřetín, Jezeří
Litvínov k.ú. Hamr u Litvínova, Janov u Litvínova Nová Ves v Horách k.ú. Lesná v Kruš.
H., Mikulovice v Kr.H. Nová Ves v Horách
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k dokumentaci záměru „Farma větrných elektráren Medvědí skála“ oznamovatele Lesy
Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov takto:
Dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje
připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení.. Posudek musí vyhodnotit všechny
připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné
správy.
Za předpokladu zahrnutí všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do
návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek k předání dokumentace
zpracovateli posudku.
Pro území záměru Farma VTE Medvědí skála v k.ú. Jezeří a k.ú. Lesná není schválena
územně plánovací dokumentace. Město Horní Jiřetín a Nová Ves v Horách se záměrem
souhlasí, obec Boleboř .
Usnesení č. 21/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Změna stávajícího
dobývacího prostoru Rokle pro těžbu výhradního ložiska bentonitu Rokle č. ložiska 3 199
003, výhradního ložiska kaolinu Rokle, č. ložiska 3 199 001“ oznamovatele KERAMOST,
a.s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most Umístění: Ústecký kraj, obec Rokle k. ú. Rokle
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k dokumentaci záměru „Změna stávajícího dobývacího prostoru Rokle pro těžbu
výhradního ložiska bentonitu Rokle č. ložiska 3 199 003, výhradního ložiska kaolinu
Rokle, č. ložiska 3 199 001“ oznamovatele KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, 434 30
Most takto:
Požadujeme aby byla dokumentace doplněna o novou variantu, plně respektující
doporučení biologického hodnocení pořízené Krajským úřadem Ústeckého kraje v roce
2005 (Ondráček & Tejrovský 2005) jímž byl ověřen výskyt dalších významných druhů
rostlin, které biologické hodnocení v dokumentaci nezmiňuje - konkrétně druhů hrachor
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trávolistý (Lathyrus nissolia), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), rožec
krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum) a pochybek prodloužený (Androsace
elongata); které byly zjištěny v segmentu 33. Hrachor trávolistý a pochybek prodloužený
jsou přitom druhy velmi vzácné a rychle ustupující nebo v ČR aktuálně ohrožené
vyhynutím. Dále požadujeme aby dokumentace byla doplněna o aktuální hodnocení
celého území záměru vč. stavu jeho ochrany, zda samostatně nebo ve spojení s jinými
nemůže významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Vzhledem k mimořádnému významu části dotčeného území pro biodiverzitu, která je
vyjádřena trvalým výskytem značného počtu vzácných, ohrožených a zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, pokládáme v zásadě za nepřijatelné rozšiřování DP Rokle na
severozápadní úbočí vrchu Kolina. Ve stávající invariantní podobě je záměr vysoce
kontroverzní a není vyloučeno, že se v navazujících řízeních vedených podle zákona č.
114/1992 Sb. nepodaří prokázat významnou převahu veřejného zájmu nad zájmy
ochrany přírody, nebude možné vydat potřebná podmiňující rozhodnutí či kladná
závazná stanoviska ze strany orgánů ochrany přírody a investice do přípravy záměru
bude zmařena. Dále požadujeme řešit střety v oblasti dopravy vytěžených surovin a
cílený stav rekultivace.
Usnesení č. 22/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Ověření využití výrobního zařízení a objektu 5720 bývalé výrobny BON kyseliny pro
chemické zpracování vyčerpaných průmyslových katalyzátorů“, oznamovatele Spolek pro
chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem Umístění
záměru: Kraj Ústecký, obec: Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Ověření využití výrobního zařízení a objektu 5720 bývalé výrobny
BON kyseliny pro chemické zpracování vyčerpaných průmyslových katalyzátorů“,
oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930/86, 400 32
Ústí nad Labem takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. Do dokumentace požaduje dopracovat: jakost a množství odpadních vod,
předpokládané vlastnosti hlavního technologického odpadu ve vztahu k disponibilním
možnostem jeho využití nebo odstranění.
Usnesení č. 23/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Výroba dicyklopentadienu a nehydrogenované C9 frakce“, oznamovatele Unipetrol RPA,
s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec:Litvínov, k.ú. Záluží u
Litvínova areál UNIPETROL
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Výroba dicyklopentadienu a nehydrogenované C9 frakce“,
oznamovatele Unipetrol RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov takto:
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Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona, poskytuje nezbytné informace o vlivech
záměru na životní prostředí, se zřetelem na charakter záměru a faktory životního prostředí,
které mohou být provedením záměru ovlivněny. Opatření technického rázu na ochranu
jednotlivých složek životního prostředí jsou v předkládaném oznámení EIA stanoveny
pouze rámcově, detailně budou řešena v projektu, integrovaném povolení či ve fázích
zkušebního provozu.
Usnesení č. 24/114R/2008
Úleva z povinnosti uložené v souvislosti s ustanovením § 22 odst.6 zák.č. 250/2000 o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: a)Základní škole a Mateřské škole Děčín IV,
Máchovo nám.688/ll a b)Mateřské škole Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvkové
organizaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 22, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a) povolit úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole a
Mateřské škole Děčín IV, Máchovo nám.688/ll, příspěvkové organizaci, ve výši
10.000,- Kč a upustit od povinnosti zaplatit penále,
b) povolit úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Mateřské škole
Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvkové organizaci, ve výši 2 706,- Kč a
upustit od povinnosti zaplatit penále.
Usnesení č. 25/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Skladové haly DC SPED“ oznamovatele DC SPED spol. s r.o., Hrbovická 437/64, 400 01
Ústí nad Labem. Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem, k.ú. Předlice
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst.(6) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Skladové haly DC SPED“ předloženého oznamovatelem DC
SPED spol. s r.o., Hrbovická 437/64, 400 01 Ústí nad Labem, takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje
k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a
zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího
řízení.
Usnesení č. 26/114R/2008
Změna (posunutí) termínu přijímání žádosti o dotaci na rok 2008 z „Programu podpory
směrů rozvoje zemědělských oblastí a venkova v Ústeckém kraji na rok 2008 - 2013“
schváleného usnesením ZÚK ze dne 30. 4. 2008 v bodu č.30/25Z/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
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doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o změně (posunutí) termínu přijímání žádosti
o dotaci na rok 2008 z „Programu podpory směrů rozvoje zemědělských oblastí a
venkova v Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013“ z původního termínu 16. 5. 2008 až 30.
5. 2008 na termín 2. 6. 2008 až 30. 8. 2008.
Usnesení č. 27/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„PRODEJNA PENNY MARKET DĚČÍN BYNOV“ oznamovatele A + R, s.r.o., Jirny 353,
250 90 Jirny. Umístění: kraj Ústecký, obec Děčín, k.ú. Vyhov
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „PRODEJNA PENNY MARKET DĚČÍN BYNOV“ oznamovatele
A + R, s.r.o., Jirny 353, 250 90 Jirny takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních
předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a
vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění
životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. –
„Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí“ jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy,
odpovídající a dostatečná.
Usnesení č. 28/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Svařovna Duchcov – obnovení kusé koleje č. 104“ oznamovatele Duchcovská svařovna,
a.s., Želénská 2, 419 01 Duchcov. Umístění: kraj Ústecký, obec Duchcov, k.ú. Duchcov
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Svařovna Duchcov – obnovení kusé koleje č. 104“ oznamovatele
Duchcovská svařovna, a.s., Želénská 2, 419 01 Duchcov takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních
předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a
vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění
životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. –
„Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí“ jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné
správy, odpovídající a dostatečná.
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Usnesení č. 29/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„CTPark Krupka – hala K4“ oznamovatele CTP Invest spol. s.r.o., Central Trade Park D1
1571, 396 01 Humpolec Umístění: kraj Ústecký, obec Krupka k. ú. Nové Modlany
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „CTPark Krupka – hala K4“ oznamovatele CTP Invest spol.
s.r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec takto:
Požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V dokumentaci požadujeme doplnit řešení ovlivnění životního
prostředí v závislosti na navrženém způsobu dopravní obsluhy a druhů a nebezpečnosti
skladovaných látek.
Usnesení č. 30/114R/2008
Návrhy na poskytnutí o dotací a návrhy na dodatky ke smlouvám již poskytnutých dotací z
Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotace pro subjekt a
projekt:
1. TJ Tatran Ústí nad Labem, IČO: 44224877
Sídlo: Na valech 9, 400 01 Ústí nad Labem
Projekt: realizace stavby „Kanalizační přípojka TJ Tatran “
Výše dotace: 164 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního
hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotace pro subjekt a projekt:
1. Obec Zabrušany, IČO: 00266647
Sídlo: 417 71 Zabrušany č.p 1
Projekt: realizace stavby „Kanalizace Zabrušany II. a III: etapa “
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Dubí, IČO: 00266281
Sídlo: Ruská č. p. 264, 417 01 Dubí
Projekt: realizace stavby „Oprava havárie zakrytého profilu Mstišovského potoka
na náměstí Svobody ve Mstišově“
Výše dotace: 811 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Třebívlice, IČO: 00264539
Sídlo: Komenského nám. Č.p. 17, 411 15 Třebívlice
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Projekt: realizace stavby „Vodovod a kanalizace pro 9RD a v ul. Pod vinící“
Výše dotace: 608 035 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Město Vejprty, IČO: 00262170
Sídlo: Tylova č.p. 870/6, 431 91 Vejprty
Projekt: vyhotovení PD stavby „Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka“
Výše dotace: 129 500 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Město Bohušovice nad Ohří, IČO: 00263362
Sídlo: Husovo nám. č.p. 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Projekt: podpora realizace „Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření“
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Město Budyně nad Ohří, IČO: 00263427
Sídlo: Mírové nám. č.p. 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Projekt: podpora realizace stavby „Budyně nad Ohří - III. etapa kanalizace“
Výše dotace: 3 225 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
C) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního
hospodářství ÚK“ o uzavření dodatků smluv u již přiznaných dotací z Fondu vodního
hospodářství:
1. Ke smlouvě č. 1731/2007, uzavřenou s obcí Tisá, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 30. 6. 2008 na 30. 6. 2009
2. Ke smlouvě č. 39/2005/FVH, uzavřenou s obcí Žitenice, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 30. 9. 2008
3. Ke smlouvě č. 219/2008, uzavřenou s obcí Dolánky nad Ohří, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 31. 5. 2008 na 31. 10. 2008.
D)

ukládá
Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na poskytnutí dotací
a návrhy dodatků Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

E) ukládá
Ing. Táně Krydlové, pověřené vedením odboru životního prostředí a zemědělství,
1. předložit schválené smlouvy hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu
2. zajistit administraci uzavřených smluv
3. zajistit plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami uzavřených
smluv
Termín: průběžně do schválení závěrečného vyhodnocení projektů
Usnesení č. 31/114R/2008
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Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Obchodní centrum Louny – II. etapa“ oznamovatele DE IURE, s.r.o., Mlýnská 326/13,
602 00 Brno - revokace usnesení č. 16/107R/2008 ze dne 19. 3. 2008 Umístění: kraj
Ústecký, obec Louny, k. ú. Louny
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení č. 16/107R/2008 ze dne 19.03.2008 žádosti k oznámení pro zjišťovací řízení
EIA záměru „Obchodní centrum Louny – II. etapa“ oznamovatele DE IURE, s.r.o.,
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno,
B) se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Obchodní centrum Louny – II. etapa“ oznamovatele DE IURE,
s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních
předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a
vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění
životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. –
„Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí“ jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné
správy, odpovídající a dostatečná.
Město Louny záměr podporuje a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.
Usnesení č. 32/114R/2008
Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za I. čtvrtletí 2008 příspěvkovými
organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
informace o peněžních a věcných darech přijatých za I. čtvrtletí 2008 příspěvkovými
organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem dle předloženého
materiálu.
Usnesení č. 33/114R/2008
Změna v usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnou v usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008 takto:
Projekt č. 61 - z původního:
Název žadatele: FIGHTER’S GYM TEPLICE o.s.
se sídlem: Jaroslava Ježka 503/166, 434 01 Most
IČ: 26540118
výše dotace: 50 000,- Kč
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název projektu: Sportem proti zločinnosti mládeže, využití volného času, fyzická
zdatnost, disciplína a boj proti drogám
změna na:
Název žadatele: FIGHTER’S GYM TEPLICE o.s.
se sídlem: Javorová 3032, Teplice 1
IČ: 26540118
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Sportem proti zločinnosti mládeže, využití volného času, fyzická
zdatnost, disciplína a boj proti drogám
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

Usnesení č. 34/114R/2008
Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ - schválení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace dle ust. § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekty osobám:
1. příjemce dotace: FK Mlékojedy 2005
IČ: 70693455
sídlo: 412 01 Litoměřice, Mlékojedy čp.41
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Dětský mezinárodní fotbalový turnaj
2. příjemce dotace: Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice občanské sdružení
IČ: 14866170
sídlo: Předměstí Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Jarní výcvikový tábor začínajících veslařů na veslařském
kanále v Račicích
3. příjemce dotace: Basketbalový klub Baník Most
IČ: 66110009
sídlo: 434 01 Most, U stadionu 2
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Příměstská basketbalová stáž dětí Ústeckého kraje - 2008
4. příjemce dotace: Ústecká krajská asociace Sport pro všechny
IČ: 26982374
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem, Pincova 15
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu: Festival Sportu pro všechny 2008
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B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

Usnesení č. 35/114R/2008
Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ - schválení dodatku ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dodatek ke smlouvě č. 585/2008/SMT-78 ze dne 14. 4. 2008 o poskytnutí neinvestiční
dotace (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2008“
v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: SPORT UNION
IČ: 44554044
sídlo: Ve Smyčce 7, 400 11 Ústí nad Labem

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 36/114R/2008
Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje:
• městu Litoměřice ve výši 10 000,- Kč pro:
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53,
• městu Štětí ve výši 24 000,- Kč pro:
Základní škola Štětí, Školní 559, okr. Litoměřice,
• statutárnímu městu Chomutov ve výši 27 000,- Kč pro:
Základní škola Chomutov, Školní ulice 1480,
• obci Údlice, ve výši 19 000,-Kč pro:
Základní škola Údlice, okr. Chomutov,
•

statutárnímu městu Děčín v celkové výši 40 400,- Kč pro:
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Základní škola Děčín VI., Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, ve výši
30 500,- Kč,
Základní škola Děčín VIII., Vojanova 178/12, příspěvková organizace, ve výši
9 900,- Kč,
• statutárnímu městu Most v celkové výši 22 500,-Kč pro:
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace, ve výši 10 500,-Kč,
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, ve výši 12 000,Kč,
• městu Kadaň ve výši 12 000,- Kč pro:
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov,
• městu Klášterec v celkové výši 23 500,- Kč pro:
Základní školu Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov,
• obci Nové Sedlo ve výši 5 500,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okr. Louny, příspěvková
organizace,
• městu Louny ve výši 38 500,- Kč pro:
Základní škola Louny, Školní 2426,
• městu Lovosice ve výši 10 500,- Kč pro:
Základní škola Lovosice, Všehrdova 1,
• obci Povrly v celkové výši 6 500,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace,
v rámci Programu aktivního života PAŽIT.
B) souhlasí
s poskytnutím příspěvku zřizovatele pro rok 2008 ve výši 6 000,- Kč pro příspěvkovou
organizaci:
• Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace
v rámci Programu aktivního života PAŽIT.
C) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 37/114R/2008
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství a změny
v rejstříku škol a školských zařízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o
sloučení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673
příspěvková organizace
Sídlo: Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, PSČ 407 22
IČ: 65 082 061
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace
Sídlo: Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, PSČ 407 21
IČ: 63 155 931
a to dnem 1. září 2008.
Majetek, práva a závazky Základní školy praktické, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova
673, příspěvková organizace přecházejí na přejímací Speciální základní školu, Česká
Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace. Název právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Speciální základní
škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace.

B)

souhlasí
se změnami v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem dle
přílohy č. 9 tohoto usnesení.

C)

ukládá
1. Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008
2. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

Usnesení č. 38/114R/2008
Souhlas se zadáním veřejné zakázky na služby "Náhradní ubytování žáků a studentů po
dobu rekonstrukce domova mládeže
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu s usnesením rady Ústeckého kraje č. 17/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006 se
zadáním veřejné zakázky na služby "Náhradní ubytování žáků a studentů po
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dobu rekonstrukce domova mládeže" formou otevřeného řízení podle § 21 odst.
1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen zákon), ředitelem Ing. Jan Langthalerem, Vyšší odborná škola obalové
techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvkové organizace (dále jen
„škola“), Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČ: 46773509.
2. s předpoklady pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
§ základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písmene a) až i) zákona uchazeč 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 doklady o oprávnění
k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci;
3. s hodnocením nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídková cena, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH za
ubytování 90 žáků v období od 1. září 2008 do 30. června 2010;
4.

s pověřením hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (dle §
71 odst. 3) a komise pro posouzení kvalifikace (dle § 59 odst. 2 zákona);

5.

se jmenováním následujících členů a náhradníků hodnotící komise:
- členové:
1. Antonín Terber, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
3. Mgr. Dušan Vošahlík, zást. ředitele školy
4. Dana Hanusová, ved. vychovatelka DM školy
5. Jiřina Pospíšilová, účetní školy
- náhradníci:
1. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
3. Ing. Jana Žižková, učitelka školy
4. Klára Vogelová, vychovatelka DM školy
5. Bc. Eva Rybáková, personalistka školy

Usnesení č. 39/114R/2008
Nákup počítačových sestav pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem - 2008“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
zprávu o posouzení kvalifikace a výběru zájemců při omezení jejich počtu veřejné
zakázky na dodávky „Nákup počítačových sestav pro školy a školská zařízení zřizované
Ústeckým krajem – 2008“.

B) s o u h l a s í
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1. s rozhodnutím o vyloučení následujících zájemců, kteří nesplnili kvalifikaci v této
veřejné zakázce na dodávky „Nákup počítačových sestav pro školy a školská
zařízení zřizované Ústeckým krajem – 2008“:
a) AZ COMP. s.r.o., Masarykova 209/94, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
25018221, protože nesplnil základní ani technické kvalifikační předpoklady,
v žádosti chybí
• čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů vyžadované
v § 53 odst., 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) [splnění kritérií dle § 53 odst. 1 písm. c) až
e) a g) a i) zákona]
• požadovaná nejméně 3 osvědčení o rozsahu a době plnění významných
zakázek v posledních 3 letech dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona;
b) APPO, s.r.o., Burianova 8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 63146762, protože
nesplnil základní, ekonomické a finanční ani technické kvalifikační předpoklady,
v žádosti chybí
• čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
vyžadované v § 53 odst., 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) [splnění kritérií dle § 53 odst.
1 písm. c) až e) a g) a i) zákona];
• doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) zákona, doloženo bylo jen, že se o
uzavření takové pojistné smlouvy jedná;
• z požadovaných nejméně 3 osvědčení o rozsahu a době plnění významných
zakázek v posledních 3 letech dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona
chybí 2 osvědčení;
c) MEGABYTE, s.r.o., Na Spravedlnosti 1469/1, 415 01 Teplice, IČ: 25419102,
protože nesplnil základní kvalifikační předpoklady, v žádosti chybí
• čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů vyžadované
v § 53 odst., 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) [splnění kritérií dle § 53 odst. 1 písm. c) až
e) a g) a i) zákona]
d) MINARET, s.r.o., Textilní 1881/7, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 49098411,
protože nesplnil základní kvalifikační předpoklady, v žádosti chybí
• čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů vyžadované
v § 53 odst., 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) [splnění kritérií dle § 53 odst. 1 písm. c) až
e) a g) a i) zákona];
e) KONSIGNA Handel k.s., Jana Růžičky 1165/2a, Praha-Kunratice, kontaktní
adresa Kramoly 39, 403 03 Ústí nad Labem, IČ: 27368513, protože nesplnil
technické kvalifikační předpoklady, v žádosti chybí
• odpovídající živnostenské oprávnění podle § 54 písm. b) zákona.
2. s návrhem na zrušení tohoto zadávacího řízení podle ustanovení § 84 odst. 2
písm. a) zákona, protože z 9 doručených žádostí o účast bylo 5 zájemců vyloučeno,
takže po posouzení kvalifikace zbyli jen čtyři zájemci, což je méně, než minimální
počet 5 zájemců, stanovený zadavatelem dle zákona.
3. se změnou závazného ukazatele - zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro
rok 2008 pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
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•

název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Lípová 651/9, PSČ: 415 01
IČ:
61515809

•

název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany,
příspěvková organizace
sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 28
IČ:
18380824,

•

název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad
Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace
sídlo: Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, PSČ: 413 26
IČ:
69411263,

•

název: Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čs. armády 1530, PSČ: 434 46
IČ:
49872559

každé o 2 000 tis. Kč s tím, že finanční prostředky jsou určeny na nákup
počítačových sestav pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem - 2008.
Usnesení č. 40/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Prodejna potravin LIDL Duchcov“ oznamovatele obchodní firmy LIDL Česká republika
v.o.s., ul. K hájům 1233/2, 150 00 Praha 5 - Stodůlky. Umístění: Ústecký kraj, obec
Duchcov, k.ú.: Duchcov.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst.(6) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Prodejna potravin LIDL Duchcov“ předloženého
oznamovatelem obchodní firmou LIDL Česká republika v.o.s., ul.K hájům 1233/2,
150 00 Praha 5 takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ
Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů
státní a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do
závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 41/114R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Logistické obchodní centrum Trmice II - dostavba“ oznamovatele AA-Atelier alfa s.r.o.,
Přístavní 27, 400 07 Ústí nad Labem Umístění: kraj Ústecký, obec Trmice k. ú. Trmice
Rada Ústeckého kraje po projednání
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se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Logistické obchodní centrum Trmice II - dostavba“
oznamovatele AA-Atelier alfa s.r.o., Přístavní 27, 400 07 Ústí nad Labem takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních
předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na ŽP.
Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a
vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění
životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. –
„Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí“ jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné
správy, odpovídající a dostatečná.
Usnesení č. 42/114R/2008
Rozhodnutí výkonné agentury EU o neschválení projektu PRESmine ke spolufinancování v
letech 2008 - 2010 (celkem 2.900 tis. Kč)"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady č. 20/90R/2007 ze dne 11. 9. 2007.

B)

ukládá
Ing. Janu Sixtovi, CSc. vedoucímu odboru průmyslové zóny Triangle, připravit ve
spolupráci s Ing. Jiřím Hubkou, vedoucím odboru Evropských projektů a RNDr.
Zuzanou Kadlecovou, vedoucí odboru Regionálního rozvoje, přepracování projektu
PRESmine tak, aby odpovídal budoucí výzvě programu Intelligent Energy.
Termín: 31. 10. 2008

Usnesení č. 43/114R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Dětský domov a ZŠ praktická Duchcov - výměna oken“
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 „Dětský domov a ZŠ praktická Duchcov – výměna oken“

B)

rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Dětský domov a ZŠ praktická Duchcov – výměna oken“
dodavateli ABS - stavební společnost s. r. o., Teplická předměstí 4/2, 418 01 Bílina,
IČ: 44564139, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 5 981 346,00 Kč bez DPH
Termín plnění: 12 týdnů
Poskytované záruky: 48 měsíců

C) u k l á d á
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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: 30. 6. 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: 30. 6. 2008
Usnesení č. 44/114R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Domov důchodců Dubí – výměna výplní otvorů“
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 „Domov důchodců Dubí – výměna výplní otvorů“

B)

rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Domov důchodců Dubí – výměna výplní otvorů“
dodavateli Speciální stavby Most spol. s r. o., J. Suka 261, PO BOX č. 26, 434 01
Most, IČ: 41327225, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 3 162 637,00 Kč bez DPH, 3 447 274,00 Kč s DPH
Termín plnění: 12 týdnů
Poskytované záruky: 48 měsíců

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: 30. 6. 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: 30. 6. 2008
Usnesení č. 45/114R/2008
Dohody o partnerství k projektům do Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad (Krajská zdravotní, a.s.)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
o uzavření dohod o partnerství mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. pro
projekty, které jsou přílohou č. 10 - 17 tohoto usnesení
B) u k l á d á
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Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložit
k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje prohlášení a dohody o partnerství dle bodu A)
tohoto usnesení
Termín: 20. 6. 2008

1.
Usnesení č. 46/114R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí (pozemků) mezi Českou republikou,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00,
IČ: 69797111 a Ústeckým krajem, a to:
- pozemek: p.p.č. 143/3 o výměře 6693 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha,
-

pozemek: p.p.č. 143/4 o výměře 2332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: dobývací plocha,

-

pozemek: p.p.č. 143/10 o výměře 355 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,

-

pozemek: st.p.č. 157 o výměře 133 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

-

pozemek: st.p.č. 348 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

obec Háj u Duchcova, k.ú. Háj u Duchcova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního
ukončení projektu „Rekonstrukce půdního prostoru – budovy č. 2 Ústavu sociální
péče Háj u Duchcova“.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

2.
Usnesení č. 47/114R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí (pozemků) mezi obcí Jimlín, se sídlem
Jimlín 7, 440 01 Louny, IČ: 00556327 a Ústeckým krajem, a to:
pozemek: p.p.č. 876/5 o výměře 1405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 876/5 vznikl oddělením dílů a, e, b, f
z pozemků p.č. 14/1, 22, 876/1, 878/1 a sloučením těchto dílů dle geometrického
plánu č. 241-14/2008 ze dne 3.3.2008)
- pozemek: p.p.č. 22/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 22/2 vznikl oddělením z pozemku p.č. 22 dle
geometrického plánu č. 241-14/2008 ze dne 3.3.2008)
- pozemek: p.p.č. 19 o výměře 265 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
obec Jimlín, k.ú. Jimlín, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro obec Jimlín, na dobu určitou ode dne podpisu
smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Oblastní muzeum
v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně“.
-

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2008

3.
Usnesení č. 48/114R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (pozemku) mezi Českou republikou,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00,
IČ: 69797111 a Ústeckým krajem, a to:
pozemek: p.p.č. 872/3 o výměře 293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 872/3 vznikl oddělením z pozemku p.č.
872/2 dle geometrického plánu č. 241-14/2008 ze dne 3.3.2008)
obec Jimlín, k.ú. Jimlín, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního
ukončení projektu „Oblastní muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu
v Jimlíně“.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

4.
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Usnesení č. 49/114R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0002/08, VS 6508000208 (naše č.
204/2008) uzavřené mezi Správou železniční a dopravní cesty, s.o. a Ústeckým
krajem (pozemky pro stavbu „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 –
Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258“),
kterým se:
- mění číslo nájemní smlouvy na 8/08, VS 8011000808,
- doplňuje Čl. V. odst. 12 takto: „Tato smlouva nenahrazuje stavební povolení pro
stavbu, které si je nájemce povinen zajistit před zahájením stavby. Nájemce se
zavazuje dodržet technické podmínky stanovené při územním a stavebním řízení,
obsažené v souhrnném vyjádření ČD a.s a SŽDC s.o., pod č.j. 175-411-Mi/2008
ze dne 21. 3. 2008, které je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.“
- ruší se dosavadní text Čl. VII. odst. 1 a nahrazuje se takto:
„Tato smlouva se sjednává na dobu u r č i t o u s účinností od 1. 3. 2008 a doba
trvání
nájmu končí uplynutím pěti let od finančního ukončení projektu,
nejpozději však dnem 31. 12. 2015“.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dodatek č. 1 Nájemní
smlouvy odsouhlasený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

5.
Usnesení č. 50/114R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0001/08, VS 6508000108 (naše č.
202/2008) uzavřené mezi Správou železniční a dopravní cesty, s.o. a Ústeckým
krajem (pozemky pro stavbu „Ústecký kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce v úseku
I/13 – Jirkov – Otvice – Havraň, silnice II/251“), kterým se:
- mění číslo nájemní smlouvy na 7/08, VS 8011000708,
- doplňuje Čl. V. odst. 12 takto: „Tato smlouva nenahrazuje stavební povolení pro
stavbu, které si je nájemce povinen zajistit před zahájením stavby. Nájemce se
zavazuje dodržet technické podmínky stanovené při územním a stavebním řízení,
obsažené v souhrnném vyjádření ČD a.s a SŽDC s.o., pod č.j. 134-411-Mi/2008
ze dne 27. 2. 2008, které je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.“
- ruší se dosavadní text Čl. VII. odst. 1 a nahrazuje se takto:
„Tato smlouva se sjednává na dobu u r č i t o u s účinností od 1. 3. 2008 a doba
trvání
nájmu končí uplynutím pěti let od finančního ukončení projektu,
nejpozději však dnem 31. 12. 2015“.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dodatek č. 1 Nájemní
smlouvy odsouhlasený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008
6.
Usnesení č. 51/114R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0004/08, VS 6508000408 (naše č.
201/2008) uzavřené mezi Správou železniční a dopravní cesty, s.o. a Ústeckým
krajem (pozemky pro stavbu „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 –
Údlice – Kadaň – Klášterec n. O., silnice II/224, II/568“, kterým se:
- mění číslo nájemní smlouvy na 10/08, VS 8011001008,
- doplňuje Čl. V. odst. 12 takto: „Tato smlouva nenahrazuje stavební povolení pro
stavbu, které si je nájemce povinen zajistit před zahájením stavby. Nájemce se
zavazuje dodržet technické podmínky stanovené při územním a stavebním řízení,
obsažené v souhrnném vyjádření ČD a.s a SŽDC s.o., pod č.j. 134-411-Mi/2008
ze dne 27. 2. 2008, které je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.“
- ruší se dosavadní text Čl. VII. odst. 1 a nahrazuje se takto:
„Tato smlouva se sjednává na dobu u r č i t o u s účinností od 1. 3. 2008 a doba
trvání nájmu končí uplynutím pěti let od finančního ukončení projektu,
nejpozději však dnem 31. 12. 2015“.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dodatek č. 1 Nájemní
smlouvy odsouhlasený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

7.
Usnesení č. 52/114R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0003/08, VS 6508000308 (naše č.
200/2008) uzavřené mezi Správou železniční a dopravní cesty, s.o. a Ústeckým
krajem (pozemky pro stavbu „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 –
Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224“, kterým se:
- mění číslo nájemní smlouvy na 9/08, VS 8011000908,
- doplňuje Čl. V. odst. 12 takto: „Tato smlouva nenahrazuje stavební povolení pro
stavbu, které si je nájemce povinen zajistit před zahájením stavby. Nájemce se
zavazuje dodržet technické podmínky stanovené při územním a stavebním řízení,
obsažené v souhrnném vyjádření ČD a.s a SŽDC s.o., pod č.j. 134-411-Mi/2008
ze dne 27. 2. 2008, které je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.“
- ruší se dosavadní text Čl. VII. odst. 1 a nahrazuje se takto:

41

„Tato smlouva se sjednává na dobu u r č i t o u s účinností od 1. 3. 2008 a doba
trvání nájmu končí uplynutím pěti let od finančního ukončení projektu,
nejpozději však dnem 31. 12. 2015“.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dodatek č. 1 Nájemní
smlouvy odsouhlasený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

Usnesení č. 53/114R/2008
Změna usnesení Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008 ze dne 30.4.2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se změnou
1. usnesení č. 41/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 v bodě A) u projektu číslo 4 takto:
Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra
výše celkových nákladů: 58 300 tis. Kč
2. usnesení č. 41/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 v bodě A) u projektu číslo 16 takto:
Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty
výše celkových nákladů: 32 200 tis. Kč
3. usnesení č. 41/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 v bodě A) u projektu číslo 24 takto:
Oblastní muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
výše celkových nákladů: 52 900 tis. Kč
B)

ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje doporučení dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 54/114R/2008
Zpráva o stavu přípravy zprovoznění doplňkových silničních přeshraničních spojení mezi
Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
aktualizaci přehledu doplňkových silničních přeshraničních spojení mezi Ústeckým
krajem a Svobodným státem Sasko.

B)

schvaluje
seznam spojů určených ke zprovoznění dle přílohy č.18 tohoto usnesení.

C) ukládá
Ing. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, předložit aktualizaci
přehledu doplňkových silničních přeshraničních spojení mezi Ústeckým krajem a
Svobodným státem Sasko na jednání Rady Ústeckého kraje.
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Termín: 17. 9. 2008
Usnesení č. 55/114R/2008
Používání vozidla ředitelem Krajského úřadu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
o přidělení osobního automobilu Ústeckého kraje do dlouhodobého užívání řediteli
Krajského úřadu Ústeckého kraje a jeho používání i k soukromým účelům s tím, že
budou dodržena ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

B) z m o c ň u j e
Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, k uzavření dohody o svěření vozidla do
dlouhodobého užívání.

Usnesení č. 56/114R/2008
Příprava 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b ere n a vědom í
ústní informaci o přípravě 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

B)

sch val u j e
1. upravený návrh programu 26. Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. harmonogram zabezpečení 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení 6/114R/2008 – Dary složkám integrovaného záchranného
systému na území ÚK
Příloha č. 2 k usnesení 7/114R/2008 - Převod nadbytečného movitého majetku obcím
na území ÚK
Příloha č. 3 k usnesení 14/114R/2008 – Licenční smlouva o veřejné provozování
hudebních děl
Příloha č. 4 k usnesení 17/114R/2008 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o financování
grantového schématu SROP ze dne 14.7.2005
Příloha č. 5 k usnesení 17/114R/2008 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o financování
grantového schématu SROP ze dne 14.7.2005
Příloha č. 6 k usnesení 17/114R/2008 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového
schématu SROP ze dne 14.7.2005
Příloha č. 7 k usnesení 17/114R/2008 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového
schématu SROP ze dne 14.7.2005
Příloha č. 8 k usnesení 17/114R/2008 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového
schématu SROP ze dne 30.8.2005
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Příloha č. 9 k usnesení 37/114R/2008 - Změna zápisu školy nebo školského zařízení do
rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných
ÚK
Příloha č. 10 k usnesení 45/114R/2008 – Dohoda o partnerství
Příloha č. 11 k usnesení 45/114R/2008 – Dohoda o partnerství
Příloha č. 12 k usnesení 45/114R/2008 – Dohoda o partnerství
Příloha č. 13 k usnesení 45/114R/2008 – Dohoda o partnerství
Příloha č. 14 k usnesení 45/114R/2008 – Dohoda o partnerství
Příloha č. 15 k usnesení 45/114R/2008 – Dohoda o partnerství
Příloha č. 16 k usnesení 45/114R/2008 – Dohoda o partnerství
Příloha č. 17 k usnesení 45/114R/2008 – Dohoda o partnerství
Příloha č. 18 k usnesení 54/114R/2008 – Aktualizace přehledu doplňkových silničních
spojení mezi ÚK a Svobodným státem Sasko
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P íloha . 1 k usnesení . 6/114R/2008
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje

Dary složkám Integrovaného záchranného systému
na území Ústeckého kraje
1) eská republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
I : 00007064
zastoupené plk. JUDr. Ji ím Vorálkem, editelem Policie R správy Severo eského kraje
Ústí nad Labem
P edm t daru :
Po et
Cena v .DPH
kus
Terénní automobil FORD RANGER Double Cab XLT Upgrade, 2.5
1
981.888,- K
TDCi 105 kW + p íslušenství
1
SONY - Recording Blue-Ray systém 50/25GB
34.974,- K
2
Kamera SONY HDV/DVCAM/DV - HVR – A1E
3
Video HDV p ehráva SONY - GV - HD700E
1
Vodot sný kryt kamery - IKELITE6039
1
Sv tlo do hloubky 60m - PRO VIDEO - LI
2
Stativ SONY s dálkovým ovládáním - VCT - D580RM
2
Náhradní zdroj baterie kamery - NP - QM91D
2
Nabíje ka baterií kamery - AC – VQ50
375.236,50 K
1
Kufr pro kameru - LCH – HCE
1
Taška pro kameru - S – 6010E
1
Kufr pro p ehráva - PELI 1550
1
P enosný harddisk ke kame e - FS – 4HD 120GB
1
Náhradní zdroj baterie p ehráva e - NP – F970
1
Nabíje ka baterií NP – F - AC – V700A
1
Kombinovaný p ehráva Blue-Ray HD-DVD LG - BH – 100
1
Videoreflektor 10/100W - HVL – 20DW2
1
Objektiv na kameru SONY FUJINON S20 x 6,4BRM – SD
69.020,- K
1
Náhlavní displej Ranger2
83.489,- K
1
Informa ní výstražná tabule WeNiPol + p íslušenství
338.338,- K
10
GPS Navigace MIO DigiWalker C720
81.000,- K
10
Sof. MioMap Cykloatlas+turistická mapa R
11.900,- K
3
modul GPS na ochranu Informa ní výstražné tabule WeNiPol
30.000,- K
Celková cena daru iní 2.005.845,50 K v etn DPH
2) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p ísp vková organizace
Sociální pé e 799/7a, 400 01 Ústí nad Labem
I : 00829013
zastoupená MUDr. Iljou Deylem, editelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje, p ísp vkové organizace
P edm t daru :
Po et
Cena v .DPH
kus
1
Terénní sanitní vozidlo RLP VW Transporter Kombi + p ísl.
1.595.069,- K
1
Transportní nosítka FERNO 4153 + p íslušenství
394.744,- K
1
Transportní defibrilátor/ monitor LIFEPAK 12 + p íslušenství
10
GPS GARMIN Nüvi 760
110.000,- K
Celková cena daru iní 2.099.813,- K v etn DPH
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3) Hasi ský záchranný sbor Ústeckého kraje,
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
I : 70886300
zastoupený plk. ing. Jaroslavem Novotným, editelem Krajského editelství Hasi ského
záchranného sboru Ústeckého kraje
P edm t daru :
Po et
Cena v .DPH
kus
19
Nosi DrägerMan PSS 90 BII (Bodyguard II)
19
Plicní automatika PSS-P - p etlak, krátká hadice
19
Vývod pro 2. plicní automatiku PA/PSS 90
19
Držák plicní automatiky
10
Maska Panorama Nova -P PC EPDM - náhlavní k íž
13
Maska Panorama Nova -S-P PC EPDM - kandahár
1.990.043,10 K
10
Maska Panorama Nova RA-PC EPDM - náhlavní k íž
3
Pouzdro na masku PROTEX – sada 4 kus
10
Plicní automatika PSS-RA - rovnotlak, dlouhá hadice
Láhev carbon kompozit 6,9L/300bar / 4,6kg
19
v .ventilu Dräger
19
Potah na kompozitní láhev 6,9L
Celková cena daru iní 1.990.043,10 K K v etn DPH
4) Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasi - kraj Ústecký
Dob tická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
I : 71173811
zastoupený Pavlem Doubravou, starostou Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasi - kraj Ústecký
P edm t daru :
Po et
Cena v .DPH
kus
2
Kladina pro štafetu 4*60m
2
Kladina pro PS 800x120
2
Bariéra 150 x 200 pro stafeta 4x60 m
2
P ekážka okno
2
Bariéra 150 x 200 (200) nastavovací pro PS
260.670,- K
2
Bariera 0,7 x 200 CTIF nastavovací pro PS
2
Plato 200 x 200 požární útok
2
Odkládací deska pro štafetu CTIF
3
Ter e požární útok - sada
3
Elektrická signalizace k ter m CTIF
3
Džberová st íka ka
Celková cena daru iní 260.670,- K v etn DPH
5) M stys Panenský Týnec
. p. 10, 439 05 Panenský Týnec
I : 00265314
zastoupený Václavem Švajcrem, starostou M styse Panenský Týnec
P edm t daru :
Po et
kus
1
Kombinované hydraulické n žky NHK 1 - 360
1
Vysokotlaký agregát HAM 63

Cena v .DPH
47.731,- K
63.070,- K
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Celková cena daru iní 110.801,- K v etn DPH
6) Statutární m sto D ín
Mírové Nám stí 1175/5, 405 38 D ín IV
I : 00261238
zastoupený Ing. Vladislavem Raškou, primátorem Statutárního m sta D ín
P edm t daru :
Po et
kus
2
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
2
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
2
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
83.300,- K
90.440,- K
32.725,- K

Celková cena daru iní 206.465,- K v etn DPH
7) M sto Litom ice
Mírové nám stí 15/7, 412 01 Litom ice 1
I : 00263958
zastoupený Mgr. Ladislavem Chlupá em, starostou M sta Litom ice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K

Celková cena daru iní 103.232,50 K v etn DPH
8) M sto Roudnice nad Labem
Karlovo nám stí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
I : 00264334
zastoupený Zde kem Kubínkem, starostou M sta Roudnice nad Labem
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K

Celková cena daru iní 103.232,50 K v etn DPH
9) M sto Terezín
Nám stí SA 179, 411 55 Terezín
I : 00264474
zastoupený R ženou echovou, starostkou M sta Terezín
P edm t daru :
Po et
kus
2
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
83.300,- K
45.220,- K
16.362,50 K

Celková cena daru iní 144.882,50 K v etn DPH
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10) M sto Št tí
Mírové nám stí 163, 411 08 Št tí
I : 00264466
zastoupený Ing. Zde kou Rulíškovou, starostkou M sta Št tí
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K

Celková cena daru iní 103.232,50 K v etn DPH
11) Obec H ensko
. p. 71, 407 17 H ensko
I : 00261351
zastoupený Josefem erným, starostou Obce H ensko
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K
15.470,- K

Celková cena daru iní 118.702,50 K v etn DPH
12) Obec Chodouny
. p. 20, 411 71 Chodouny
I : 00263699
zastoupený Marií Cimrovou, starostkou Obce Chodouny
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K

Celková cena daru iní 103.232,50 K v etn DPH
13) Obec Chotim
. p. 66, 410 02 Lovosice 2
I : 00556211
zastoupený Pavlem Klímou, starostou Obce Chotim
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K
10.405,40 K

Celková cena daru iní 113.637,90 K v etn DPH
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14) Obec K ešice
Nádražní 84, 411 48 K ešice
I : 00263851
zastoupený Ludmilou Ju íkovou, starostkou Obce K ešice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K
15.470,- K

Celková cena daru iní 118.702,50 K v etn DPH
15) Obec V domice
Na Pr honu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
I : 00264598
zastoupený Václavem Tylem, starostou Obce V domice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K

Celková cena daru iní 103.232,50 K v etn DPH
16) Obec Velké B ezno
D ínská 211, 403 23 Velké B ezno
I : 00267139
zastoupený Ing. Miroslavem Mouchou, starostou Obce Velké B ezno
P edm t daru :
Po et
kus
1
Plovoucí erpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
41.650,- K
45.220,- K
16.362,50 K

Celková cena daru iní 103.232,50 K v etn DPH
17) Obec Tisá
. p. 205, 403 36 Tisá
I : 00267082
zastoupený Mgr. Martinou Šimá ovou, starostkou Obce Tisá
P edm t daru :
Po et
kus
1
Kalové erpadlo WT 40 XK2 DE + p íslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + p íslušenství

Cena v .DPH
45.220,- K
16.362,50 K

Celková cena daru iní 61.582,50 K v etn DPH
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18) Obec B ezno
Radni ní 97, 431 45 B ezno u Chomutova
I : 00261823
zastoupený Zde kem Valentou, starostou Obce B ezno
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
19) Obec Málkov
Zelená 3, 430 01 Chomutov 1
I : 00262013
zastoupený RSDr. Pavlem Bursou, starostou Obce Málkov
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
10.405,40 K

Celková cena daru iní 10.405,40 K v etn DPH
20) M sto Maš ov
Nám stí 80, 431 55 Maš ov
I : 00262021
zastoupený Josefem Sluné kem , starostou M sta Maš ov
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
10.405,40 K

Celková cena daru iní 10.405,40 K v etn DPH
21) Obec Radonice
. p. 1, 431 55 Radonice u Kadan
I : 00262111
zastoupený V rou Vernerovou, starostkou Obce Radonice
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
22) M sto Krásná Lípa
Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
I : 00261459
zastoupený Ing. Zby kem Linhartem, starostou M sta Krásná Lípa
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K
20.810,80 K

6

P íloha . 1 k usnesení . 6/114R/2008
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje
Celková cena daru iní 36.280.80 K v etn DPH
23) M sto Mikulášovice
. p. 1007, 4077 79 Mikulášovice
I : 00261581
zastoupený Stanislavem Hladíkem , starostou M sta Mikulášovice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
24) M sto Varnsdorf
Nám stí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 1
I : 00261718
zastoupený Ing. Josefem Polá kem, starostou M sta Varnsdorf
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
25) M sto Verne ice
Mírové nám stí 138, 407 25 Verne ice
I : 00261742
zastoupený Pavlou Hnízdovou, starostkou M sta Verne ice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K
20.810,80 K

Celková cena daru iní 36.280,80 K v etn DPH
26) Obec Vilémov
. p. 172, 407 80 Vilémov u Šluknova
I : 00261769
zastoupený Hynkem Raichartem, starostou Obce Vilémov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K
20.810,80 K

Celková cena daru iní 36.280,80 K v etn DPH
27) Obec Lubenec
Podbo anská 51, 439 83 Lubenec
I : 00265217
zastoupený Bohumilem Peterkou , starostou Obce Lubenec
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K
10.405,40 K
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Celková cena daru iní 25.875,40 K v etn DPH
28) Obec ern ice
Jiráskova 223, 439 01 ern ice
I : 00556271
zastoupený Janem Ogieglem, starostou Obce ern ice
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 10.405,40 K v etn DPH
29) Obec Domoušice
. p. 107, 439 68 Domoušice
I : 00264903
zastoupený Zde kem Kutnerem, starostou Obce Domoušice
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
10.405,40 K

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
30) Obec H ivice
. p. 24, 439 65 H ivice
I : 00264971
zastoupený Josefem Hajmem, starostou Obce H ivice
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
10.405,40 K

Celková cena daru iní 10.405,40 K v etn DPH
31) M stys Peruc
Old ichova 49, 439 07 Peruc
I : 00265331
zastoupený Antonínem Lancem, starostou M styse Peruc
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
10.405,40 K

Celková cena daru iní 10.405,40 K v etn DPH
32) Obec Tucho ice
. p. 123, 439 69 Tucho ice
I : 00265624
zastoupený Ladislavem Kubiskou, starostou Obce Tucho ice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
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33) M sto Vroutek
nám stí Míru 166, 439 82 Vroutek
I : 00265705
zastoupený Martou Hessovou, starostkou M sta Vroutek
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
10.405,40 K

Celková cena daru iní 10.405,40 K v etn DPH
34) M stys Brozany nad Oh í
Palackého nám stí 75, 411 81 Brozany nad Oh í
I : 00263397
zastoupený Ing. Václavem Beštou, starostou M styse Brozany nad Oh í
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
35) M sto Budyn nad Oh í
Mírové nám stí 65, 411 18 Budyn nad Oh í
I : 00263427
zastoupený Ing. Petrem Medá kem CSc., starostou M sta Budyn nad Oh í
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
36) Obec Love kovice
. p. 40, 411 45 Úšt k
I : 00263982
zastoupený Václavem Pavlíkem, starostou Obce Love kovice
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
37) Obec Polepy
. p. 112, 411 47 Polepy
I : 00264202
zastoupený Ji inou Faj ákovou, starostkou Obce Polepy
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
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38) Obec Straškov-Vodochody
. p. 2, 411 84 Straškov - Vodochody
I : 00264431
zastoupený Janem Barton m, starostou Obce Straškov-Vodochody
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
39) M sto T ebenice
Pa íkovo nám stí 1, 411 13 T ebenice
I : 00264521
zastoupený Václavem Vobo ilem, starostou M sta T ebenice
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
40) Obec Vrbice
Hlavní 47, 411 64 Vrbice u Roudnice nad Labem
I : 00264652
zastoupený Vlastimilem Miklem, starostou Obce Vrbice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
41) M sto Chaba ovice
Husovo nám stí 183, 403 17 Chaba ovice
I : 00556912
zastoupený Ji ím Záho íkem, starostou M sta Chaba ovice
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
42) Obec Male ov
. p. 36, 403 27 Male ov u Ústí nad Labem
I : 00266884
zastoupený Antonínem Marešem, starostou Obce Male ov
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
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43) Obec Povrly
Mírová 165, 403 32 Povrly
I : 00266931
zastoupený Ji ím Schickem, starostou Obce Povrly
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
44) Obec ehlovice
. p. 1, 403 13 ehlovice
I : 00266981
zastoupený Josefem Machá kem, starostou Obce ehlovice
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
45) M sto Duchcov
Nám stí Republiky 5, 419 01 Duchcov
I : 00266299
zastoupený Petrem K ourkem, starostou M sta Duchcov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K
20.810,80 K

Celková cena daru iní 36.280,80 K v etn DPH
46) M sto Bílina
B ežánská 50/4, 418 31 Bílina
I : 00266230
zastoupený Josefem Horá kem, starostou M sta Bílina
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
47) Obec Byst any
Pražská 32, 417 61 Byst any
I : 00266256
zastoupený Ivanem Vinickým, starostou Obce Byst any
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K
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Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
48) M stys Hostomice
Mlýnská 158, 417 52 Hostomice nad Bílinou
I : 00266311
zastoupený Hanou Haklovou, starostkou M styse Hostomice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
49) M sto Koš any
Teplická 297, 417 23 Koš any u Teplic
I : 00266400
zastoupený Františkem Vohá kou, starostou M sta Koš any
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K
20.810,80 K

Celková cena daru iní 36.280,80 K v etn DPH
50) Obec M runice
.p. 67, 418 04 Bílina 4
I : 00266477
zastoupený Bc. Jitkou Novou, starostkou Obce M runice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
51) M sto Osek
Zahradní 246, 417 05 Osek u Duchcova
I : 00266558
zastoupený Ing. Ji ím Hlinkou, starostou M sta Osek
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
52) Obec Proboštov
Nám stí Svobody 700, 417 12 Proboštov u Teplic
I : 00266566
zastoupený Alenou Antošovou, starostkou Obce Proboštov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K
10.405,40 K

Celková cena daru iní 25.875,40 K v etn DPH
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53) Obec Srbice
. p. 22, 415 01 Teplice 1
I : 00266591
zastoupený Milanem Zykou, starostou Obce Srbice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 15.470,- K v etn DPH
54) Obec Obrnice
Mírová 70, 435 21 Obrnice
I : 00266116
zastoupený Stanislavem Zaspalem, starostou Obce Obrnice
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
15.470,- K

Cena v .DPH
10.405,40 K

Celková cena daru iní 10.405,40 K v etn DPH
55) M sto Hora Svaté Kate iny
Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kate iny
I : 00265934
zastoupený Evou Horákovou, starostkou M sta Hora Svaté Kate iny
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena v .DPH
20.810,80 K

Celková cena daru iní 20.810,80 K v etn DPH
56) M sto Rumburk
T . 9. kv tna 1366/48, 408 01 Rumburk
I : 00261602
zastoupený Ing. Jaroslavem Syká kem, starostou M sta Rumburk
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlový terminál PEGAS + p íslušenství

Cena v .DPH
71.745,10 K

Celková cena daru iní 71.745,10 K v etn DPH
57) Obec Ková ská
Nám stí J. Švermy 64, 431 86 Ková ská
I : 00261947
zastoupený Alenou Kepi kovou, starostkou Obce Ková ská
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlový terminál PEGAS + p íslušenství

Cena v .DPH
71.745,10 K

Celková cena daru iní 71.745,10 K v etn DPH
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P íloha . 4 k usnesení . 17/114R/2008
.j.: 30137/2005-34
íslo v CES: 3130/2
íslo úkolu:

Dodatek . 2
ke Smlouv o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu
ze dne 14.7.2005
ke grantovému schématu s registra ním íslem žádosti CZ 04.1.05/1.1.23.1
(dále jen Smlouva)

eská republika, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj,
se sídlem: Praha 1, Starom stské nám. 6, PS 110 15,
zastoupené Ing. Lumírou Kafkovou, editelkou odboru SROP, JPD 2 a FS,
I : 66 00 22 22,
bankovní spojení: NB Praha 1, Na P íkop 28,
íslo ú tu: 629001/0710
na stran jedné

(dále jen „MMR“),
a

kone ný p íjemce finan ní pomoci:
(dále jen „kone ný p íjemce“)
Název kone ného p íjemce: Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I : 70892156
DI : CZ70892156
Správce dan : FÚ v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 02 Ústí nad Labem 1
Eviden ní íslo grantového schématu v IS DIS: CZ 04.1.05/1.1.23.1
P íjemce pomoci je/není plátce DPH
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Bankovní spojení: 0800/ eská spo itelna, a.s.
íslo zvláštního ú tu/podú tu: 1626662/0800
Místo realizace grantového schématu: celé území Ústeckého kraje
na stran druhé
uzavírají
níže uvedeného dne, m síce a roku tento Dodatek, k výše uvedené Smlouv

lánek I
1. Smluvní strany uzav ely dne 14.7.2005 Smlouvu o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku . 2, kterým se m ní n která ustanovení
Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 související s realizací grantového schématu
Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji
registra ní íslo: CZ 04.1.05/1.1.23.1, specifikovaného v l. II bod 2 Smlouvy.

lánek II
1. V lánku II bod 2 písmeno h) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: III. tvrtletí 2008“
ruší a nahrazuje se textem:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: II. tvrtletí 2008“
2. V lánku II bodu 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I :
65993870, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46, PS 120 00, jednající editelem RNDr.
Ivem Ryšlavým, je Programovým dodatkem a Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj .
27 ze dne 9.7. 2002 ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní v programu SROP
kontrolní a monitorovací funkci. Pro pot eby této smlouvy je kontaktním místem pro
kone ného p íjemce: Regionální pobo ka Centra pro regionální rozvoj R pro Region
NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I
65993870, je ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní kontrolní a monitorovací
funkci ve Spole ném regionálním opera ním programu. Pro pot eby realizace tohoto
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grantového schématu je kontaktním místem pro p íjemce dotace: Centrum pro regionální
rozvoj R pobo ka pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“
3. V lánku III bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se tabulka a text:
Druh finan ní pomoci

P ísp vek ze strukturálního fondu ERDF/ESF (dále jen
„SF“)
P ísp vek ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)
P ísp vek z ostatních národních zdroj
Celkové uznatelné náklady

Výše finan ní pomoci v
Podíl na celkových
K
uznatelných nákladech
(v %)
31 185 265
35

57 915 492
89 100 757

65
100

„Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce). V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke snížení výše
finan ní pomoci z d vod na stran kone ného p íjemce, musí být p i stanovení nové
výše finan ní pomoci zachovány procentní podíly jednotlivých druh finan ní pomoci na
celkových uznatelných nákladech. Vnit ní struktura zdroj uvedených v ádku “P ísp vek
z ostatních národních zdroj “ není závazná.“
ruší a nahrazuje se tabulkou a textem:
Druh dotace/zdroje spolufinancování
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“)1
Dotace ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)2
Prost edky z ostatních národních zdroj
Z toho: prost edky z rozpo tu kraje3
prost edky z rozpo tu obce
soukromé spolufinancování
Celkové uznatelné náklady

K

26 228 373,13
0
62 561 388,42
10 491 853,19
0
52 069 535,23
88 789 761,55

Podíl na celkových
uznatelných nákladech
(v %)
29,540
0
70,460
11,816
0
58,644
100

„Absolutní ástka dotace ze strukturálního fondu a absolutní ástka dotace ze státního
rozpo tu nesmí být p ekro ena. ástka dotace, která bude p íjemci dotace skute n
poskytnuta, bude ur ena na základ p edložených souhrnných žádostí o platbu
grantového schématu podložených skute n vynaloženými, od vodn nými a ádn
prokázanými uznatelnými náklady akcí vynaloženými jednotlivými kone nými uživateli.
Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce).
1

podle § 44 odst. 2 písm. f) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
2
podle § 44 odst. 2 písm. h) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
3
doloženo usnesením zastupitelstva kraje.
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Vnit ní struktura položky Prost edky z ostatních národních zdroj není závazná.
V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke zm n absolutní ástky
jednoho nebo více zdroj financování, pak p i stanovení výsledné výše finan ní pomoci:
a) nesmí být p ekro en stanovený pom r dotace ze strukturálního fondu k dotaci
z celkových ve ejných zdroj . Celkové ve ejné zdroje jsou p itom tvo eny sou tem
dotace ze strukturálního fondu, dotace ze státního rozpo tu, prost edk z rozpo tu
kraje a prost edk z rozpo tu obce;
b) nesmí být p ekro en stanovený procentní podíl dotace ze státního rozpo tu na
celkových uznatelných nákladech.“
4. V lánku III bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text: „Proplácení finan ní
pomoci:
a) kone ný p íjemce m že jednou m sí n p edkládat CRR souhrnnou Žádost
o proplacení výdaj projektu, a to vždy v etn návrhu Osv d ení o provedené práci
a p íslušných doklad – faktur, výpis z ú tu, dalších ú etních doklad , kopií
Žádostí o proplacení výdaj akce, etapové zprávy o postupu grantového schématu,
resp. záv re né zprávy o grantovém schématu;
b) postup proplácení finan ní pomoci je uveden v Opera ním manuálu pro grantová
schémata a jeho konkretizaci obsahuje Provád cí sm rnice grantového schématu
schválená MMR.
ruší a nahrazuje se textem:
„Dotace bude p íjemci proplacena na základ p edložené žádosti o platbu a dalších
souvisejících dokument . Žádost o platbu je p íjemce dotace povinen p edložit vždy
nejpozd ji do dvou m síc od ukon ení realizace projektu, resp. etapy projektu spolu
s monitorovací zprávou podle ásti IV bodu 14 této smlouvy ve zn ní dodatku . 1.
Závazným ukazatelem erpání bilance finan ních pot eb a zdroj je souhrnný limit dotace
ze státního rozpo tu uvedený v Rozhodnutí v ásti „Pro další p ípravu akce (projektu) se
ur ují následující ukazatele bilance finan ních pot eba a zdroj “ ve sloupci 4, „hodnota
ukazatele celkem“ v ádku 198 231 a p ípadn 198 239 a strukturálních fond uvedený
v Rozhodnutí ve stejné ásti ve sloupci 4 „hodnota ukazatele celkem“ v ádku 198 234.“
5.

V lánku IV bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„V p ípad , že kone ný p íjemce požaduje proplacení výdaj na administraci grantového
schématu, je povinen v této souvislosti uskute ovat zadávání ve ejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách,
ve zn ní pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž
p edpokládaná cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, je uveden v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata.“
ruší bez náhrady.

6. V lánku IV bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Na CRR musí být nejmén
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p edána zákonem p edepsaná dokumentace pro zadávací ízení na p ipravované ve ejné
zakázky; zam stnanci CRR se mohou ú astnit ízení o zakázkách. Lh ta pro p edání
zákonem p edepsané dokumentace m že být zkrácena po p edchozí dohod s CRR.“
ruší bez náhrady.
7. V lánku IV bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR, má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. V této souvislosti má kone ný p íjemce povinnost nejpozd ji spolu s první
souhrnnou Žádostí o proplacení výdaj projektu p edložit smlouvu s autorizovaným
auditorem. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“
8.

V lánku IV bod 5 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen po dobu nejmén deseti let ode dne platnosti této
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit vstup
pov eným osobám (zam stnanc m CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské
komise; Evropského ú etního dvora; Nejvyššího kontrolního ú adu; p íslušného
finan ního ú adu) do objekt a na pozemky související s grantovým schématem a jeho
realizací k ov ování pln ní podmínek této smlouvy. Kone ný p íjemce zajistí, aby
povinnosti uvedené v tomto bodu plnili také kone ní uživatelé.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen ádn uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací grantového schématu v etn ú etnictví o grantovém schématu po dobu deseti
let od ukon ení financování grantového schématu. Doklady budou uchovány zp sobem
uvedeným v zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .
P íjemce dotace je povinen po dobu deseti let od ukon ení financování grantového
schématu za ú elem ov ování pln ní smlouvy ve zn ní dodatku .1 poskytovat
požadované informace a dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených
orgán (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského ú etního
dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších
oprávn ných orgán státní správy).“

9.

V lánku IV bod 6 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen naplnit monitorovací indikátory uvedené v l. II bodu
2. písm. i) a j) této smlouvy a uchovat je po dobu p ti let ode dne platnosti této
smlouvy. Je-li v p ípad grantového schématu spolufinancovaného z Evropského
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sociálního fondu p edm tem monitorovacího indikátoru zachování nov vytvo ených
pracovních míst, je kone ný p íjemce povinen uchovat hodnotu tohoto indikátoru po
dobu t í let ode dne platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen zajistit napln ní monitorovacích indikátor uvedených
v Rozhodnutí. Jejich napln ní je povinen prokázat nejpozd ji p i podání poslední
souhrnné žádosti o platbu grantového schématu. Napln ní 90 – 100 % hodnoty
monitorovacího indikátoru je považováno za spln ní této povinnosti. Nová pracovní
místa musí být vytvo ena do jednoho roku od ukon ení realizace grantového schématu.“
10. V lánku IV bod 7 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. V této souvislosti se kone ný p íjemce podpisem této
smlouvy zavazuje:
a) poskytovat podporu pln v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské
sout že z 14.4.2004, .j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise
(ES) . 69/2001 ve zn ní pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise
.70/2001 ve zn ní pozd jších p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem
vnitrostátní regionální pomoci podle pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998;
b) poskytnout sou innost v p ípad
ízení týkajícího se protiprávní podpory
a v p ípadech kontrol na míst uskute n ných v souvislosti s poskytnutím ve ejné
podpory;
c) uchovat podklady o poskytnutí ve ejné podpory nejmén po dobu deseti let ode dne
ud lení podpory, tzn. podpisu smlouvy ob ma smluvními stranami, a to v souladu s
na ízením Rady (ES) . 659/1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku 93
Smlouvy o založení ES.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. P íjemce dotace je povinen poskytovat podporu pln
v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že ze 14.4.2004,
.j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise (ES) . 69/2001 ve zn ní
pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise .70/2001 ve zn ní pozd jších
p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem vnitrostátní regionální pomoci podle
pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998.
P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících
z Rozhodnutí a této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 vytvo it podmínky pro provedení
kontroly vztahující se k realizaci grantového schématu a poskytnout sou innost všem
zam stnanc m nebo zmocn nc m orgán oprávn ných k provád ní kontroly uvedených
v bod 3 této ásti smlouvy ve zn ní dodatku . 1, a to po dobu p ti let ode dne vydání
prvního Rozhodnutí.“
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11.

V lánku IV bod 8 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen realizovat nápravná opat ení, která mu byla uložena
orgány uvedenými v bodu 5. tohoto lánku na základ kontrol provád ných p i
monitorování grantového schématu, a to v termínu, rozsahu a kvalit podle požadavk
stanovených p íslušným kontrolním orgánem. Kone ný p íjemce je dále povinen
písemn informovat o spln ní nápravných opat ení orgán, který mu nápravná opat ení
uložil. Pokud se nápravná opat ení týkají také kone ných uživatel , je kone ný
p íjemce povinen zajistit, aby i kone ní uživatelé o spln ní nápravných opat ení
informovali orgán, který nápravné opat ení uložil.“
ruší bez náhrady.

12. V lánku IV bod 9 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen vyhlašovat výzvu k p edkládání žádostí do grantového
schématu (dále jen „výzva“) až do vy erpání p íslušné finan ní alokace na dané
období, nejmén však jednou ro n . Náležitosti výzvy a popis dalších souvisejících
a navazujících inností jsou uvedeny v Opera ním manuálu pro grantová schémata.
První výzvu je povinen vyhlásit nejpozd ji do šesti m síc ode dne platnosti této
smlouvy.“
ruší bez náhrady.
13.

V lánku IV bod 10 Smlouvy ve zn ní Dodatku .1 se text:
„Kone ný p íjemce se zavazuje uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy a navazovat na ni. Ve smlouv o financování akce
musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el smlouvy, výše a struktura
poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace akce, dále pak povinnosti
kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku, p ípadn další povinnosti
a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv a závazky kone ného
p íjemce v i kone nému uživateli.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 a navazovat na ni.
Ve smlouv o financování akce musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el
smlouvy, výše a struktura poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace
akce, dále pak povinnosti kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku,
p ípadn další povinnosti a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv ve
zn ní dodatku . 1 a závazky kone ného p íjemce v i kone nému uživateli.
Pokud je p íjemce dotace zárove kone ným uživatelem, je možné smlouvu nahradit
usnesením rady kraje nebo usnesením zastupitelstva kraje, které zajistí pln ní stejných
povinností kone ného uživatele jako smlouva o financování akce.“
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14. V lánku IV bod 11 písmenu b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ;
závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná cena nep esahuje limit
dva miliony K bez DPH, musí být v souladu s postupem uvedeným v Opera ním
manuálu pro grantová schémata, resp. v Pokynech pro žadatele;“
ruší a nahrazuje se textem:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . Pokud
bude p íjemce dotace zadávat výb rové ízení po 1. ervenci 2006 je povinen již
postupovat podle nového zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách. V p ípad ,
že p íjemce dotace zapo al výb rové ízení p ed 1. ervencem 2006 podle zákona .
40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , dokon í celé
výb rové ízení podle zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní
pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná
cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, musí být v souladu s postupem
uvedeným v Opera ním manuálu pro grantová schémata, resp. v Pokynech pro
žadatele;“
15. V lánku IV bod 11 písmenu c) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„dohodnout se všemi dodavateli akce faktura ní podmínky tak, aby byl doložen ú el
fakturovaných ástek a aby byly p esn specifikovány jednotlivé uznatelné náklady;“
ruší bez náhrady.
16.

V lánku IV bod 11 písmenu d) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný z finan ní pomoci SROP
proti jeho poškození, zni ení a ztrát . Doba pojišt ní sjednaná v pojistné smlouv
nesmí být kratší než p t let ode dne platnosti smlouvy o financování akce. Hlášení
o pojistných událostech je kone ný uživatel povinen neprodlen p edložit kone nému
p íjemci;“
ruší bez náhrady.

17. V lánku IV bod 11 písmenu g) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„realizovat veškeré finan ní operace související s akcí grantového schématu na
zvláštním bankovním ú tu (podú tu b žného bankovního ú tu) se samostatným
výpisem, ur eným výlu n pro akci, a to až do doby ukon ení financování akce. Za
ukon ení financování akce se považuje den vyplacení poslední ástky finan ní pomoci
(záv re né platby) ze strany kone ného p íjemce;“
ruší bez náhrady.
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18. V lánku IV bod 12 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel realizujících
akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel
realizujících akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce v souladu
s Provád cí sm rnicí.“
19. V lánku IV bod 13 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen neprodlen písemn oznámit CRR všechny zm ny
a skute nosti, které mají vliv na pln ní této smlouvy, nebo skute nosti s ní související
nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající. Žádost o zm nu smlouvy musí kone ný
p íjemce p edložit na CRR nejdéle 45 kalendá ních dní p ed vznikem požadované
zm ny.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen písemn oznámit CRR všechny zm ny a skute nosti,
které mají vliv na pln ní této smlouvy ve zn ní dodatku . 1, nebo skute nosti s ní
související nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající p ed jejich uskute n ním. Dojde-li
ke zm n , kterou p íjemce dotace prokazateln nemohl o ekávat, je povinen ji oznámit
neprodlen .“
20. V lánku IV bod 14 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je dále povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné monitorovací
zprávy. Jedná se o:
a) etapovou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou Žádostí o proplacení grantového schématu;
b) pr b žnou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „pr b žná zpráva“), pouze
v p ípad , že v p edešlých šesti m sících nepodal kone ný p íjemce žádnou souhrnnou
Žádost o proplacení výdaj projektu a etapovou zprávu o postupu grantového
schématu;
c) záv re nou zprávu o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí
být p edložena do jednoho m síce od ukon ení realizace grantového schématu podle
této smlouvy; záv re ná zpráva je zárove poslední etapovou zprávou;
d) monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do t iceti kalendá ních dn od uplynutí každého roku od ukon ení
realizace grantového schématu; poslední monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu odevzdá do t iceti kalendá ních dn po uplynutí p ti let ode dne
platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné informace o pr b hu
realizace a zajišt ní udržitelnosti grantového schématu ve form monitorovací zprávy
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o grantovém schématu:
a) etapová zpráva o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou žádostí o platbu grantového schématu;
b) záv re ná zpráva o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí být
p edložena do dvou m síc od ukon ení realizace grantového schématu podle
Rozhodnutí, v p ípad víceetapových grantových schémat je záv re ná zpráva zárove
poslední etapovou zprávou1;
c) monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do dvou m síc od uplynutí každého roku od ukon ení realizace
grantového schématu; poslední monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu musí být odevzdána do 1 m síce po uplynutí p ti let ode dne
vydání prvního Rozhodnutí.“
21. V lánku IV bod 15 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Monitorovací zprávy o projektu jsou zpracovány dle vzoru uvedeného v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata a kone ný p íjemce je p edává CRR
v tišt né i elektronické verzi.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen vést odd lenou ú etní evidenci o grantovém schématu
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .“
22. V lánku V se body 1, 2 ,3, 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.
23. V lánku VI se bod 1 písmeno a) a b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez
náhrady.
24. V lánku VII bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude po vyplacení dotace i její ásti zjišt no porušení nebo nespln ní dále
uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Smlouvy, bude to považováno za
porušení rozpo tové kázn podle § 44 a násl. zákona . 218/2000 Sb. ve zn ní pozd jších
p edpis . P i nespln ní Smlouvy uvedené:
a) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 3, 9, 10 a 12 bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init celkovou ástku dotace,
b) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 14 písm. d) bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init 5 % z celkové ástky dotace,
c) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 5, 7, 8, 11, 13, 14 a v lánku
V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod body 1, 3, a 4 bude výše
odvodu za porušení rozpo tové kázn ur ena v závislosti na závažnosti tohoto
1

Spl uje-li p íjemce dotace podmínku danou v bodu 3 této ásti Smlouvy, p edkládá záv re nou zprávu o
grantovém schématu do t í m síc od ukon ení realizace grantového schématu.
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porušení,
d) v lánku V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod bodem 2 bude odvod
za porušení rozpo tové kázn init 10% z celkové ástky dotace“.
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce se zavazuje v p ípad porušení rozpo tové kázn k vrácení
vymáhané ástky na základ vym eného odvodu místn p íslušného finan ního ú adu
podle zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis ,
zejména v p ípad , že:
a) nenaplní ú el a cíl grantového schématu, na který byla finan ní pomoc i její ást
na základ této smlouvy ve zn ní dodatku .1 poskytnuta, a nedodrží minimální
dobu trvání výsledk realizace grantového schématu stanovenou v lánku IV bodu
6. této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
b) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
nebo z Rozhodnutí, neumožní p ístup osobám pov eným kontrolou a neuchová
originály veškerých ú etních doklad a dalších souvisejících dokument po dobu
stanovenou v této smlouv ve zn ní dodatku . 1,
c) neposkytne v as podklady pro financování a hodnocení grantového schématu,
ádné a úplné monitorovací zprávy o pr b hu grantového schématu
a o udržitelnosti grantového schématu nebo další informace požadované
poskytovatelem pomoci i zprost edkujícím subjektem,“
25. V lánku VII bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude p ed vyplacením dotace zjišt no, že Kone ný p íjemce nesplnil n kterou
z povinností uvedenou v této Smlouv , pak o krácení dotace rozhodne MMR“.
ruší bez náhrady.
26.

V lánku VII bod 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„…na zvláštní ú et Platebního orgánu pro vyrovnávání kursových rozdíl a p íjem
odvod nejpozd ji do t iceti kalendá ních dn od doru ení výzvy.“
ruší bez náhrady.

27.

V lánku VIII se bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.

28.

V lánku IX bod 1 písmeno a) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se ruší bez náhrady.

29.

Nedílnou sou ástí tohoto Dodatku . 1 je P íloha .1 – Sankce za nepln ní
monitorovacích indikátor u krajských grantových schémat.
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lánek III
S výjimkou zm n Smlouvy uvedených v lánku II tohoto Dodatku z stávají ostatní
ustanovení Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 beze zm n.

lánek IV
Dodatek . 2 ke Smlouv je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Jeden stejnopis obdrží kone ný p íjemce, t i stejnopisy MMR, dva stejnopisy
obdrží Centrum pro regionální rozvoj R, I : 65993870 se sídlem v Praze 2, Vinohradská
46, PS 120 00 (pobo ka a hlavní kancelá ).

lánek V
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek . 2 byl uzav en na základ
svobodné vážné v le, nebyl uzav en v tísni, za nevýhodných podmínek ani
pod nátlakem.
2. Dodatek . 2 nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami.
Nezbytnou podmínkou platnosti a ú innosti Dodatku . 2 je jeho schválení
Radou/Zastupitelstvem kraje podle § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .

Uzav ení tohoto Dodatku
kraje……....

. 2 bylo schváleno Radou kraje………../Zastupitelstvem

usnesení ………………………………..ze dne……………………………………………...
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V Praze dne …………….

V Ústí nad Labem dne ……….……

-----------------------------------------

-------------------------------------

razítko a podpis MMR

razítko a podpis kone ného p íjemce

eská republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Lumíra Kafková

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

editelka odboru SROP, JPD 2 a FS

V Praze dne…………………………
Za správnost:………………………..
Centrum pro regionální rozvoj R
Ing. Petr Sýkora
editel CRR R
razítko a podpis
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P íloha . 1 Podmínek

Sankce za nepln ní monitorovacích indikátor u krajských grantových
schémat

Indikátory
Indikátory jsou stanoveny na úrovni celého programu, dále pro jednotlivé priority a
opat ení/podopat ení. Jejich hodnoty jsou v programovém dodatku SROP p edem stanoveny a
následn se sleduje napln ní t chto hodnot (kvantifikovaných cíl programu).
Indikátory dopadu - vztahují se k následk m programu, které p ekra ují rámec
bezprost edních ú ink na p íjemce. Je možné definovat dva typy dopad . Specifické dopady
jsou ú inky, které nastanou po ur ité asové prodlev , nicmén souvisí p ímo s provedenými
akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé ú inky ovliv ující širší populaci.
Indikátory dopadu jsou dlouhodob jší povahy, jejich bezprost ední nenapln ní nemá za
následek pom rné procentické krácení dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory
dopadu nejsou uvedeny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond EU na
financování projektu/GS a jeho Podmínkách/Smlouv .
Indikátory výsledku - vztahují se k p ímým a okamžitým ú ink m, které program p inesl.
Poskytují informaci nap íklad o chování, kapacit nebo výkonnosti kone ných p íjemc . Tyto
ukazatele mohou být fyzické nebo finan ní povahy.
Indikátory výstupu - vztahují se k aktivitám. M í se ve fyzických nebo pen žních
jednotkách (nap . délka vybudovaných silnic, po et podpo ených firem apod).

Nenapln ní indikátor výstupu a výsledku m že mít za následek pom rné procentické krácení
dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory výstupu a výsledku a jejich cílové
hodnoty jsou vždy stanoveny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond
EU na financování projektu a jeho Podmínkách/Smlouv . Kone ný p íjemce (nositel GS) se
podpisem podmínek/Smlouvy zavazuje k jejich pln ní.

Pro ú ely této metodiky byly indikátory výsledku a výstupu rozlišeny na hlavní a vedlejší
indikátory. Tato p íloha OM GS je ur ena pro ešení situace rozdílného stavu napln ní
monitorovacích indikátor

výsledku a výstupu v p ípad

grantových schémat, kde je

nositelem kraj. Po ukon ení grantového schématu bude vy erpáno 0-100% ástky uvedené ve

-1-

Smlouv /Podmínkách. Adekvátn

P íloha . 1 Podmínek
by m lo dojít k napln ní hlavních monitorovacích

indikátor výsledku a výstupu ve výši 0-100% nebo více (v p ípad nevy erpání prost edk
ze státního rozpo tu a strukturálních fond

je p ípustné adekvátní nenapln ní hlavních

monitorovacích indikátor ). Prost edky ze státního rozpo tu a strukturálních fond budou
bu

p ímo b hem realizace a proplacení grantových schémat sníženy dle níže uvedeného

postupu nebo po realizaci grantového schématu v dob

povinné udržitelnosti budou

vymáhány zp t dle níže uvedeného postupu.

Hlavní indikátory
Nenapln ní/neudržení hlavních indikátor
rozpo tové kázn

ve výši 0-89% je považováno za porušení

a vede k pom rnému procentickému krácení dotace nositeli GS (nap . 50

% z celkové ástky dotace v p ípad napln ní 50 % závazku, nebo kup . 11 % z celkové
ástky dotace v p ípad napln ní 89 % závazku).
Napln ní/udržení 90-100 % závazku nebude považováno za porušení rozpo tové kázn a
nebude finan n sankcionováno.

V rámci grantového schématu spolu zvolené indikátory výstupu i výsledku souvisejí, proto je
možné, že v p ípad nedodržení jednoho hlavního indikátoru dojde úm rn k nedodržení
dalších hlavních indikátor . V takovém p ípad se výpo et pom rného procentického krácení
provádí dle hlavního indikátoru, jehož stanovená cílová hodnota byla nejmén napln na (P .
GS se zaváže k napln ní indikátoru výstupu: Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a
obdobných ubytovacích za ízeních 50 l žek a k napln ní indikátoru výsledku realizované
soukromé spolufinancování 60 000 000 K . V rámci GS dojde k vytvo ení pouze 40 stálých
l žek, tj. 80% stanovené hodnoty a realizované soukromé spolufinancování bude ve výši
45 000 000 K , tj. 75% stanovené hodnoty. Ve výsledku bude dotace zkrácena jen jednou a to
o 25 %, protože výše realizovaného soukromého spolufinancování nebyla dodržena o 25 % ).

Vedlejší indikátory
Vedlejší indikátory jsou obtížn ji ovlivnitelné ze strany nositele GS (p ípadn kone ného
uživatele). Jestliže je mezi indikátory grantového schématu obsažen krom

vedlejších

indikátor alespo 1 hlavní indikátor, není nedodržení vedlejších indikátor považováno za
porušení rozpo tové kázn . V p ípad , kdy jsou indikátory grantového schématu tvo eny
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pouze vedlejšími indikátory,

P íloha . 1 Podmínek
bude p i zjišt ní jejich nenapln ní/neudržení postupováno

stejn , jako by se jednalo o indikátory hlavní.

I p es toto rozd lení monitorovacích indikátor

kone ný p íjemce sleduje a podporuje

pln ní všech monitorovacích indikátor , které jsou uvedeny v podmínkách/Smlouv .

V p ípad , že nositel grantového schématu uvádí v dokumentaci další monitorovací
indikátory, které nejsou uvedeny v Programovém dodatku, není jejich nedodržení považováno
za porušení rozpo tové kázn .
Indikátory a jejich plán dle Programového dodatku
Následující tabulky obsahují vý et monitorovacích indikátor výstup a výsledk v rámci
opat ení a podopat ení SROP která jsem realizována prost ednictvím krajských grantových
schémat a jejich rozd lení na hlavní a vedlejší.
Indikátory a jejich kvantifikace – 1.1
Výstupy
Celkový po et podpo ených podnik - vedlejší
Z toho: po et podpo ených drobných podnik (mén než 10 pracovník ) – vedlejší

900
700

Z toho: po et podpo ených malých a st edních podnik (10 až 249 pracovník ) –

200

vedlejší
Po et podpo ených MSP využívajících nákupu služeb vztahujících se k jejich rozvoji –

400

vedlejší
Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní

73 559 000

Nár st obratu podporovaných MSP.- vedlejší

20%

Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

2 900

Indikátory a jejich kvantifikace – 2.1.1
Výstupy
Délka vybudovaných i rekonstruovaných dopravních komunikací - hlavní
Po et vybudovaných obchvat m st, dálni ních p ivad
a most – vedlejší
Výsledky
asová dostupnost region , kterých se investice do infrastruktury týká (úspora cestovních
as obyvatel v úsecích podpo ených silnic v %) - vedlejší
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100 km
7
10%

P íloha . 1 Podmínek
Indikátory a jejich kvantifikace: opat ení 3.2
Výstupy
Po et podpo ených osob (klient ), kte í se zú astnili program

zam ených na

20 000

sociální integraci – hlavní
Výsledky
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní
Úsp šní absolventi program – klienti služeb v oblasti sociální integrace (v%) - vedlejší

700
65%

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.1.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovním ruchu – vedlejší

300

Po et podpo ených projekt zam ených na informa ní a propaga ní kampan – hlavní

30

Po et podpo ených projekt zam ených na tvorbu propaga ních materiál – hlavní

80

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et nov propagovaných atraktivit cestovního ruchu – vedlejší

7 330 000
40

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.2.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovních ruchu – vedlejší

55

Po et realizovaných projekt obnovy památek a kulturního d dictví – vedlejší

25

Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a obdobných ubytovacích za ízeních – hlavní

600

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

26 500 000
654
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P íloha . 5 k usnesení . 17/114R/2008
.j.: 30137/2005-34
íslo v CES: 3130/2
íslo úkolu:

Dodatek . 2
ke Smlouv o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu
ze dne 14.7.2005
ke grantovému schématu s registra ním íslem žádosti CZ 04.1.05/1.1.24.1
(dále jen Smlouva)

eská republika, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj,
se sídlem: Praha 1, Starom stské nám. 6, PS 110 15,
zastoupené Ing. Lumírou Kafkovou, editelkou odboru SROP, JPD 2 a FS,
I : 66 00 22 22,
bankovní spojení: NB Praha 1, Na P íkop 28,
íslo ú tu: 629001/0710
na stran jedné

(dále jen „MMR“),
a

kone ný p íjemce finan ní pomoci:
(dále jen „kone ný p íjemce“)
Název kone ného p íjemce: Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I : 70892156
DI : CZ70892156
Správce dan : FÚ v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 02 Ústí nad Labem 1
Eviden ní íslo grantového schématu v IS DIS: 21711AG616
P íjemce pomoci je/není plátce DPH
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Bankovní spojení: 0800/ eská spo itelna, a.s.
íslo zvláštního ú tu/podú tu: 1626582/0800
Místo realizace grantového schématu: celé území Ústeckého kraje
na stran druhé
uzavírají
níže uvedeného dne, m síce a roku tento Dodatek, k výše uvedené Smlouv

lánek I
1. Smluvní strany uzav ely dne 14.7.2005 Smlouvu o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku . 2, kterým se m ní n která ustanovení
Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 související s realizací grantového schématu
Regionální podpora podnikání pro malé a st ední podnikatele v Ústeckém kraji
registra ní íslo: CZ 04.1.05/1.1.24.1, specifikovaného v l. II bod 2 Smlouvy.

lánek II
1.

V lánku II bod 2 písmeno h) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: III. tvrtletí 2008“
ruší a nahrazuje se textem:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: II. tvrtletí 2008“

2.

V lánku II bod 2 písm. j) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se tabulka Monitorovací
indikátory výsledku:

Indikátor
Po et vytvo ených hrubých pracovních
míst
Realizované soukromé spolufinancování

M rná jednotka

Plánovaná hodnota

po et

500

K

374 455 992

ruší a nahrazuje se tabulkou:
Indikátor
Po et vytvo ených hrubých pracovních
míst
Realizované soukromé spolufinancování
CZ.04.1.05/1.1.24.1

M rná jednotka

Plánovaná hodnota

po et

500

K

354 672 346,36
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3.

V lánku II bodu 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I :
65993870, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46, PS 120 00, jednající editelem RNDr.
Ivem Ryšlavým, je Programovým dodatkem a Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj .
27 ze dne 9.7. 2002 ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní v programu SROP
kontrolní a monitorovací funkci. Pro pot eby této smlouvy je kontaktním místem pro
kone ného p íjemce: Regionální pobo ka Centra pro regionální rozvoj pro Region NUTS
II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I
65993870, je ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní kontrolní a monitorovací
funkci ve Spole ném regionálním opera ním programu. Pro pot eby realizace tohoto
grantového schématu je kontaktním místem pro p íjemce dotace: Centrum pro regionální
rozvoj R pobo ka pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“

4.

V lánku III bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se tabulka a text:
Druh finan ní pomoci

P ísp vek ze strukturálního fondu ERDF/ESF (dále jen
„SF“)
P ísp vek ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)
P ísp vek z ostatních národních zdroj
Celkové uznatelné náklady

Výše finan ní pomoci v
Podíl na celkových
K
uznatelných nákladech
(v %)
256 979 602
35

477 247 833
734 227 435

65
100

„Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce). V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke snížení výše
finan ní pomoci z d vod na stran kone ného p íjemce, musí být p i stanovení nové
výše finan ní pomoci zachovány procentní podíly jednotlivých druh finan ní pomoci na
celkových uznatelných nákladech. Vnit ní struktura zdroj uvedených v ádku “P ísp vek
z ostatních národních zdroj “ není závazná.“
ruší a nahrazuje se tabulkou a textem:
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Druh dotace/zdroje spolufinancování
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“)1
Dotace ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)2
Prost edky z ostatních národních zdroj
Z toho: prost edky z rozpo tu kraje3
prost edky z rozpo tu obce
soukromé spolufinancování
Celkové uznatelné náklady

K

193 868 186,80
0,00
432 219 877,50
77 547 531,14
0,00
354 672 346,36
626 088 064,30

Podíl na celkových
uznatelných nákladech
(v %)
30,965
0,000
69,035
12,386
0,000
56,649
100,000

„Absolutní ástka dotace ze strukturálního fondu a absolutní ástka dotace ze státního
rozpo tu nesmí být p ekro ena. ástka dotace, která bude p íjemci dotace skute n
poskytnuta, bude ur ena na základ p edložených souhrnných žádostí o platbu
grantového schématu podložených skute n vynaloženými, od vodn nými a ádn
prokázanými uznatelnými náklady akcí vynaloženými jednotlivými kone nými uživateli.
Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce).
Vnit ní struktura položky Prost edky z ostatních národních zdroj není závazná.
V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke zm n absolutní ástky
jednoho nebo více zdroj financování, pak p i stanovení výsledné výše finan ní pomoci:
a) nesmí být p ekro en stanovený pom r dotace ze strukturálního fondu k dotaci
z celkových ve ejných zdroj . Celkové ve ejné zdroje jsou p itom tvo eny sou tem
dotace ze strukturálního fondu, dotace ze státního rozpo tu, prost edk z rozpo tu
kraje a prost edk z rozpo tu obce;
b) nesmí být p ekro en stanovený procentní podíl dotace ze státního rozpo tu na
celkových uznatelných nákladech.“
5.

V lánku III bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text: „Proplácení finan ní
pomoci:
a) kone ný p íjemce m že jednou m sí n p edkládat CRR souhrnnou Žádost
o proplacení výdaj projektu, a to vždy v etn návrhu Osv d ení o provedené práci
a p íslušných doklad – faktur, výpis z ú tu, dalších ú etních doklad , kopií
Žádostí o proplacení výdaj akce, etapové zprávy o postupu grantového schématu,
resp. záv re né zprávy o grantovém schématu;
b) postup proplácení finan ní pomoci je uveden v Opera ním manuálu pro grantová
schémata a jeho konkretizaci obsahuje Provád cí sm rnice grantového schématu
schválená MMR.

1

podle § 44 odst. 2 písm. f) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
2
podle § 44 odst. 2 písm. h) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
3
doloženo usnesením zastupitelstva kraje.
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ruší a nahrazuje se textem:
„Dotace bude p íjemci proplacena na základ p edložené žádosti o platbu a dalších
souvisejících dokument . Žádost o platbu je p íjemce dotace povinen p edložit vždy
nejpozd ji do dvou m síc od ukon ení realizace projektu, resp. etapy projektu spolu
s monitorovací zprávou podle ásti IV bodu 14 této smlouvy ve zn ní dodatku . 1.
Závazným ukazatelem erpání bilance finan ních pot eb a zdroj je souhrnný limit dotace
ze státního rozpo tu uvedený v Rozhodnutí v ásti „Pro další p ípravu akce (projektu) se
ur ují následující ukazatele bilance finan ních pot eba a zdroj “ ve sloupci 4, „hodnota
ukazatele celkem“ v ádku 198 231 a p ípadn 198 239 a strukturálních fond uvedený
v Rozhodnutí ve stejné ásti ve sloupci 4 „hodnota ukazatele celkem“ v ádku 198 234.“
6.

V lánku IV bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„V p ípad , že kone ný p íjemce požaduje proplacení výdaj na administraci grantového
schématu, je povinen v této souvislosti uskute ovat zadávání ve ejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách,
ve zn ní pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž
p edpokládaná cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, je uveden v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata.“
ruší bez náhrady.

7.

V lánku IV bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Na CRR musí být nejmén trnáct kalendá ních dní p ed zahájením zadávacího ízení
p edána zákonem p edepsaná dokumentace pro zadávací ízení na p ipravované ve ejné
zakázky; zam stnanci CRR se mohou ú astnit ízení o zakázkách. Lh ta pro p edání
zákonem p edepsané dokumentace m že být zkrácena po p edchozí dohod s CRR.“
ruší bez náhrady.

8.

V lánku IV bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR, má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. V této souvislosti má kone ný p íjemce povinnost nejpozd ji spolu s první
souhrnnou Žádostí o proplacení výdaj projektu p edložit smlouvu s autorizovaným
auditorem. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“

9.

V lánku IV bod 5 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
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„Kone ný p íjemce je povinen po dobu nejmén deseti let ode dne platnosti této
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit vstup
pov eným osobám (zam stnanc m CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské
komise; Evropského ú etního dvora; Nejvyššího kontrolního ú adu; p íslušného
finan ního ú adu) do objekt a na pozemky související s grantovým schématem a jeho
realizací k ov ování pln ní podmínek této smlouvy. Kone ný p íjemce zajistí, aby
povinnosti uvedené v tomto bodu plnili také kone ní uživatelé.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen ádn uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací grantového schématu v etn ú etnictví o grantovém schématu po dobu deseti
let od ukon ení financování grantového schématu. Doklady budou uchovány zp sobem
uvedeným v zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .
P íjemce dotace je povinen po dobu deseti let od ukon ení financování grantového
schématu za ú elem ov ování pln ní smlouvy ve zn ní dodatku .1 poskytovat
požadované informace a dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených
orgán (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského ú etního
dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších
oprávn ných orgán státní správy).“
10. V lánku IV bod 6 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen naplnit monitorovací indikátory uvedené v l. II bodu
2. písm. i) a j) této smlouvy a uchovat je po dobu p ti let ode dne platnosti této
smlouvy. Je-li v p ípad grantového schématu spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu p edm tem monitorovacího indikátoru zachování nov vytvo ených
pracovních míst, je kone ný p íjemce povinen uchovat hodnotu tohoto indikátoru po
dobu t í let ode dne platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen zajistit napln ní monitorovacích indikátor uvedených
v Rozhodnutí. Jejich napln ní je povinen prokázat nejpozd ji p i podání poslední
souhrnné žádosti o platbu grantového schématu. Napln ní 90 – 100 % hodnoty
monitorovacího indikátoru je považováno za spln ní této povinnosti. Nová pracovní
místa musí být vytvo ena do jednoho roku od ukon ení realizace grantového schématu.“
11. V lánku IV bod 7 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. V této souvislosti se kone ný p íjemce podpisem této
smlouvy zavazuje:
a) poskytovat podporu pln v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské
sout že z 14.4.2004, .j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise
(ES) . 69/2001 ve zn ní pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise
.70/2001 ve zn ní pozd jších p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem
vnitrostátní regionální pomoci podle pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998;
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b) poskytnout sou innost v p ípad
ízení týkajícího se protiprávní podpory
a v p ípadech kontrol na míst uskute n ných v souvislosti s poskytnutím ve ejné
podpory;
c) uchovat podklady o poskytnutí ve ejné podpory nejmén po dobu deseti let ode dne
ud lení podpory, tzn. podpisu smlouvy ob ma smluvními stranami, a to v souladu s
na ízením Rady (ES) . 659/1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku 93
Smlouvy o založení ES.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. P íjemce dotace je povinen poskytovat podporu pln
v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že ze 14.4.2004,
.j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise (ES) . 69/2001 ve zn ní
pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise .70/2001 ve zn ní pozd jších
p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem vnitrostátní regionální pomoci podle
pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998.
P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících
z Rozhodnutí a této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 vytvo it podmínky pro provedení
kontroly vztahující se k realizaci grantového schématu a poskytnout sou innost všem
zam stnanc m nebo zmocn nc m orgán oprávn ných k provád ní kontroly uvedených
v bod 3 této ásti smlouvy ve zn ní dodatku . 1, a to po dobu p ti let ode dne vydání
prvního Rozhodnutí.“
12. V lánku IV bod 8 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen realizovat nápravná opat ení, která mu byla uložena
orgány uvedenými v bodu 5. tohoto lánku na základ kontrol provád ných p i
monitorování grantového schématu, a to v termínu, rozsahu a kvalit podle požadavk
stanovených p íslušným kontrolním orgánem. Kone ný p íjemce je dále povinen
písemn informovat o spln ní nápravných opat ení orgán, který mu nápravná opat ení
uložil. Pokud se nápravná opat ení týkají také kone ných uživatel , je kone ný
p íjemce povinen zajistit, aby i kone ní uživatelé o spln ní nápravných opat ení
informovali orgán, který nápravné opat ení uložil.“
ruší bez náhrady.
13. V lánku IV bod 9 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen vyhlašovat výzvu k p edkládání žádostí do grantového
schématu (dále jen „výzva“) až do vy erpání p íslušné finan ní alokace na dané
období, nejmén však jednou ro n . Náležitosti výzvy a popis dalších souvisejících
a navazujících inností jsou uvedeny v Opera ním manuálu pro grantová schémata.
První výzvu je povinen vyhlásit nejpozd ji do šesti m síc ode dne platnosti této
smlouvy.“
ruší bez náhrady.
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14. V lánku IV bod 10 Smlouvy ve zn ní Dodatku .1 se text:
„Kone ný p íjemce se zavazuje uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy a navazovat na ni. Ve smlouv o financování akce
musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el smlouvy, výše a struktura
poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace akce, dále pak povinnosti
kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku, p ípadn další povinnosti
a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv a závazky kone ného
p íjemce v i kone nému uživateli.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 a navazovat na ni.
Ve smlouv o financování akce musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el
smlouvy, výše a struktura poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace
akce, dále pak povinnosti kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku,
p ípadn další povinnosti a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv ve
zn ní dodatku . 1 a závazky kone ného p íjemce v i kone nému uživateli.
Pokud je p íjemce dotace zárove kone ným uživatelem, je možné smlouvu nahradit
usnesením rady kraje nebo usnesením zastupitelstva kraje, které zajistí pln ní stejných
povinností kone ného uživatele jako smlouva o financování akce.“
15. V lánku IV bod 11 písmenu b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ;
závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná cena nep esahuje limit
dva miliony K bez DPH, musí být v souladu s postupem uvedeným v Opera ním
manuálu pro grantová schémata, resp. v Pokynech pro žadatele;“
ruší a nahrazuje se textem:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . Pokud
bude p íjemce dotace zadávat výb rové ízení po 1. ervenci 2006 je povinen již
postupovat podle nového zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách. V p ípad ,
že p íjemce dotace zapo al výb rové ízení p ed 1. ervencem 2006 podle zákona .
40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , dokon í celé
výb rové ízení podle zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní
pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná
cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, musí být v souladu s postupem
uvedeným v Opera ním manuálu pro grantová schémata, resp. v Pokynech pro
žadatele;“
16. V lánku IV bod 11 písmenu c) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„dohodnout se všemi dodavateli akce faktura ní podmínky tak, aby byl doložen ú el
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fakturovaných ástek a aby byly p esn specifikovány jednotlivé uznatelné náklady;“
ruší bez náhrady.
17. V lánku IV bod 11 písmenu d) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný z finan ní pomoci SROP
proti jeho poškození, zni ení a ztrát . Doba pojišt ní sjednaná v pojistné smlouv
nesmí být kratší než p t let ode dne platnosti smlouvy o financování akce. Hlášení
o pojistných událostech je kone ný uživatel povinen neprodlen p edložit kone nému
p íjemci;“
ruší bez náhrady.
18. V lánku IV bod 11 písmenu g) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„realizovat veškeré finan ní operace související s akcí grantového schématu na
zvláštním bankovním ú tu (podú tu b žného bankovního ú tu) se samostatným
výpisem, ur eným výlu n pro akci, a to až do doby ukon ení financování akce. Za
ukon ení financování akce se považuje den vyplacení poslední ástky finan ní pomoci
(záv re né platby) ze strany kone ného p íjemce;“
ruší bez náhrady.
19. V lánku IV bod 12 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel realizujících
akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel
realizujících akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce v souladu
s Provád cí sm rnicí.“
20. V lánku IV bod 13 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen neprodlen písemn oznámit CRR všechny zm ny
a skute nosti, které mají vliv na pln ní této smlouvy, nebo skute nosti s ní související
nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající. Žádost o zm nu smlouvy musí kone ný
p íjemce p edložit na CRR nejdéle 45 kalendá ních dní p ed vznikem požadované
zm ny.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen písemn oznámit CRR všechny zm ny a skute nosti,
které mají vliv na pln ní této smlouvy ve zn ní dodatku . 1, nebo skute nosti s ní
související nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající p ed jejich uskute n ním. Dojde-li
ke zm n , kterou p íjemce dotace prokazateln nemohl o ekávat, je povinen ji oznámit
neprodlen .“

CZ.04.1.05/1.1.24.1

Strana 9 z 13

21. V lánku IV bod 14 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je dále povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné monitorovací
zprávy. Jedná se o:
a) etapovou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou Žádostí o proplacení grantového schématu;
b) pr b žnou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „pr b žná zpráva“), pouze
v p ípad , že v p edešlých šesti m sících nepodal kone ný p íjemce žádnou souhrnnou
Žádost o proplacení výdaj projektu a etapovou zprávu o postupu grantového
schématu;
c) záv re nou zprávu o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí
být p edložena do jednoho m síce od ukon ení realizace grantového schématu podle
této smlouvy; záv re ná zpráva je zárove poslední etapovou zprávou;
d) monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do t iceti kalendá ních dn od uplynutí každého roku od ukon ení
realizace grantového schématu; poslední monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu odevzdá do t iceti kalendá ních dn po uplynutí p ti let ode dne
platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné informace o pr b hu
realizace a zajišt ní udržitelnosti grantového schématu ve form monitorovací zprávy
o grantovém schématu:
a) etapová zpráva o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou žádostí o platbu grantového schématu;
b) záv re ná zpráva o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí být
p edložena do dvou m síc od ukon ení realizace grantového schématu podle
Rozhodnutí, v p ípad víceetapových grantových schémat je záv re ná zpráva zárove
poslední etapovou zprávou1;
c) monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do dvou m síc od uplynutí každého roku od ukon ení realizace
grantového schématu; poslední monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu musí být odevzdána do 1 m síce po uplynutí p ti let ode dne
vydání prvního Rozhodnutí.“
22. V lánku IV bod 15 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Monitorovací zprávy o projektu jsou zpracovány dle vzoru uvedeného v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata a kone ný p íjemce je p edává CRR
v tišt né i elektronické verzi.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen vést odd lenou ú etní evidenci o grantovém schématu
1

Spl uje-li p íjemce dotace podmínku danou v bodu 3 této ásti Smlouvy, p edkládá záv re nou zprávu o
grantovém schématu do t í m síc od ukon ení realizace grantového schématu.
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v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .“
23. V lánku V se body 1, 2 ,3, 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.
24. V lánku VI se bod 1 písmeno a) a b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez
náhrady.
25. V lánku VII bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude po vyplacení dotace i její ásti zjišt no porušení nebo nespln ní dále
uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Smlouvy, bude to považováno za
porušení rozpo tové kázn podle § 44 a násl. zákona . 218/2000 Sb. ve zn ní pozd jších
p edpis . P i nespln ní Smlouvy uvedené:
a) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 3, 9, 10 a 12 bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init celkovou ástku dotace,
b) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 14 písm. d) bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init 5 % z celkové ástky dotace,
c) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 5, 7, 8, 11, 13, 14 a v lánku
V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod body 1, 3, a 4 bude výše
odvodu za porušení rozpo tové kázn ur ena v závislosti na závažnosti tohoto
porušení,
d) v lánku V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod bodem 2 bude odvod
za porušení rozpo tové kázn init 10% z celkové ástky dotace“.
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce se zavazuje v p ípad porušení rozpo tové kázn k vrácení
vymáhané ástky na základ vym eného odvodu místn p íslušného finan ního ú adu
podle zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis ,
zejména v p ípad , že:
a) nenaplní ú el a cíl grantového schématu, na který byla finan ní pomoc i její ást
na základ této smlouvy ve zn ní dodatku .1 poskytnuta, a nedodrží minimální
dobu trvání výsledk realizace grantového schématu stanovenou v lánku IV bodu
6. této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
b) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
nebo z Rozhodnutí, neumožní p ístup osobám pov eným kontrolou a neuchová
originály veškerých ú etních doklad a dalších souvisejících dokument po dobu
stanovenou v této smlouv ve zn ní dodatku . 1,
c) neposkytne v as podklady pro financování a hodnocení grantového schématu,
ádné a úplné monitorovací zprávy o pr b hu grantového schématu
a o udržitelnosti grantového schématu nebo další informace požadované
poskytovatelem pomoci i zprost edkujícím subjektem,“
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26. V lánku VII bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude p ed vyplacením dotace zjišt no, že Kone ný p íjemce nesplnil n kterou
z povinností uvedenou v této Smlouv , pak o krácení dotace rozhodne MMR“.
ruší bez náhrady.
27. V lánku VII bod 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„…na zvláštní ú et Platebního orgánu pro vyrovnávání kursových rozdíl a p íjem
odvod nejpozd ji do t iceti kalendá ních dn od doru ení výzvy.“
ruší bez náhrady.
28. V lánku VIII se bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.
29. V lánku IX bod 1 písmeno a) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se ruší bez náhrady.
30. Nedílnou sou ástí tohoto Dodatku . 2 je P íloha .1 – Sankce za nepln ní
monitorovacích indikátor u krajských grantových schémat.

lánek III
S výjimkou zm n Smlouvy uvedených v lánku II tohoto Dodatku z stávají ostatní
ustanovení Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 beze zm n.

lánek IV
Dodatek . 2 ke Smlouv je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Jeden stejnopis obdrží kone ný p íjemce, t i stejnopisy MMR, dva stejnopisy
obdrží Centrum pro regionální rozvoj R, I : 65993870 se sídlem v Praze 2, Vinohradská
46, PS 120 00 (pobo ka a hlavní kancelá ).

lánek V
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek . 2 byl uzav en na základ
svobodné vážné v le, nebyl uzav en v tísni, za nevýhodných podmínek ani
pod nátlakem.
2. Dodatek . 2 nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami.
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Nezbytnou podmínkou platnosti a ú innosti Dodatku . 2 je jeho schválení
Radou/Zastupitelstvem kraje podle § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .

Uzav ení tohoto Dodatku
kraje……....

. 2 bylo schváleno Radou kraje………../Zastupitelstvem

usnesení ………………………………..ze dne……………………………………………...

V Praze dne …………….

V Ústí nad Labem dne ……….……

-----------------------------------------

-------------------------------------

razítko a podpis MMR

razítko a podpis kone ného p íjemce

eská republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Lumíra Kafková

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

editelka odboru SROP, JPD 2 a FS

V Praze dne…………………………
Za správnost:………………………..
Centrum pro regionální rozvoj R
Ing. Petr Sýkora
editel CRR R
razítko a podpis
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P íloha . 1 Podmínek
Bod 7.2. p íloha .2 ást 2

Sankce za nepln ní monitorovacích indikátor u krajských grantových
schémat

Indikátory
Indikátory jsou stanoveny na úrovni celého programu, dále pro jednotlivé priority a
opat ení/podopat ení. Jejich hodnoty jsou v programovém dodatku SROP p edem stanoveny a
následn se sleduje napln ní t chto hodnot (kvantifikovaných cíl programu).
Indikátory dopadu - vztahují se k následk m programu, které p ekra ují rámec
bezprost edních ú ink na p íjemce. Je možné definovat dva typy dopad . Specifické dopady
jsou ú inky, které nastanou po ur ité asové prodlev , nicmén souvisí p ímo s provedenými
akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé ú inky ovliv ující širší populaci.
Indikátory dopadu jsou dlouhodob jší povahy, jejich bezprost ední nenapln ní nemá za
následek pom rné procentické krácení dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory
dopadu nejsou uvedeny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond EU na
financování projektu/GS a jeho Podmínkách/Smlouv .
Indikátory výsledku - vztahují se k p ímým a okamžitým ú ink m, které program p inesl.
Poskytují informaci nap íklad o chování, kapacit nebo výkonnosti kone ných p íjemc . Tyto
ukazatele mohou být fyzické nebo finan ní povahy.
Indikátory výstupu - vztahují se k aktivitám. M í se ve fyzických nebo pen žních
jednotkách (nap . délka vybudovaných silnic, po et podpo ených firem apod).

Nenapln ní indikátor výstupu a výsledku m že mít za následek pom rné procentické krácení
dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory výstupu a výsledku a jejich cílové
hodnoty jsou vždy stanoveny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond
EU na financování projektu a jeho Podmínkách/Smlouv . Kone ný p íjemce (nositel GS) se
podpisem podmínek/Smlouvy zavazuje k jejich pln ní.

Pro ú ely této metodiky byly indikátory výsledku a výstupu rozlišeny na hlavní a vedlejší
indikátory. Tato p íloha OM GS je ur ena pro ešení situace rozdílného stavu napln ní
monitorovacích indikátor

výsledku a výstupu v p ípad

grantových schémat, kde je

nositelem kraj. Po ukon ení grantového schématu bude vy erpáno 0-100% ástky uvedené ve

-1-

Smlouv /Podmínkách. Adekvátn

P íloha . 1 Podmínek
by m lo dojít k napln ní hlavních monitorovacích

indikátor výsledku a výstupu ve výši 0-100% nebo více (v p ípad nevy erpání prost edk
ze státního rozpo tu a strukturálních fond

je p ípustné adekvátní nenapln ní hlavních

monitorovacích indikátor ). Prost edky ze státního rozpo tu a strukturálních fond budou
bu

p ímo b hem realizace a proplacení grantových schémat sníženy dle níže uvedeného

postupu nebo po realizaci grantového schématu v dob

povinné udržitelnosti budou

vymáhány zp t dle níže uvedeného postupu.

Hlavní indikátory
Nenapln ní/neudržení hlavních indikátor
rozpo tové kázn

ve výši 0-89% je považováno za porušení

a vede k pom rnému procentickému krácení dotace nositeli GS (nap . 50

% z celkové ástky dotace v p ípad napln ní 50 % závazku, nebo kup . 11 % z celkové
ástky dotace v p ípad napln ní 89 % závazku).
Napln ní/udržení 90-100 % závazku nebude považováno za porušení rozpo tové kázn a
nebude finan n sankcionováno.

V rámci grantového schématu spolu zvolené indikátory výstupu i výsledku souvisejí, proto je
možné, že v p ípad nedodržení jednoho hlavního indikátoru dojde úm rn k nedodržení
dalších hlavních indikátor . V takovém p ípad se výpo et pom rného procentického krácení
provádí dle hlavního indikátoru, jehož stanovená cílová hodnota byla nejmén napln na (P .
GS se zaváže k napln ní indikátoru výstupu: Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a
obdobných ubytovacích za ízeních 50 l žek a k napln ní indikátoru výsledku realizované
soukromé spolufinancování 60 000 000 K . V rámci GS dojde k vytvo ení pouze 40 stálých
l žek, tj. 80% stanovené hodnoty a realizované soukromé spolufinancování bude ve výši
45 000 000 K , tj. 75% stanovené hodnoty. Ve výsledku bude dotace zkrácena jen jednou a to
o 25 %, protože výše realizovaného soukromého spolufinancování nebyla dodržena o 25 % ).

Vedlejší indikátory
Vedlejší indikátory jsou obtížn ji ovlivnitelné ze strany nositele GS (p ípadn kone ného
uživatele). Jestliže je mezi indikátory grantového schématu obsažen krom

vedlejších

indikátor alespo 1 hlavní indikátor, není nedodržení vedlejších indikátor považováno za
porušení rozpo tové kázn . V p ípad , kdy jsou indikátory grantového schématu tvo eny

-2-

pouze vedlejšími indikátory,

P íloha . 1 Podmínek
bude p i zjišt ní jejich nenapln ní/neudržení postupováno

stejn , jako by se jednalo o indikátory hlavní.

I p es toto rozd lení monitorovacích indikátor

kone ný p íjemce sleduje a podporuje

pln ní všech monitorovacích indikátor , které jsou uvedeny v podmínkách/Smlouv .

V p ípad , že nositel grantového schématu uvádí v dokumentaci další monitorovací
indikátory, které nejsou uvedeny v Programovém dodatku, není jejich nedodržení považováno
za porušení rozpo tové kázn .
Indikátory a jejich plán dle Programového dodatku
Následující tabulky obsahují vý et monitorovacích indikátor výstup a výsledk v rámci
opat ení a podopat ení SROP která jsem realizována prost ednictvím krajských grantových
schémat a jejich rozd lení na hlavní a vedlejší.
Indikátory a jejich kvantifikace – 1.1
Výstupy
Celkový po et podpo ených podnik - vedlejší
Z toho: po et podpo ených drobných podnik (mén než 10 pracovník ) – vedlejší

900
700

Z toho: po et podpo ených malých a st edních podnik (10 až 249 pracovník ) –

200

vedlejší
Po et podpo ených MSP využívajících nákupu služeb vztahujících se k jejich rozvoji –

400

vedlejší
Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní

73 559 000

Nár st obratu podporovaných MSP.- vedlejší

20%

Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

2 900

Indikátory a jejich kvantifikace – 2.1.1
Výstupy
Délka vybudovaných i rekonstruovaných dopravních komunikací - hlavní
Po et vybudovaných obchvat m st, dálni ních p ivad
a most – vedlejší
Výsledky
asová dostupnost region , kterých se investice do infrastruktury týká (úspora cestovních
as obyvatel v úsecích podpo ených silnic v %) - vedlejší
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100 km
7
10%

P íloha . 1 Podmínek
Indikátory a jejich kvantifikace: opat ení 3.2
Výstupy
Po et podpo ených osob (klient ), kte í se zú astnili program

zam ených na

20 000

sociální integraci – hlavní
Výsledky
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní
Úsp šní absolventi program – klienti služeb v oblasti sociální integrace (v%) - vedlejší

700
65%

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.1.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovním ruchu – vedlejší

300

Po et podpo ených projekt zam ených na informa ní a propaga ní kampan – hlavní

30

Po et podpo ených projekt zam ených na tvorbu propaga ních materiál – hlavní

80

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et nov propagovaných atraktivit cestovního ruchu – vedlejší

7 330 000
40

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.2.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovních ruchu – vedlejší

55

Po et realizovaných projekt obnovy památek a kulturního d dictví – vedlejší

25

Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a obdobných ubytovacích za ízeních – hlavní

600

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

26 500 000
654
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P íloha . 6 k usnesení . 17/114R/2008
.j.: 30137/2005-34
íslo v CES: 3130/2
íslo úkolu:

Dodatek . 2
ke Smlouv o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu
ze dne 14.7.2005
ke grantovému schématu s registra ním íslem žádosti CZ 04.1.05/3.2.25.1
(dále jen Smlouva)

eská republika, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj,
se sídlem: Praha 1, Starom stské nám. 6, PS 110 15,
zastoupené Ing. Lumírou Kafkovou, editelkou odboru SROP, JPD 2 a FS,
I : 66 00 22 22,
bankovní spojení: NB Praha 1, Na P íkop 28,
íslo ú tu: 629001/0710
na stran jedné

(dále jen „MMR“),
a

kone ný p íjemce finan ní pomoci:
(dále jen „kone ný p íjemce“)
Název kone ného p íjemce: Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I : 70892156
DI : CZ70892156
Správce dan : FÚ v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 02 Ústí nad Labem 1
Eviden ní íslo grantového schématu v IS DIS: 21711AG305
P íjemce pomoci je/není plátce DPH
Bankovní spojení: 0800/ eská spo itelna, a.s.
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íslo zvláštního ú tu/podú tu: 1626312/0800
Místo realizace grantového schématu: celé území Ústeckého kraje
na stran druhé
uzavírají
níže uvedeného dne, m síce a roku tento Dodatek, k výše uvedené Smlouv

lánek I
1. Smluvní strany uzav ely dne 14.7.2005 Smlouvu o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku . 2, kterým se m ní n která ustanovení
Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 související s realizací grantového schématu Podpora
sociální integrace v regionu Ústeckého kraje registra ní íslo: CZ 04.1.05/3.2.25.1,
specifikovaného v l. II bod 2 Smlouvy.

lánek II
1. V lánku II bod 2 písmeno h) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: III. tvrtletí 2008“
ruší a nahrazuje se textem:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: II. tvrtletí 2008“
2. V lánku II bodu 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I :
65993870, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46, PS 120 00, jednající editelem RNDr.
Ivem Ryšlavým, je Programovým dodatkem a Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj .
27 ze dne 9.7. 2002 ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní v programu SROP
kontrolní a monitorovací funkci. Pro pot eby této smlouvy je kontaktním místem pro
kone ného p íjemce: Regionální pobo ka Centra pro regionální rozvoj pro Region NUTS
II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I
65993870, je ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní kontrolní a monitorovací
funkci ve Spole ném regionálním opera ním programu. Pro pot eby realizace tohoto
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grantového schématu je kontaktním místem pro p íjemce dotace: Centrum pro regionální
rozvoj R pobo ka pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“
3. V lánku III bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se tabulka a text:
Druh finan ní pomoci

P ísp vek ze strukturálního fondu ESF (dále jen „SF“)
P ísp vek z národních ve ejných zdroj
Z toho: P ísp vek ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)
P ísp vek z krajského rozpo tu
Obecní rozpo ty
Soukromé spolufinancování
Celkové uznatelné náklady

Výše finan ní pomoci v
Podíl na celkových
K
uznatelných nákladech
(v %)
114 954 027,00
80,00
28 738 256,00
20,00
14 369 128,00
10,00
12 000 000,00
8,30
2 369 128,00
1,70
0,00
0,00
143 692 283,00
100,00

„Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce). V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke snížení výše
finan ní pomoci z d vod na stran kone ného p íjemce, musí být p i stanovení nové
výše finan ní pomoci zachovány procentní podíly jednotlivých druh finan ní pomoci na
celkových uznatelných nákladech.“
ruší a nahrazuje se tabulkou a textem:
Druh dotace/zdroje spolufinancování
Dotace ze strukturálního fondu ESF (dále jen „SF“)1
Dotace ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)2
Prost edky z ostatních národních zdroj
Z toho: prost edky z rozpo tu kraje3
prost edky z rozpo tu obce
soukromé spolufinancování
Celkové uznatelné náklady

K

101 413 792,00
12 676 724,00
12 676 724,00
10 969 724,00
1 707 000,00
0,00
126 767 240,00

Podíl na celkových
uznatelných nákladech
(v %)
80,00
10,00
10,00
8,653
1,347
0,00
100,00

„Absolutní ástka dotace ze strukturálního fondu a absolutní ástka dotace ze státního
rozpo tu nesmí být p ekro ena. ástka dotace, která bude p íjemci dotace skute n
poskytnuta, bude ur ena na základ p edložených souhrnných žádostí o platbu
grantového schématu podložených skute n vynaloženými, od vodn nými a ádn
prokázanými uznatelnými náklady akcí vynaloženými jednotlivými kone nými uživateli.
Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou

1

podle § 44 odst. 2 písm. f) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
2
podle § 44 odst. 2 písm. h) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
3
doloženo usnesením zastupitelstva kraje.
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kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce).
Vnit ní struktura položky Prost edky z ostatních národních zdroj není závazná.
V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke zm n absolutní ástky
jednoho nebo více zdroj financování, pak p i stanovení výsledné výše finan ní pomoci:
a) nesmí být p ekro en stanovený pom r dotace ze strukturálního fondu k dotaci
z celkových ve ejných zdroj . Celkové ve ejné zdroje jsou p itom tvo eny sou tem
dotace ze strukturálního fondu, dotace ze státního rozpo tu, prost edk z rozpo tu
kraje a prost edk z rozpo tu obce;
b) nesmí být p ekro en stanovený procentní podíl dotace ze státního rozpo tu na
celkových uznatelných nákladech.“
4. V lánku III bod 2 a 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text: „Proplácení finan ní
pomoci:
a) kone ný p íjemce m že jednou m sí n p edkládat CRR souhrnnou Žádost
o proplacení výdaj projektu, a to vždy v etn návrhu Osv d ení o provedené práci
a p íslušných doklad – faktur, výpis z ú tu, dalších ú etních doklad , kopií
Žádostí o proplacení výdaj akce, etapové zprávy o postupu grantového schématu,
resp. záv re né zprávy o grantovém schématu;
b) postup proplácení finan ní pomoci je uveden v Opera ním manuálu pro grantová
schémata a jeho konkretizaci obsahuje Provád cí sm rnice grantového schématu
schválená MMR.
V rámci souhrnné Žádosti o proplacení výdaj projektu m že kone ný p íjemce nárokovat
proplacení náklad vynaložených na administraci grantového schématu. Faktury, p ípadn
jiné ú etní doklady, musí být ozna eny registra ním íslem žádosti (uvedeno v l. II bodu 2.
písm. e)) a slovem „administrace“.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Dotace bude p íjemci proplacena na základ p edložené žádosti o platbu a dalších
souvisejících dokument . Žádost o platbu je p íjemce dotace povinen p edložit vždy
nejpozd ji do dvou m síc od ukon ení realizace projektu, resp. etapy projektu spolu
s monitorovací zprávou podle ásti IV bodu 14 této smlouvy ve zn ní dodatku . 1.
Závazným ukazatelem erpání bilance finan ních pot eb a zdroj je souhrnný limit dotace
ze státního rozpo tu uvedený v Rozhodnutí v ásti „Pro další p ípravu akce (projektu) se
ur ují následující ukazatele bilance finan ních pot eba a zdroj “ ve sloupci 4, „hodnota
ukazatele celkem“ v ádku 198 231 a p ípadn 198 239 a strukturálních fond uvedený
v Rozhodnutí ve stejné ásti ve sloupci 4 „hodnota ukazatele celkem“ v ádku 198 234.“
5. V lánku IV bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„V p ípad , že kone ný p íjemce požaduje proplacení výdaj na administraci grantového
schématu, je povinen v této souvislosti uskute ovat zadávání ve ejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách,
ve zn ní pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž
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p edpokládaná cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, je uveden v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata.“
ruší bez náhrady.
6. V lánku IV bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Na CRR musí být nejmén trnáct kalendá ních dní p ed zahájením zadávacího ízení
p edána zákonem p edepsaná dokumentace pro zadávací ízení na p ipravované ve ejné
zakázky; zam stnanci CRR se mohou ú astnit ízení o zakázkách. Lh ta pro p edání
zákonem p edepsané dokumentace m že být zkrácena po p edchozí dohod s CRR.“
ruší bez náhrady.
7. V lánku IV bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR, má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. V této souvislosti má kone ný p íjemce povinnost nejpozd ji spolu s první
souhrnnou Žádostí o proplacení výdaj projektu p edložit smlouvu s autorizovaným
auditorem. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“
8. V lánku IV bod 5 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen po dobu nejmén deseti let ode dne platnosti této
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit vstup
pov eným osobám (zam stnanc m CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské
komise; Evropského ú etního dvora; Nejvyššího kontrolního ú adu; p íslušného
finan ního ú adu) do objekt a na pozemky související s grantovým schématem a jeho
realizací k ov ování pln ní podmínek této smlouvy. Kone ný p íjemce zajistí, aby
povinnosti uvedené v tomto bodu plnili také kone ní uživatelé.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen ádn uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací grantového schématu v etn ú etnictví o grantovém schématu po dobu deseti
let od ukon ení financování grantového schématu. Doklady budou uchovány zp sobem
uvedeným v zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .
P íjemce dotace je povinen po dobu deseti let od ukon ení financování grantového
schématu za ú elem ov ování pln ní smlouvy ve zn ní dodatku .1 poskytovat
požadované informace a dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených
orgán (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského ú etního
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dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších
oprávn ných orgán státní správy).“
9. V lánku IV bod 6 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen naplnit monitorovací indikátory uvedené v l. II bodu
2. písm. i) a j) této smlouvy a uchovat je po dobu p ti let ode dne platnosti této
smlouvy. Je-li v p ípad grantového schématu spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu p edm tem monitorovacího indikátoru zachování nov vytvo ených
pracovních míst, je kone ný p íjemce povinen uchovat hodnotu tohoto indikátoru po
dobu t í let ode dne platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen zajistit napln ní monitorovacích indikátor uvedených
v Rozhodnutí. Jejich napln ní je povinen prokázat nejpozd ji p i podání poslední
souhrnné žádosti o platbu grantového schématu. Napln ní 90 – 100 % hodnoty
monitorovacího indikátoru je považováno za spln ní této povinnosti. Nová pracovní
místa musí být vytvo ena do jednoho roku od ukon ení realizace grantového schématu.“
10. V lánku IV bod 7 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. V této souvislosti se kone ný p íjemce podpisem této
smlouvy zavazuje:
a) poskytovat podporu pln v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské
sout že z 14.4.2004, .j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise
(ES) . 69/2001 ve zn ní pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise
.70/2001 ve zn ní pozd jších p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem
vnitrostátní regionální pomoci podle pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998;
b) poskytnout sou innost v p ípad
ízení týkajícího se protiprávní podpory
a v p ípadech kontrol na míst uskute n ných v souvislosti s poskytnutím ve ejné
podpory;
c) uchovat podklady o poskytnutí ve ejné podpory nejmén po dobu deseti let ode dne
ud lení podpory, tzn. podpisu smlouvy ob ma smluvními stranami, a to v souladu
s na ízením Rady (ES) . 659/1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku
93 Smlouvy o založení ES.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. P íjemce dotace je povinen poskytovat podporu pln
v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že ze 14.4.2004,
.j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise (ES) . 69/2001 ve zn ní
pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise .70/2001 ve zn ní pozd jších
p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem vnitrostátní regionální pomoci podle
pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998.
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P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících
z Rozhodnutí a této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 vytvo it podmínky pro provedení
kontroly vztahující se k realizaci grantového schématu a poskytnout sou innost všem
zam stnanc m nebo zmocn nc m orgán oprávn ných k provád ní kontroly uvedených
v bod 3 této ásti smlouvy ve zn ní dodatku . 1, a to po dobu p ti let ode dne vydání
prvního Rozhodnutí.“
11. V lánku IV bod 8 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen realizovat nápravná opat ení, která mu byla uložena
orgány uvedenými v bodu 5. tohoto lánku na základ kontrol provád ných p i
monitorování grantového schématu, a to v termínu, rozsahu a kvalit podle požadavk
stanovených p íslušným kontrolním orgánem. Kone ný p íjemce je dále povinen
písemn informovat o spln ní nápravných opat ení orgán, který mu nápravná opat ení
uložil. Pokud se nápravná opat ení týkají také kone ných uživatel , je kone ný
p íjemce povinen zajistit, aby i kone ní uživatelé o spln ní nápravných opat ení
informovali orgán, který nápravné opat ení uložil.“
ruší bez náhrady.
12. V lánku IV bod 9 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen vyhlašovat výzvu k p edkládání žádostí do grantového
schématu (dále jen „výzva“) až do vy erpání p íslušné finan ní alokace na dané
období, nejmén však jednou ro n . Náležitosti výzvy a popis dalších souvisejících
a navazujících inností jsou uvedeny v Opera ním manuálu pro grantová schémata.
První výzvu je povinen vyhlásit nejpozd ji do šesti m síc ode dne platnosti této
smlouvy.“
ruší bez náhrady.
13. V lánku IV bod 10 Smlouvy ve zn ní Dodatku .1 se text:
„Kone ný p íjemce se zavazuje uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy a navazovat na ni. Ve smlouv o financování akce
musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el smlouvy, výše a struktura
poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace akce, dále pak povinnosti
kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku, p ípadn další povinnosti
a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv a závazky kone ného
p íjemce v i kone nému uživateli.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 a navazovat na ni.
Ve smlouv o financování akce musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el
smlouvy, výše a struktura poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace
akce, dále pak povinnosti kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku,
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p ípadn další povinnosti a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv ve
zn ní dodatku . 1 a závazky kone ného p íjemce v i kone nému uživateli.
Pokud je p íjemce dotace zárove kone ným uživatelem, je možné smlouvu nahradit
usnesením rady kraje nebo usnesením zastupitelstva kraje, které zajistí pln ní stejných
povinností kone ného uživatele jako smlouva o financování akce.“
14. V lánku IV bod 11 písmenu b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ;
závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná cena nep esahuje limit
dva miliony K , musí být v souladu s postupem uvedeným v Opera ním manuálu pro
grantová schémata, resp. v Pokynech pro žadatele;
ruší a nahrazuje se textem:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . Pokud
bude p íjemce dotace zadávat výb rové ízení po 1. ervenci 2006 je povinen již
postupovat podle nového zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách. V p ípad ,
že p íjemce dotace zapo al výb rové ízení p ed 1. ervencem 2006 podle zákona .
40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , dokon í celé
výb rové ízení podle zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní
pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná
cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, musí být v souladu s postupem
uvedeným v Opera ním manuálu pro grantová schémata, resp. v Pokynech pro
žadatele;“
15. V lánku IV bod 11 písmenu c) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„dohodnout se všemi dodavateli akce faktura ní podmínky tak, aby byl doložen ú el
fakturovaných ástek a aby byly p esn specifikovány jednotlivé uznatelné náklady;“
ruší bez náhrady.
16. V lánku IV bod 11 písmenu d) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný z finan ní pomoci SROP
proti jeho poškození, zni ení a ztrát . Doba pojišt ní sjednaná v pojistné smlouv
nesmí být kratší než p t let ode dne platnosti smlouvy o financování akce. Hlášení
o pojistných událostech je kone ný uživatel povinen neprodlen p edložit kone nému
p íjemci;“
ruší bez náhrady.
17. V lánku IV bod 11 písmenu g) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„realizovat veškeré finan ní operace související s akcí grantového schématu na
zvláštním bankovním ú tu (podú tu b žného bankovního ú tu) se samostatným
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výpisem, ur eným výlu n pro akci, a to až do doby ukon ení financování akce. Za
ukon ení financování akce se považuje den vyplacení poslední ástky finan ní pomoci
(záv re né platby) ze strany kone ného p íjemce;“
ruší bez náhrady.
18. V lánku IV bod 12 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel realizujících
akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel
realizujících akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce v souladu
s Provád cí sm rnicí.“
19. V lánku IV bod 13 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen neprodlen písemn oznámit CRR všechny zm ny
a skute nosti, které mají vliv na pln ní této smlouvy, nebo skute nosti s ní související
nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající. Žádost o zm nu smlouvy musí kone ný
p íjemce p edložit na CRR nejdéle 45 kalendá ních dní p ed vznikem požadované
zm ny.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen písemn oznámit CRR všechny zm ny a skute nosti,
které mají vliv na pln ní této smlouvy ve zn ní dodatku . 1, nebo skute nosti s ní
související nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající p ed jejich uskute n ním. Dojde-li
ke zm n , kterou p íjemce dotace prokazateln nemohl o ekávat, je povinen ji oznámit
neprodlen .“
20. V lánku IV bod 14 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je dále povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné monitorovací
zprávy. Jedná se o:
a) etapovou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou Žádostí o proplacení grantového schématu;
b) pr b žnou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „pr b žná zpráva“), pouze
v p ípad , že v p edešlých šesti m sících nepodal kone ný p íjemce žádnou souhrnnou
Žádost o proplacení výdaj projektu a etapovou zprávu o postupu grantového
schématu;
c) záv re nou zprávu o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí
být p edložena do jednoho m síce od ukon ení realizace grantového schématu podle
této smlouvy; záv re ná zpráva je zárove poslední etapovou zprávou;
d) monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do t iceti kalendá ních dn od uplynutí každého roku od ukon ení
realizace grantového schématu; poslední monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti
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grantového schématu odevzdá do t iceti kalendá ních dn po uplynutí p ti let ode dne
platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné informace o pr b hu
realizace a zajišt ní udržitelnosti grantového schématu ve form monitorovací zprávy
o grantovém schématu:
a) etapová zpráva o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou žádostí o platbu grantového schématu;
b) záv re ná zpráva o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí být
p edložena do dvou m síc od ukon ení realizace grantového schématu podle
Rozhodnutí, v p ípad víceetapových grantových schémat je záv re ná zpráva zárove
poslední etapovou zprávou1;
c) monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do dvou m síc od uplynutí každého roku od ukon ení realizace
grantového schématu; poslední monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu musí být odevzdána do 1 m síce po uplynutí p ti let ode dne
vydání prvního Rozhodnutí.“
21. V lánku IV bod 15 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Monitorovací zprávy o projektu jsou zpracovány dle vzoru uvedeného v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata a kone ný p íjemce je p edává CRR
v tišt né i elektronické verzi.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen vést odd lenou ú etní evidenci o grantovém schématu
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .“
22. V lánku V se body 1, 2 ,3, 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.
23. V lánku VI se bod 1 písmeno a) a b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez
náhrady.
24. V lánku VII bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude po vyplacení dotace i její ásti zjišt no porušení nebo nespln ní dále
uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Smlouvy, bude to považováno za
porušení rozpo tové kázn podle § 44 a násl. zákona . 218/2000 Sb. ve zn ní pozd jších
p edpis . P i nespln ní Smlouvy uvedené:
a) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 3, 9, 10 a 12 bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init celkovou ástku dotace,
1

Spl uje-li p íjemce dotace podmínku danou v bodu 3 této ásti Smlouvy, p edkládá záv re nou zprávu o
grantovém schématu do t í m síc od ukon ení realizace grantového schématu.
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b) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 14 písm. d) bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init 5 % z celkové ástky dotace,
c) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 5, 7, 8, 11, 13, 14 a v lánku
V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod body 1, 3, a 4 bude výše
odvodu za porušení rozpo tové kázn ur ena v závislosti na závažnosti tohoto
porušení,
d) v lánku V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod bodem 2 bude odvod
za porušení rozpo tové kázn init 10% z celkové ástky dotace“.
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce se zavazuje v p ípad porušení rozpo tové kázn k vrácení
vymáhané ástky na základ vym eného odvodu místn p íslušného finan ního ú adu
podle zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis ,
zejména v p ípad , že:
a) nenaplní ú el a cíl grantového schématu, na který byla finan ní pomoc i její ást
na základ této smlouvy ve zn ní dodatku .1 poskytnuta, a nedodrží minimální
dobu trvání výsledk realizace grantového schématu stanovenou v lánku IV bodu
6. této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
b) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
nebo z Rozhodnutí, neumožní p ístup osobám pov eným kontrolou a neuchová
originály veškerých ú etních doklad a dalších souvisejících dokument po dobu
stanovenou v této smlouv ve zn ní dodatku . 1,
c) neposkytne v as podklady pro financování a hodnocení grantového schématu,
ádné a úplné monitorovací zprávy o pr b hu grantového schématu
a o udržitelnosti grantového schématu nebo další informace požadované
poskytovatelem pomoci i zprost edkujícím subjektem,“
25. V lánku VII bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude p ed vyplacením dotace zjišt no, že Kone ný p íjemce nesplnil n kterou
z povinností uvedenou v této Smlouv , pak o krácení dotace rozhodne MMR“.
ruší bez náhrady.
26. V lánku VII bod 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„…na zvláštní ú et Platebního orgánu pro vyrovnávání kursových rozdíl a p íjem
odvod nejpozd ji do t iceti kalendá ních dn od doru ení výzvy.“
ruší bez náhrady.
27. V lánku VIII se bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.
28. V lánku IX bod 1 písmeno a) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se ruší bez náhrady.
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29. Nedílnou sou ástí tohoto Dodatku . 2 je P íloha .1 – Sankce za nepln ní
monitorovacích indikátor u krajských grantových schémat.

lánek III
S výjimkou zm n Smlouvy uvedených v lánku II tohoto Dodatku z stávají ostatní
ustanovení Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 beze zm n.

lánek IV
Dodatek . 2 ke Smlouv je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Jeden stejnopis obdrží kone ný p íjemce, t i stejnopisy MMR, dva stejnopisy
obdrží Centrum pro regionální rozvoj R, I : 65993870 se sídlem v Praze 2, Vinohradská
46, PS 120 00 (pobo ka a hlavní kancelá ).

lánek V
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek . 2 byl uzav en na základ
svobodné vážné v le, nebyl uzav en v tísni, za nevýhodných podmínek ani
pod nátlakem.
2. Dodatek . 2 nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami.
Nezbytnou podmínkou platnosti a ú innosti Dodatku . 2 je jeho schválení
Radou/Zastupitelstvem kraje podle § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .

Uzav ení tohoto Dodatku
kraje……....

. 2 bylo schváleno Radou kraje………../Zastupitelstvem

usnesení ………………………………..ze dne……………………………………………...
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V Praze dne …………….

V Ústí nad Labem dne ……….……

-----------------------------------------

-------------------------------------

razítko a podpis MMR

razítko a podpis kone ného p íjemce

eská republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Lumíra Kafková

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

editelka odboru SROP, JPD 2 a FS

V Praze dne…………………………
Za správnost:………………………..
Centrum pro regionální rozvoj R
Ing. Petr Sýkora
editel CRR R
razítko a podpis
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P íloha . 1 Podmínek
Bod 7.2. p íloha .3 ást 2

Sankce za nepln ní monitorovacích indikátor u krajských grantových
schémat

Indikátory
Indikátory jsou stanoveny na úrovni celého programu, dále pro jednotlivé priority a
opat ení/podopat ení. Jejich hodnoty jsou v programovém dodatku SROP p edem stanoveny a
následn se sleduje napln ní t chto hodnot (kvantifikovaných cíl programu).
Indikátory dopadu - vztahují se k následk m programu, které p ekra ují rámec
bezprost edních ú ink na p íjemce. Je možné definovat dva typy dopad . Specifické dopady
jsou ú inky, které nastanou po ur ité asové prodlev , nicmén souvisí p ímo s provedenými
akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé ú inky ovliv ující širší populaci.
Indikátory dopadu jsou dlouhodob jší povahy, jejich bezprost ední nenapln ní nemá za
následek pom rné procentické krácení dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory
dopadu nejsou uvedeny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond EU na
financování projektu/GS a jeho Podmínkách/Smlouv .
Indikátory výsledku - vztahují se k p ímým a okamžitým ú ink m, které program p inesl.
Poskytují informaci nap íklad o chování, kapacit nebo výkonnosti kone ných p íjemc . Tyto
ukazatele mohou být fyzické nebo finan ní povahy.
Indikátory výstupu - vztahují se k aktivitám. M í se ve fyzických nebo pen žních
jednotkách (nap . délka vybudovaných silnic, po et podpo ených firem apod).

Nenapln ní indikátor výstupu a výsledku m že mít za následek pom rné procentické krácení
dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory výstupu a výsledku a jejich cílové
hodnoty jsou vždy stanoveny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond
EU na financování projektu a jeho Podmínkách/Smlouv . Kone ný p íjemce (nositel GS) se
podpisem podmínek/Smlouvy zavazuje k jejich pln ní.

Pro ú ely této metodiky byly indikátory výsledku a výstupu rozlišeny na hlavní a vedlejší
indikátory. Tato p íloha OM GS je ur ena pro ešení situace rozdílného stavu napln ní
monitorovacích indikátor

výsledku a výstupu v p ípad

grantových schémat, kde je

nositelem kraj. Po ukon ení grantového schématu bude vy erpáno 0-100% ástky uvedené ve
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Smlouv /Podmínkách. Adekvátn

P íloha . 1 Podmínek
by m lo dojít k napln ní hlavních monitorovacích

indikátor výsledku a výstupu ve výši 0-100% nebo více (v p ípad nevy erpání prost edk
ze státního rozpo tu a strukturálních fond

je p ípustné adekvátní nenapln ní hlavních

monitorovacích indikátor ). Prost edky ze státního rozpo tu a strukturálních fond budou
bu

p ímo b hem realizace a proplacení grantových schémat sníženy dle níže uvedeného

postupu nebo po realizaci grantového schématu v dob

povinné udržitelnosti budou

vymáhány zp t dle níže uvedeného postupu.

Hlavní indikátory
Nenapln ní/neudržení hlavních indikátor
rozpo tové kázn

ve výši 0-89% je považováno za porušení

a vede k pom rnému procentickému krácení dotace nositeli GS (nap . 50

% z celkové ástky dotace v p ípad napln ní 50 % závazku, nebo kup . 11 % z celkové
ástky dotace v p ípad napln ní 89 % závazku).
Napln ní/udržení 90-100 % závazku nebude považováno za porušení rozpo tové kázn a
nebude finan n sankcionováno.

V rámci grantového schématu spolu zvolené indikátory výstupu i výsledku souvisejí, proto je
možné, že v p ípad nedodržení jednoho hlavního indikátoru dojde úm rn k nedodržení
dalších hlavních indikátor . V takovém p ípad se výpo et pom rného procentického krácení
provádí dle hlavního indikátoru, jehož stanovená cílová hodnota byla nejmén napln na (P .
GS se zaváže k napln ní indikátoru výstupu: Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a
obdobných ubytovacích za ízeních 50 l žek a k napln ní indikátoru výsledku realizované
soukromé spolufinancování 60 000 000 K . V rámci GS dojde k vytvo ení pouze 40 stálých
l žek, tj. 80% stanovené hodnoty a realizované soukromé spolufinancování bude ve výši
45 000 000 K , tj. 75% stanovené hodnoty. Ve výsledku bude dotace zkrácena jen jednou a to
o 25 %, protože výše realizovaného soukromého spolufinancování nebyla dodržena o 25 % ).

Vedlejší indikátory
Vedlejší indikátory jsou obtížn ji ovlivnitelné ze strany nositele GS (p ípadn kone ného
uživatele). Jestliže je mezi indikátory grantového schématu obsažen krom

vedlejších

indikátor alespo 1 hlavní indikátor, není nedodržení vedlejších indikátor považováno za
porušení rozpo tové kázn . V p ípad , kdy jsou indikátory grantového schématu tvo eny
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pouze vedlejšími indikátory,

P íloha . 1 Podmínek
bude p i zjišt ní jejich nenapln ní/neudržení postupováno

stejn , jako by se jednalo o indikátory hlavní.

I p es toto rozd lení monitorovacích indikátor

kone ný p íjemce sleduje a podporuje

pln ní všech monitorovacích indikátor , které jsou uvedeny v podmínkách/Smlouv .

V p ípad , že nositel grantového schématu uvádí v dokumentaci další monitorovací
indikátory, které nejsou uvedeny v Programovém dodatku, není jejich nedodržení považováno
za porušení rozpo tové kázn .
Indikátory a jejich plán dle Programového dodatku
Následující tabulky obsahují vý et monitorovacích indikátor výstup a výsledk v rámci
opat ení a podopat ení SROP která jsem realizována prost ednictvím krajských grantových
schémat a jejich rozd lení na hlavní a vedlejší.
Indikátory a jejich kvantifikace – 1.1
Výstupy
Celkový po et podpo ených podnik - vedlejší
Z toho: po et podpo ených drobných podnik (mén než 10 pracovník ) – vedlejší

900
700

Z toho: po et podpo ených malých a st edních podnik (10 až 249 pracovník ) –

200

vedlejší
Po et podpo ených MSP využívajících nákupu služeb vztahujících se k jejich rozvoji –

400

vedlejší
Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní

73 559 000

Nár st obratu podporovaných MSP.- vedlejší

20%

Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

2 900

Indikátory a jejich kvantifikace – 2.1.1
Výstupy
Délka vybudovaných i rekonstruovaných dopravních komunikací - hlavní
Po et vybudovaných obchvat m st, dálni ních p ivad
a most – vedlejší
Výsledky
asová dostupnost region , kterých se investice do infrastruktury týká (úspora cestovních
as obyvatel v úsecích podpo ených silnic v %) - vedlejší
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100 km
7
10%

P íloha . 1 Podmínek
Indikátory a jejich kvantifikace: opat ení 3.2
Výstupy
Po et podpo ených osob (klient ), kte í se zú astnili program

zam ených na

20 000

sociální integraci – hlavní
Výsledky
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní
Úsp šní absolventi program – klienti služeb v oblasti sociální integrace (v%) - vedlejší

700
65%

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.1.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovním ruchu – vedlejší

300

Po et podpo ených projekt zam ených na informa ní a propaga ní kampan – hlavní

30

Po et podpo ených projekt zam ených na tvorbu propaga ních materiál – hlavní

80

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et nov propagovaných atraktivit cestovního ruchu – vedlejší

7 330 000
40

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.2.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovních ruchu – vedlejší

55

Po et realizovaných projekt obnovy památek a kulturního d dictví – vedlejší

25

Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a obdobných ubytovacích za ízeních – hlavní

600

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

26 500 000
654
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P íloha . 7 k usnesení . 17/114R/2008
.j.: 30137/2005-34
íslo v CES: 3130/2
íslo úkolu:

Dodatek . 2
ke Smlouv o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu
ze dne 14.7.2005
ke grantovému schématu s registra ním íslem žádosti CZ 04.1.05/4.1.26.1
(dále jen Smlouva)

eská republika, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj,
se sídlem: Praha 1, Starom stské nám. 6, PS 110 15,
zastoupené Ing. Lumírou Kafkovou, editelkou odboru SROP, JPD 2 a FS,
I : 66 00 22 22,
bankovní spojení: NB Praha 1, Na P íkop 28,
íslo ú tu: 629001/0710
na stran jedné

(dále jen „MMR“),
a

kone ný p íjemce finan ní pomoci:
(dále jen „kone ný p íjemce“)
Název kone ného p íjemce: Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I : 70892156
DI : CZ70892156
Správce dan : FÚ v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 02 Ústí nad Labem 1
Eviden ní íslo grantového schématu v IS DIS: 21711AG617
P íjemce pomoci není plátcem DPH

CZ.04.1.05/4.1.26.1
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Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s.,

Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PS 140 00, centrála v Praze

íslo zvláštního ú tu/podú tu: 1626232/0800
Místo realizace grantového schématu: celé území Ústeckého kraje
na stran druhé
uzavírají
níže uvedeného dne, m síce a roku tento Dodatek, k výše uvedené Smlouv

lánek I
1. Smluvní strany uzav ely dne 14.7.2005 Smlouvu o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku . 2, kterým se m ní n která ustanovení
Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 související s realizací grantového schématu Podpora
rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a st ední podnikatele
v cestovním ruchu registra ní íslo: CZ 04.1.05/4.1.26.1, specifikovaného v l. II bod
2 Smlouvy.

lánek II
1.

V lánku II bod 2 písmeno h) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: III. tvrtletí 2008“
ruší a nahrazuje se textem:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: II. tvrtletí 2008“

2.

V lánku II bodu 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I :
65993870, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46, PS 120 00, jednající editelem RNDr.
Ivem Ryšlavým, je Programovým dodatkem a Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj .
27 ze dne 9.7. 2002 ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní v programu SROP
kontrolní a monitorovací funkci. Pro pot eby této smlouvy je kontaktním místem pro
kone ného p íjemce: Regionální pobo ka Centra pro regionální rozvoj pro region NUTS
II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“
ruší a nahrazuje se textem:

CZ.04.1.05/4.1.26.1
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„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I
65993870, je ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní kontrolní a monitorovací
funkci ve Spole ném regionálním opera ním programu. Pro pot eby realizace tohoto
grantového schématu je kontaktním místem pro p íjemce dotace: Centrum pro regionální
rozvoj R pobo ka pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“
3.

V lánku III bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se tabulka a text:
Druh finan ní pomoci

P ísp vek ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“)
P ísp vek ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)
P ísp vek z ostatních národních zdroj
Celkové uznatelné náklady

Výše finan ní pomoci v
Podíl na celkových
K
uznatelných nákladech
(v %)
7 298 165
35
0
0
13 553 735
65
20 851 900
100

„Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce). V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke snížení výše
finan ní pomoci z d vod na stran kone ného p íjemce, musí být p i stanovení nové
výše finan ní pomoci zachovány procentní podíly jednotlivých druh finan ní pomoci na
celkových uznatelných nákladech.
Vnit ní struktura zdroj uvedených v ádku “P ísp vek z ostatních národních zdroj není
závazná“
ruší a nahrazuje se tabulkou a textem:
Druh dotace/zdroje spolufinancování
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“)1
Dotace ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)2
Prost edky z ostatních národních zdroj
Z toho: prost edky z rozpo tu kraje3
prost edky z rozpo tu obce
soukromé spolufinancování
Celkové uznatelné náklady

K

3 182 027,94
0,00
5 927 852,72
1 272 812,28
0,00
4 655 040,44
9 109 880,66

Podíl na celkových
uznatelných nákladech
(v %)
34,929
0,000
65,071
13,972
0,000
51,099
100,000

„Absolutní ástka dotace ze strukturálního fondu a absolutní ástka dotace ze státního
rozpo tu nesmí být p ekro ena. ástka dotace, která bude p íjemci dotace skute n
poskytnuta, bude ur ena na základ p edložených souhrnných žádostí o platbu
grantového schématu podložených skute n vynaloženými, od vodn nými a ádn
prokázanými uznatelnými náklady akcí vynaloženými jednotlivými kone nými uživateli.
1

podle § 44 odst. 2 písm. f) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
2
podle § 44 odst. 2 písm. h) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
3
doloženo usnesením zastupitelstva kraje.

CZ.04.1.05/4.1.26.1

Strana 3 z 13

Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce).
Vnit ní struktura položky Prost edky z ostatních národních zdroj není závazná.
V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke zm n absolutní ástky
jednoho nebo více zdroj financování, pak p i stanovení výsledné výše finan ní pomoci:
a) nesmí být p ekro en stanovený pom r dotace ze strukturálního fondu k dotaci
z celkových ve ejných zdroj . Celkové ve ejné zdroje jsou p itom tvo eny
sou tem dotace ze strukturálního fondu, dotace ze státního rozpo tu,
prost edk z rozpo tu kraje a prost edk z rozpo tu obce;
b) nesmí být p ekro en stanovený procentní podíl dotace ze státního rozpo tu na
celkových uznatelných nákladech.“
4.

V lánku III bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Proplácení finan ní pomoci:
a) kone ný p íjemce m že jednou m sí n p edkládat CRR souhrnnou Žádost
o proplacení výdaj projektu, a to vždy v etn návrhu Osv d ení o provedené práci
a p íslušných doklad – faktur, výpis z ú tu, dalších ú etních doklad , kopií
Žádostí o proplacení výdaj akce, etapové zprávy o postupu grantového schématu,
resp. záv re né zprávy o grantovém schématu;
b) postup proplácení finan ní pomoci je uveden v Opera ním manuálu pro grantová
schémata a jeho konkretizaci obsahuje Provád cí sm rnice grantového schématu
schválená MMR.“

ruší a nahrazuje se textem:
„Dotace bude p íjemci proplacena na základ p edložené žádosti o platbu a dalších
souvisejících dokument . Žádost o platbu je p íjemce dotace povinen p edložit vždy
nejpozd ji do dvou m síc od ukon ení realizace projektu, resp. etapy projektu spolu
s monitorovací zprávou podle ásti IV bodu 14 této smlouvy ve zn ní dodatku . 1.
Závazným ukazatelem erpání bilance finan ních pot eb a zdroj je souhrnný limit dotace
ze státního rozpo tu uvedený v Rozhodnutí v ásti „Pro další p ípravu akce (projektu) se
ur ují následující ukazatele bilance finan ních pot eba a zdroj “ ve sloupci 4, „hodnota
ukazatele celkem“ v ádku 198 231 a p ípadn 198 239 a strukturálních fond uvedený
v Rozhodnutí ve stejné ásti ve sloupci 4 „hodnota ukazatele celkem“ v ádku 198 234.“
5.

V lánku IV bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„V p ípad , že kone ný p íjemce požaduje proplacení výdaj na administraci grantového
schématu, je povinen v této souvislosti uskute ovat zadávání ve ejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách,
ve zn ní pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž
p edpokládaná cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, je uveden v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata.“
ruší bez náhrady.
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6.

V lánku IV bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Na CRR musí být nejmén trnáct kalendá ních dní p ed zahájením zadávacího ízení
p edána zákonem p edepsaná dokumentace pro zadávací ízení na p ipravované ve ejné
zakázky; zam stnanci CRR se mohou ú astnit ízení o zakázkách. Lh ta pro p edání
zákonem p edepsané dokumentace m že být zkrácena po p edchozí dohod s CRR.“
ruší bez náhrady.

7.

V lánku IV bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR, má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. V této souvislosti má kone ný p íjemce povinnost nejpozd ji spolu s první
souhrnnou Žádostí o proplacení výdaj projektu p edložit smlouvu s autorizovaným
auditorem. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“

8.

V lánku IV bod 5 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen po dobu nejmén deseti let ode dne platnosti této
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit vstup
pov eným osobám (zam stnanc m CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské
komise; Evropského ú etního dvora; Nejvyššího kontrolního ú adu; p íslušného
finan ního ú adu) do objekt a na pozemky související s grantovým schématem a jeho
realizací k ov ování pln ní podmínek této smlouvy. Kone ný p íjemce zajistí, aby
povinnosti uvedené v tomto bodu plnili také kone ní uživatelé.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen ádn uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací grantového schématu v etn ú etnictví o grantovém schématu po dobu deseti
let od ukon ení financování grantového schématu. Doklady budou uchovány zp sobem
uvedeným v zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .
P íjemce dotace je povinen po dobu deseti let od ukon ení financování grantového
schématu za ú elem ov ování pln ní smlouvy ve zn ní dodatku .1 poskytovat
požadované informace a dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených
orgán (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského ú etního
dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších
oprávn ných orgán státní správy).“
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9.

V lánku IV bod 6 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen naplnit monitorovací indikátory uvedené v l. II bodu
2. písm. i) a j) této smlouvy a uchovat je po dobu p ti let ode dne platnosti této
smlouvy. Je-li v p ípad grantového schématu spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu p edm tem monitorovacího indikátoru zachování nov vytvo ených
pracovních míst, je kone ný p íjemce povinen uchovat hodnotu tohoto indikátoru po
dobu t í let ode dne platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen zajistit napln ní monitorovacích indikátor uvedených
v Rozhodnutí. Jejich napln ní je povinen prokázat nejpozd ji p i podání poslední
souhrnné žádosti o platbu grantového schématu. Napln ní 90 – 100 % hodnoty
monitorovacího indikátoru je považováno za spln ní této povinnosti. Nová pracovní
místa musí být vytvo ena do jednoho roku od ukon ení realizace grantového schématu.“

10. V lánku IV bod 7 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. V této souvislosti se kone ný p íjemce podpisem této
smlouvy zavazuje:
a) poskytovat podporu pln v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské
sout že z 14.4.2004, .j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise
(ES) . 69/2001 ve zn ní pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise
.70/2001 ve zn ní pozd jších p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem
vnitrostátní regionální pomoci podle pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998;
b) poskytnout sou innost v p ípad
ízení týkajícího se protiprávní podpory
a v p ípadech kontrol na míst uskute n ných v souvislosti s poskytnutím ve ejné
podpory;
c) uchovat podklady o poskytnutí ve ejné podpory nejmén po dobu deseti let ode dne
ud lení podpory, tzn. podpisu smlouvy ob ma smluvními stranami, a to v souladu s
na ízením Rady (ES) . 659/1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku 93
Smlouvy o založení ES.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. P íjemce dotace je povinen poskytovat podporu pln
v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že ze 14.4.2004,
.j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise (ES) . 69/2001 ve zn ní
pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise .70/2001 ve zn ní pozd jších
p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem vnitrostátní regionální pomoci podle
pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998.
P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících
z Rozhodnutí a této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 vytvo it podmínky pro provedení
kontroly vztahující se k realizaci grantového schématu a poskytnout sou innost všem
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zam stnanc m nebo zmocn nc m orgán oprávn ných k provád ní kontroly uvedených
v bod 3 této ásti smlouvy ve zn ní dodatku . 1, a to po dobu p ti let ode dne vydání
prvního Rozhodnutí.“
11. V lánku IV bod 8 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen realizovat nápravná opat ení, která mu byla uložena
orgány uvedenými v bodu 5. tohoto lánku na základ kontrol provád ných p i
monitorování grantového schématu, a to v termínu, rozsahu a kvalit podle požadavk
stanovených p íslušným kontrolním orgánem. Kone ný p íjemce je dále povinen
písemn informovat o spln ní nápravných opat ení orgán, který mu nápravná opat ení
uložil. Pokud se nápravná opat ení týkají také kone ných uživatel , je kone ný
p íjemce povinen zajistit, aby i kone ní uživatelé o spln ní nápravných opat ení
informovali orgán, který nápravné opat ení uložil.“
ruší bez náhrady.
12. V lánku IV bod 9 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen vyhlašovat výzvu k p edkládání žádostí do grantového
schématu (dále jen „výzva“) až do vy erpání p íslušné finan ní alokace na dané
období, nejmén však jednou ro n . Náležitosti výzvy a popis dalších souvisejících
a navazujících inností jsou uvedeny v Opera ním manuálu pro grantová schémata.
První výzvu je povinen vyhlásit nejpozd ji do šesti m síc ode dne platnosti této
smlouvy.“
ruší bez náhrady.
13. V lánku IV bod 10 Smlouvy ve zn ní Dodatku .1 se text:
„Kone ný p íjemce se zavazuje uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy a navazovat na ni. Ve smlouv o financování akce
musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el smlouvy, výše a struktura
poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace akce, dále pak povinnosti
kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku, p ípadn další povinnosti
a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv a závazky kone ného
p íjemce v i kone nému uživateli.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 a navazovat na ni.
Ve smlouv o financování akce musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el
smlouvy, výše a struktura poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace
akce, dále pak povinnosti kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku,
p ípadn další povinnosti a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv ve
zn ní dodatku . 1 a závazky kone ného p íjemce v i kone nému uživateli.
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Pokud je p íjemce dotace zárove kone ným uživatelem, je možné smlouvu nahradit
usnesením rady kraje nebo usnesením zastupitelstva kraje, které zajistí pln ní stejných
povinností kone ného uživatele jako smlouva o financování akce.“
14. V lánku IV bod 11 písmenu b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ;
závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná cena nep esahuje limit
dva miliony K , musí být v souladu s postupem uvedeným v Opera ním manuálu pro
grantová schémata, resp. v Pokynech pro žadatele;
ruší a nahrazuje se textem:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . Pokud
bude p íjemce dotace zadávat výb rové ízení po 1. ervenci 2006 je povinen již
postupovat podle nového zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách. V p ípad ,
že p íjemce dotace zapo al výb rové ízení p ed 1. ervencem 2006 podle zákona .
40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , dokon í celé
výb rové ízení podle zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní
pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná
cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, musí být v souladu s postupem
uvedeným v Opera ním manuálu pro grantová schémata, resp. v Pokynech pro
žadatele;“
15. V lánku IV bod 11 písmenu c) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„dohodnout se všemi dodavateli akce faktura ní podmínky tak, aby byl doložen ú el
fakturovaných ástek a aby byly p esn specifikovány jednotlivé uznatelné náklady;“
ruší bez náhrady.
16. V lánku IV bod 11 písmenu d) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný z finan ní pomoci SROP
proti jeho poškození, zni ení a ztrát . Doba pojišt ní sjednaná v pojistné smlouv
nesmí být kratší než p t let ode dne platnosti smlouvy o financování akce. Hlášení
o pojistných událostech je kone ný uživatel povinen neprodlen p edložit kone nému
p íjemci;“
ruší bez náhrady.
17. V lánku IV bod 11 písmenu g) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„realizovat veškeré finan ní operace související s akcí grantového schématu na
zvláštním bankovním ú tu (podú tu b žného bankovního ú tu) se samostatným
výpisem, ur eným výlu n pro akci, a to až do doby ukon ení financování akce. Za
ukon ení financování akce se považuje den vyplacení poslední ástky finan ní pomoci
(záv re né platby) ze strany kone ného p íjemce;“
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ruší bez náhrady.
18. V lánku IV bod 12 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel realizujících
akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel
realizujících akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce v souladu
s Provád cí sm rnicí.“
19. V lánku IV bod 13 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen neprodlen písemn oznámit CRR všechny zm ny
a skute nosti, které mají vliv na pln ní této smlouvy, nebo skute nosti s ní související
nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající. Žádost o zm nu smlouvy musí kone ný
p íjemce p edložit na CRR nejdéle 45 kalendá ních dní p ed vznikem požadované
zm ny.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen písemn oznámit CRR všechny zm ny a skute nosti,
které mají vliv na pln ní této smlouvy ve zn ní dodatku . 1, nebo skute nosti s ní
související nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající p ed jejich uskute n ním. Dojde-li
ke zm n , kterou p íjemce dotace prokazateln nemohl o ekávat, je povinen ji oznámit
neprodlen .“
20. V lánku IV bod 14 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je dále povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné monitorovací
zprávy. Jedná se o:
a) etapovou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou Žádostí o proplacení grantového schématu;
b) pr b žnou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „pr b žná zpráva“), pouze
v p ípad , že v p edešlých šesti m sících nepodal kone ný p íjemce žádnou souhrnnou
Žádost o proplacení výdaj projektu a etapovou zprávu o postupu grantového
schématu;
c) záv re nou zprávu o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí
být p edložena do jednoho m síce od ukon ení realizace grantového schématu podle
této smlouvy; záv re ná zpráva je zárove poslední etapovou zprávou;
d) monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do t iceti kalendá ních dn od uplynutí každého roku od ukon ení
realizace grantového schématu; poslední monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu odevzdá do t iceti kalendá ních dn po uplynutí p ti let ode dne
platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
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„P íjemce dotace je povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné informace o pr b hu
realizace a zajišt ní udržitelnosti grantového schématu ve form monitorovací zprávy
o grantovém schématu:
a) etapová zpráva o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou žádostí o platbu grantového schématu;
b) záv re ná zpráva o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí být
p edložena do dvou m síc od ukon ení realizace grantového schématu podle
Rozhodnutí, v p ípad víceetapových grantových schémat je záv re ná zpráva zárove
poslední etapovou zprávou1;
c) monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do dvou m síc od uplynutí každého roku od ukon ení realizace
grantového schématu; poslední monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu musí být odevzdána do 1 m síce po uplynutí p ti let ode dne
vydání prvního Rozhodnutí.“
21. V lánku IV bod 15 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Monitorovací zprávy o projektu jsou zpracovány dle vzoru uvedeného v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata a kone ný p íjemce je p edává CRR
v tišt né i elektronické verzi.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen vést odd lenou ú etní evidenci o grantovém schématu
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .“
22. V lánku V se body 1, 2 ,3, 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.
23. V lánku VI se bod 1 písmeno a) a b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez
náhrady.
24. V lánku VII bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude po vyplacení dotace i její ásti zjišt no porušení nebo nespln ní dále
uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Smlouvy, bude to považováno za
porušení rozpo tové kázn podle § 44 a násl. zákona . 218/2000 Sb. ve zn ní pozd jších
p edpis . P i nespln ní Smlouvy uvedené:
a) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 3, 9, 10 a 12 bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init celkovou ástku dotace,
b) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 14 písm. d) bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init 5 % z celkové ástky dotace,
c) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 5, 7, 8, 11, 13, 14 a v lánku
1

Spl uje-li p íjemce dotace podmínku danou v bodu 3 této ásti Smlouvy, p edkládá záv re nou zprávu o
grantovém schématu do t í m síc od ukon ení realizace grantového schématu.
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V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod body 1, 3, a 4 bude výše
odvodu za porušení rozpo tové kázn ur ena v závislosti na závažnosti tohoto
porušení,
d) v lánku V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod bodem 2 bude odvod
za porušení rozpo tové kázn init 10% z celkové ástky dotace“.
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce se zavazuje v p ípad porušení rozpo tové kázn k vrácení
vymáhané ástky na základ vym eného odvodu místn p íslušného finan ního ú adu
podle zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis ,
zejména v p ípad , že:
a) nenaplní ú el a cíl grantového schématu, na který byla finan ní pomoc i její ást
na základ této smlouvy ve zn ní dodatku .1 poskytnuta, a nedodrží minimální
dobu trvání výsledk realizace grantového schématu stanovenou v lánku IV bodu
6. této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
b) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
nebo z Rozhodnutí, neumožní p ístup osobám pov eným kontrolou a neuchová
originály veškerých ú etních doklad a dalších souvisejících dokument po dobu
stanovenou v této smlouv ve zn ní dodatku . 1,
c) neposkytne v as podklady pro financování a hodnocení grantového schématu,
ádné a úplné monitorovací zprávy o pr b hu grantového schématu a o
udržitelnosti grantového schématu nebo další informace požadované
poskytovatelem pomoci i zprost edkujícím subjektem.“
25. V lánku VII bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude p ed vyplacením dotace zjišt no, že Kone ný p íjemce nesplnil n kterou
z povinností uvedenou v této Smlouv , pak o krácení dotace rozhodne MMR“.
ruší bez náhrady.
26.

V lánku VII bod 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„…na zvláštní ú et Platebního orgánu pro vyrovnávání kursových rozdíl a p íjem
odvod nejpozd ji do t iceti kalendá ních dn od doru ení výzvy.“
ruší bez náhrady.

27.

V lánku VIII se bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.

28.

V lánku IX bod 1 písmeno a) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se ruší bez náhrady.

29.

Nedílnou sou ástí tohoto Dodatku . 2 je P íloha .1 – Sankce za nepln ní
monitorovacích indikátor u krajských grantových schémat.
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lánek III
S výjimkou zm n Smlouvy uvedených v lánku II tohoto Dodatku z stávají ostatní
ustanovení Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 beze zm n.

lánek IV
Dodatek . 2 ke Smlouv je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Jeden stejnopis obdrží kone ný p íjemce, t i stejnopisy MMR, dva stejnopisy
obdrží Centrum pro regionální rozvoj R, I : 65993870 se sídlem v Praze 2, Vinohradská
46, PS 120 00 (pobo ka a hlavní kancelá ).

lánek V
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek . 2 byl uzav en na základ
svobodné vážné v le, nebyl uzav en v tísni, za nevýhodných podmínek ani
pod nátlakem.
2. Dodatek . 2 nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami.
Nezbytnou podmínkou platnosti a ú innosti Dodatku . 2 je jeho schválení
Radou/Zastupitelstvem kraje podle § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .

Uzav ení tohoto Dodatku
kraje……....

. 2 bylo schváleno Radou kraje………../Zastupitelstvem

usnesení ………………………………..ze dne……………………………………………...
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V Praze dne …………….

V Ústí nad Labem dne ……….……

-----------------------------------------

-------------------------------------

razítko a podpis MMR

razítko a podpis kone ného p íjemce

eská republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Lumíra Kafková

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

editelka odboru SROP, JPD 2 a FS

V Praze dne…………………………
Za správnost:………………………..
Centrum pro regionální rozvoj R
Ing. Petr Sýkora
editel CRR R
razítko a podpis
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P íloha . 1 Podmínek
Bod 7.2. - P íloha . 4, ást 2

Sankce za nepln ní monitorovacích indikátor u krajských grantových
schémat

Indikátory
Indikátory jsou stanoveny na úrovni celého programu, dále pro jednotlivé priority a
opat ení/podopat ení. Jejich hodnoty jsou v programovém dodatku SROP p edem stanoveny a
následn se sleduje napln ní t chto hodnot (kvantifikovaných cíl programu).
Indikátory dopadu - vztahují se k následk m programu, které p ekra ují rámec
bezprost edních ú ink na p íjemce. Je možné definovat dva typy dopad . Specifické dopady
jsou ú inky, které nastanou po ur ité asové prodlev , nicmén souvisí p ímo s provedenými
akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé ú inky ovliv ující širší populaci.
Indikátory dopadu jsou dlouhodob jší povahy, jejich bezprost ední nenapln ní nemá za
následek pom rné procentické krácení dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory
dopadu nejsou uvedeny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond EU na
financování projektu/GS a jeho Podmínkách/Smlouv .
Indikátory výsledku - vztahují se k p ímým a okamžitým ú ink m, které program p inesl.
Poskytují informaci nap íklad o chování, kapacit nebo výkonnosti kone ných p íjemc . Tyto
ukazatele mohou být fyzické nebo finan ní povahy.
Indikátory výstupu - vztahují se k aktivitám. M í se ve fyzických nebo pen žních
jednotkách (nap . délka vybudovaných silnic, po et podpo ených firem apod).

Nenapln ní indikátor výstupu a výsledku m že mít za následek pom rné procentické krácení
dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory výstupu a výsledku a jejich cílové
hodnoty jsou vždy stanoveny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond
EU na financování projektu a jeho Podmínkách/Smlouv . Kone ný p íjemce (nositel GS) se
podpisem podmínek/Smlouvy zavazuje k jejich pln ní.

Pro ú ely této metodiky byly indikátory výsledku a výstupu rozlišeny na hlavní a vedlejší
indikátory. Tato p íloha OM GS je ur ena pro ešení situace rozdílného stavu napln ní
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monitorovacích indikátor

výsledku a výstupu v p ípad

P íloha . 1 Podmínek
grantových schémat, kde je

nositelem kraj. Po ukon ení grantového schématu bude vy erpáno 0-100% ástky uvedené ve
Smlouv /Podmínkách. Adekvátn

by m lo dojít k napln ní hlavních monitorovacích

indikátor výsledku a výstupu ve výši 0-100% nebo více (v p ípad nevy erpání prost edk
ze státního rozpo tu a strukturálních fond

je p ípustné adekvátní nenapln ní hlavních

monitorovacích indikátor ). Prost edky ze státního rozpo tu a strukturálních fond budou
bu

p ímo b hem realizace a proplacení grantových schémat sníženy dle níže uvedeného

postupu nebo po realizaci grantového schématu v dob

povinné udržitelnosti budou

vymáhány zp t dle níže uvedeného postupu.

Hlavní indikátory
Nenapln ní/neudržení hlavních indikátor
rozpo tové kázn

ve výši 0-89% je považováno za porušení

a vede k pom rnému procentickému krácení dotace nositeli GS (nap . 50

% z celkové ástky dotace v p ípad napln ní 50 % závazku, nebo kup . 11 % z celkové
ástky dotace v p ípad napln ní 89 % závazku).
Napln ní/udržení 90-100 % závazku nebude považováno za porušení rozpo tové kázn a
nebude finan n sankcionováno.

V rámci grantového schématu spolu zvolené indikátory výstupu i výsledku souvisejí, proto je
možné, že v p ípad nedodržení jednoho hlavního indikátoru dojde úm rn k nedodržení
dalších hlavních indikátor . V takovém p ípad se výpo et pom rného procentického krácení
provádí dle hlavního indikátoru, jehož stanovená cílová hodnota byla nejmén napln na (P .
GS se zaváže k napln ní indikátoru výstupu: Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a
obdobných ubytovacích za ízeních 50 l žek a k napln ní indikátoru výsledku realizované
soukromé spolufinancování 60 000 000 K . V rámci GS dojde k vytvo ení pouze 40 stálých
l žek, tj. 80% stanovené hodnoty a realizované soukromé spolufinancování bude ve výši
45 000 000 K , tj. 75% stanovené hodnoty. Ve výsledku bude dotace zkrácena jen jednou a to
o 25 %, protože výše realizovaného soukromého spolufinancování nebyla dodržena o 25 % ).

Vedlejší indikátory
Vedlejší indikátory jsou obtížn ji ovlivnitelné ze strany nositele GS (p ípadn kone ného
uživatele). Jestliže je mezi indikátory grantového schématu obsažen krom

vedlejších

indikátor alespo 1 hlavní indikátor, není nedodržení vedlejších indikátor považováno za
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P íloha . 1 Podmínek
porušení rozpo tové kázn . V p ípad , kdy jsou indikátory grantového schématu tvo eny
pouze vedlejšími indikátory,

bude p i zjišt ní jejich nenapln ní/neudržení postupováno

stejn , jako by se jednalo o indikátory hlavní.

I p es toto rozd lení monitorovacích indikátor

kone ný p íjemce sleduje a podporuje

pln ní všech monitorovacích indikátor , které jsou uvedeny v podmínkách/Smlouv .

V p ípad , že nositel grantového schématu uvádí v dokumentaci další monitorovací
indikátory, které nejsou uvedeny v Programovém dodatku, není jejich nedodržení považováno
za porušení rozpo tové kázn .
Indikátory a jejich plán dle Programového dodatku
Následující tabulky obsahují vý et monitorovacích indikátor výstup a výsledk v rámci
opat ení a podopat ení SROP která jsem realizována prost ednictvím krajských grantových
schémat a jejich rozd lení na hlavní a vedlejší.
Indikátory a jejich kvantifikace – 1.1
Výstupy
Celkový po et podpo ených podnik - vedlejší
Z toho: po et podpo ených drobných podnik (mén než 10 pracovník ) – vedlejší

900
700

Z toho: po et podpo ených malých a st edních podnik (10 až 249 pracovník ) –

200

vedlejší
Po et podpo ených MSP využívajících nákupu služeb vztahujících se k jejich rozvoji –

400

vedlejší
Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní

73 559 000

Nár st obratu podporovaných MSP.- vedlejší

20%

Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

2 900

Indikátory a jejich kvantifikace – 2.1.1
Výstupy
Délka vybudovaných i rekonstruovaných dopravních komunikací - hlavní
Po et vybudovaných obchvat m st, dálni ních p ivad
a most – vedlejší
Výsledky
asová dostupnost region , kterých se investice do infrastruktury týká (úspora cestovních
as obyvatel v úsecích podpo ených silnic v %) - vedlejší
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100 km
7
10%

P íloha . 1 Podmínek
Indikátory a jejich kvantifikace: opat ení 3.2
Výstupy
Po et podpo ených osob (klient ), kte í se zú astnili program

zam ených na

20 000

sociální integraci – hlavní
Výsledky
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní
Úsp šní absolventi program – klienti služeb v oblasti sociální integrace (v%) - vedlejší

700
65%

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.1.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovním ruchu – vedlejší

300

Po et podpo ených projekt zam ených na informa ní a propaga ní kampan – hlavní

30

Po et podpo ených projekt zam ených na tvorbu propaga ních materiál – hlavní

80

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et nov propagovaných atraktivit cestovního ruchu – vedlejší

7 330 000
40

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.2.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovních ruchu – vedlejší

55

Po et realizovaných projekt obnovy památek a kulturního d dictví – vedlejší

25

Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a obdobných ubytovacích za ízeních – hlavní

600

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

26 500 000
654
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P íloha . 8 k usnesení . 17/114R/2008
.j.: 30137/2005-34
íslo v CES: 3130/2
íslo úkolu:

Dodatek . 2
ke Smlouv o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu
ze dne 30.8.2005
ke grantovému schématu s registra ním íslem žádosti
CZ 04.1.05/4.2.75.1
(dále jen Smlouva)

eská republika, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj,
se sídlem: Praha 1, Starom stské nám. 6, PS 110 15,
zastoupené Ing. Lumírou Kafkovou, editelkou odboru SROP, JPD 2 a FS,
I : 66 00 22 22,
bankovní spojení: NB Praha 1, Na P íkop 28,
íslo ú tu: 629001/0710
na stran jedné

(dále jen „MMR“),
a

kone ný p íjemce finan ní pomoci:
(dále jen „kone ný p íjemce“)
Název kone ného p íjemce: Ústecký kraj
Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I :

70892156

DI :

CZ70892156

Správce dan :

FÚ v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 02 Ústí nad Labem

Eviden ní íslo grantového schématu v IS DIS: 21711AG618
P íjemce pomoci není plátce DPH.
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Bankovní spojení: 0800/ eská spo itelna, a.s.
íslo zvláštního ú tu/podú tu: 1626072/0800
Místo realizace grantového schématu: celé území Ústeckého kraje
na stran druhé
uzavírají
níže uvedeného dne, m síce a roku tento Dodatek, k výše uvedené Smlouv

lánek I
1. Smluvní strany uzav ely dne 30.8.2005 Smlouvu o financování grantového schématu
Spole ného regionálního opera ního programu.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku . 2, kterým se m ní n která ustanovení
Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 související s realizací grantového schématu Podpora
regionální infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a st ední
podnikatele, registra ní íslo: CZ 04.1.05/4.2.75.1, specifikovaného v l. II bod 2
Smlouvy.

lánek II
1. V lánku II bod 2 písm. h) Smlouvy ve zn ní Dodatku .1 se text:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: III. tvrtletí 2008“
ruší a nahrazuje se textem:
„Datum ukon ení realizace grantového schématu: II. tvrtletí 2008“
2. V lánku II bod 2 písm. j) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se tabulka Monitorovací
indikátory výsledku:
Indikátor
Realizované soukromé spolufinancování
Po et vytvo ených hrubých pracovních
míst

M rná jednotka
K
Po et

Plánovaná hodnota
115 685 483,-88

ruší a nahrazuje se tabulkou:
Indikátor
Realizované soukromé spolufinancování
Po et vytvo ených hrubých pracovních
míst

CZ.04.1.05/4.2.75.1

M rná jednotka
K
Po et

Plánovaná hodnota
106 053 475,88
80
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3. V lánku II bodu 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I :
65993870, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46, PS 120 00, jednající editelem RNDr.
Ivem Ryšlavým, je Programovým dodatkem a Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj .
27 ze dne 9.7. 2002 ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní v programu SROP
kontrolní a monitorovací funkci. Pro pot eby této smlouvy je kontaktním místem pro
kone ného p íjemce: Regionální pobo ka Centra pro regionální rozvoj pro Region NUTS
II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Centrum pro regionální rozvoj R (dále jen „CRR“), státní p ísp vková organizace, I
65993870, je ustanoveno zprost edkujícím subjektem a plní kontrolní a monitorovací
funkci ve Spole ném regionálním opera ním programu. Pro pot eby realizace tohoto
grantového schématu je kontaktním místem pro p íjemce dotace: Centrum pro regionální
rozvoj R pobo ka pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov, tel.
474623720-3, severozápad@crr.cz.“
4. V lánku III bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se tabulka a text:
Druh finan ní pomoci

P ísp vek ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“)
P ísp vek ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)
P ísp vek z ostatních národních zdroj
Celkové uznatelné náklady

Výše finan ní pomoci v
Podíl na celkových
K
uznatelných nákladech
(v %)
79 391 997
35
0
0
147 442 281
65
226 834 278
100

„Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce). V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke snížení výše
finan ní pomoci z d vod na stran kone ného p íjemce, musí být p i stanovení nové
výše finan ní pomoci zachovány procentní podíly jednotlivých druh finan ní pomoci na
celkových uznatelných nákladech.
Vnit ní struktura zdroj uvedených v ádku „P ísp vek z ostatních národních zdroj “ není
závazná.“
ruší a nahrazuje se tabulkou a textem:

CZ.04.1.05/4.2.75.1

Strana 3 z 13

Druh dotace/zdroje spolufinancování
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“)1
Dotace ze státního rozpo tu (dále jen „SR“)2
Prost edky z ostatních národních zdroj
Z toho: prost edky z rozpo tu kraje3
prost edky z rozpo tu obce
soukromé spolufinancování
Celkové uznatelné náklady

K

72 243 508,60
0,00
135 102 294,89
29 048 819,01
0,00
106 053 475,88
207 345 803,49

Podíl na celkových
uznatelných nákladech
(v %)
34,842
0,00
65,158
14,010
0,00
51,148
100,00

„Absolutní ástka dotace ze strukturálního fondu a absolutní ástka dotace ze státního
rozpo tu nesmí být p ekro ena. ástka dotace, která bude p íjemci dotace skute n
poskytnuta, bude ur ena na základ p edložených souhrnných žádostí o platbu
grantového schématu podložených skute n vynaloženými, od vodn nými a ádn
prokázanými uznatelnými náklady akcí vynaloženými jednotlivými kone nými uživateli.
Kone ný p íjemce zajistí úhradu veškerých náklad grantového schématu, které nejsou
kryty výše uvedenou finan ní pomocí (zejména neuznatelné náklady a veškeré
vícepráce).
Vnit ní struktura položky Prost edky z ostatních národních zdroj není závazná.
V p ípad , že v pr b hu realizace grantového schématu dojde ke zm n absolutní ástky
jednoho nebo více zdroj financování, pak p i stanovení výsledné výše finan ní pomoci:
a) nesmí být p ekro en stanovený pom r dotace ze strukturálního fondu k dotaci
z celkových ve ejných zdroj . Celkové ve ejné zdroje jsou p itom tvo eny sou tem
dotace ze strukturálního fondu, dotace ze státního rozpo tu, prost edk z rozpo tu
kraje a prost edk z rozpo tu obce;
b) nesmí být p ekro en stanovený procentní podíl dotace ze státního rozpo tu na
celkových uznatelných nákladech.“
5. V lánku III bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Proplácení finan ní pomoci:
a) kone ný p íjemce m že jednou m sí n p edkládat CRR souhrnnou Žádost
o proplacení výdaj projektu, a to vždy v etn návrhu Osv d ení o provedené práci
a p íslušných doklad – faktur, výpis z ú tu, dalších ú etních doklad , kopií
Žádostí o proplacení výdaj akce, etapové zprávy o postupu grantového schématu,
resp. záv re né zprávy o grantovém schématu;
b) postup proplácení finan ní pomoci je uveden v Opera ním manuálu pro grantová
schémata a jeho konkretizaci obsahuje Provád cí sm rnice grantového schématu
schválená MMR.

1

podle § 44 odst. 2 písm. f) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
2
podle § 44 odst. 2 písm. h) zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
3
doloženo usnesením zastupitelstva kraje.
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ruší a nahrazuje se textem:
„Dotace bude p íjemci proplacena na základ p edložené žádosti o platbu a dalších
souvisejících dokument . Žádost o platbu je p íjemce dotace povinen p edložit vždy
nejpozd ji do dvou m síc od ukon ení realizace projektu, resp. etapy projektu spolu
s monitorovací zprávou podle ásti IV bodu 14 této smlouvy ve zn ní dodatku . 1.
Závazným ukazatelem erpání bilance finan ních pot eb a zdroj je souhrnný limit
dotace ze státního rozpo tu uvedený v Rozhodnutí v ásti „Pro další p ípravu akce
(projektu) se ur ují následující ukazatele bilance finan ních pot eba a zdroj “ ve
sloupci 4, „hodnota ukazatele celkem“ v ádku 198 231 a p ípadn 198 239 a
strukturálních fond uvedený v Rozhodnutí ve stejné ásti ve sloupci 4 „hodnota
ukazatele celkem“ v ádku 198 234.“
6.

V lánku IV bod 1 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„V p ípad , že kone ný p íjemce požaduje proplacení výdaj na administraci grantového
schématu, je povinen v této souvislosti uskute ovat zadávání ve ejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách,
ve zn ní pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž
p edpokládaná cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, je uveden v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata.“
ruší bez náhrady.

7. V lánku IV bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Na CRR musí být nejmén trnáct kalendá ních dní p ed zahájením zadávacího ízení
p edána zákonem p edepsaná dokumentace pro zadávací ízení na p ipravované ve ejné
zakázky; zam stnanci CRR se mohou ú astnit ízení o zakázkách. Lh ta pro p edání
zákonem p edepsané dokumentace m že být zkrácena po p edchozí dohod s CRR.“
ruší bez náhrady.
8. V lánku IV bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR, má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. V této souvislosti má kone ný p íjemce povinnost nejpozd ji spolu s první
souhrnnou Žádostí o proplacení výdaj projektu p edložit smlouvu s autorizovaným
auditorem. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Jestliže plánované celkové náklady grantového schématu v etn DPH p esáhnou t i
miliony EUR má kone ný p íjemce povinnost zajistit nezávislý audit grantového
schématu. Zprávu o vykonání nezávislého auditu p edloží kone ný p íjemce spolu se
Záv re nou zprávou o grantovém schématu na CRR.“
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9.

V lánku IV bod 5 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen po dobu nejmén deseti let ode dne platnosti této
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit vstup
pov eným osobám (zam stnanc m CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské
komise; Evropského ú etního dvora; Nejvyššího kontrolního ú adu; p íslušného
finan ního ú adu) do objekt a na pozemky související s grantovým schématem a jeho
realizací k ov ování pln ní podmínek této smlouvy. Kone ný p íjemce zajistí, aby
povinnosti uvedené v tomto bodu plnili také kone ní uživatelé.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen ádn uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací grantového schématu v etn ú etnictví o grantovém schématu po dobu deseti
let od ukon ení financování grantového schématu. Doklady budou uchovány zp sobem
uvedeným v zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .
P íjemce dotace je povinen po dobu deseti let od ukon ení financování grantového
schématu za ú elem ov ování pln ní smlouvy ve zn ní dodatku . 1 poskytovat
požadované informace a dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených
orgán (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského ú etního
dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších
oprávn ných orgán státní správy).“

10.

V lánku IV bod 6 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen naplnit monitorovací indikátory uvedené v l. II bodu
2. písm. i) a j) této smlouvy a uchovat je po dobu p ti let ode dne platnosti této
smlouvy. Je-li v p ípad grantového schématu spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu p edm tem monitorovacího indikátoru zachování nov vytvo ených
pracovních míst, je kone ný p íjemce povinen uchovat hodnotu tohoto indikátoru po
dobu t í let ode dne platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen zajistit napln ní monitorovacích indikátor uvedených
v Rozhodnutí. Jejich napln ní je povinen prokázat nejpozd ji p i podání poslední
souhrnné žádosti o platbu grantového schématu. Napln ní 90 – 100 % hodnoty
monitorovacího indikátoru je považováno za spln ní této povinnosti. Nová pracovní
místa musí být vytvo ena do jednoho roku od ukon ení realizace grantového schématu.“

11. V lánku IV bod 7 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. V této souvislosti se kone ný p íjemce podpisem této
smlouvy zavazuje:
a) poskytovat podporu pln v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské
sout že z 14.4.2004, .j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise
(ES) . 69/2001 ve zn ní pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise
.70/2001 ve zn ní pozd jších p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem
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vnitrostátní regionální pomoci podle pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998;
b) poskytnout sou innost v p ípad
ízení týkajícího se protiprávní podpory
a v p ípadech kontrol na míst uskute n ných v souvislosti s poskytnutím ve ejné
podpory;
c) uchovat podklady o poskytnutí ve ejné podpory nejmén po dobu deseti let ode dne
ud lení podpory, tzn. podpisu smlouvy ob ma smluvními stranami, a to v souladu s
na ízením Rady (ES) . 659/1999, kterým se stanoví provád cí pravidla k lánku 93
Smlouvy o založení ES.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace má povinnost dodržovat v rámci realizace grantového schématu
pravidla hospodá ské sout že a ve ejné podpory podle l. 87 – 89 Smlouvy o založení
Evropských spole enství. P íjemce dotace je povinen poskytovat podporu pln
v souladu s rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že ze 14.4.2004,
.j.:VP/S 20a/04-160, a pln v souladu s na ízením Komise (ES) . 69/2001 ve zn ní
pozd jších p edpis nebo v souladu s na ízením Komise .70/2001 ve zn ní pozd jších
p edpis , p ípadn pln v souladu s režimem vnitrostátní regionální pomoci podle
pokynu Komise OJ . C 74 z 10.3.1998.
P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ení pln ní povinností vyplývajících
z Rozhodnutí a této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 vytvo it podmínky pro provedení
kontroly vztahující se k realizaci grantového schématu a poskytnout sou innost všem
zam stnanc m nebo zmocn nc m orgán oprávn ných k provád ní kontroly uvedených
v bod 3 této ásti smlouvy ve zn ní dodatku .1, a to po dobu p ti let ode dne vydání
prvního Rozhodnutí.“
12.

V lánku IV bod 8 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen realizovat nápravná opat ení, která mu byla uložena
orgány uvedenými v bodu 5. tohoto lánku na základ kontrol provád ných p i
monitorování grantového schématu, a to v termínu, rozsahu a kvalit podle požadavk
stanovených p íslušným kontrolním orgánem. Kone ný p íjemce je dále povinen
písemn informovat o spln ní nápravných opat ení orgán, který mu nápravná opat ení
uložil. Pokud se nápravná opat ení týkají také kone ných uživatel , je kone ný
p íjemce povinen zajistit, aby i kone ní uživatelé o spln ní nápravných opat ení
informovali orgán, který nápravné opat ení uložil.“
ruší bez náhrady.

13.

V lánku IV bod 9 Smlouvy ve zn ní Dodatku .1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen vyhlašovat výzvu k p edkládání žádostí do grantového
schématu (dále jen „výzva“) až do vy erpání p íslušné finan ní alokace na dané
období, nejmén však jednou ro n . Náležitosti výzvy a popis dalších souvisejících
a navazujících inností jsou uvedeny v Opera ním manuálu pro grantová schémata.
První výzvu je povinen vyhlásit nejpozd ji do šesti m síc ode dne platnosti této
smlouvy.“
ruší bez náhrady.
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14.

V lánku IV bod 10 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce se zavazuje uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy a navazovat na ni. Ve smlouv o financování akce
musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el smlouvy, výše a struktura
poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace akce, dále pak povinnosti
kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku, p ípadn další povinnosti
a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv a závazky kone ného
p íjemce v i kone nému uživateli.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen uzav ít s kone nými uživateli smlouvu o financování
akce v rámci grantového schématu SROP (dále jen „smlouva o financování akce“),
která bude vycházet z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 a navazovat na ni.
Ve smlouv o financování akce musí být vymezeny smluvní strany, p edm t a ú el
smlouvy, výše a struktura poskytnuté finan ní pomoci, asový harmonogram realizace
akce, dále pak povinnosti kone ného uživatele uvedené v bodu 11. tohoto lánku,
p ípadn další povinnosti a závazky kone ného uživatele stanovené v této smlouv ve
zn ní dodatku . 1 a závazky kone ného p íjemce v i kone nému uživateli.
Pokud je p íjemce dotace zárove kone ným uživatelem, je možné smlouvu nahradit
usnesením rady kraje nebo usnesením zastupitelstva kraje, které zajistí pln ní stejných
povinností kone ného uživatele jako smlouva o financování akce.“

15.

V lánku IV bod 11 písmenu b) Smlouvy ve zn ní Dodatku .1 se text:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ;
závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná cena nep esahuje limit
dva miliony K , musí být v souladu s postupem uvedeným v Opera ním manuálu pro
grantová schémata, resp. v Pokynech pro žadatele;
ruší a nahrazuje se textem:
„postupovat p i zadávání ve ejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . Pokud
bude p íjemce dotace zadávat výb rové ízení po 1. ervenci 2006 je povinen již
postupovat podle nového zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách. V p ípad ,
že p íjemce dotace zapo al výb rové ízení p ed 1. ervencem 2006 podle zákona .
40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , dokon í celé
výb rové ízení podle zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní
pozd jších p edpis . Závazný postup pro zadávání zakázek, jejichž p edpokládaná
cena nep esahuje limit dva miliony K bez DPH, musí být v souladu s postupem
uvedeným v Opera ním manuálu pro grantová schémata, resp. v Pokynech pro
žadatele;“
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16.

V lánku IV bod 11 písmenu c) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„dohodnout se všemi dodavateli akce faktura ní podmínky tak, aby byl doložen ú el
fakturovaných ástek a aby byly p esn specifikovány jednotlivé uznatelné náklady;“
ruší bez náhrady.

17.

V lánku IV bod 11 písmenu d) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„neprodlen pojistit veškerý pojistitelný majetek po izovaný z finan ní pomoci SROP
proti jeho poškození, zni ení a ztrát . Doba pojišt ní sjednaná v pojistné smlouv
nesmí být kratší než p t let ode dne platnosti smlouvy o financování akce. Hlášení
o pojistných událostech je kone ný uživatel povinen neprodlen p edložit kone nému
p íjemci;“
ruší bez náhrady.

18.

V lánku IV bod 11 písmenu g) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„realizovat veškeré finan ní operace související s akcí grantového schématu na
zvláštním bankovním ú tu (podú tu b žného bankovního ú tu) se samostatným
výpisem, ur eným výlu n pro akci, a to až do doby ukon ení financování akce. Za
ukon ení financování akce se považuje den vyplacení poslední ástky finan ní pomoci
(záv re né platby) ze strany kone ného p íjemce;“
ruší bez náhrady.

19. V lánku IV bod 12 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel realizujících
akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je odpov dný za provád ní kontrol kone ných uživatel
realizujících akce v rámci grantového schématu kone ného p íjemce v souladu
s Provád cí sm rnicí.“
20. V lánku IV bod 13 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je povinen neprodlen písemn oznámit CRR všechny zm ny
a skute nosti, které mají vliv na pln ní této smlouvy, nebo skute nosti s ní související
nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající. Žádost o zm nu smlouvy musí kone ný
p íjemce p edložit na CRR nejdéle 45 kalendá ních dní p ed vznikem požadované
zm ny.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce je povinen písemn oznámit CRR všechny zm ny a skute nosti,
které mají vliv na pln ní této smlouvy ve zn ní dodatku . 1, nebo skute nosti s ní
související nebo se jí n jakým zp sobem dotýkající p ed jejich uskute n ním. Dojde-li
ke zm n , kterou p íjemce dotace prokazateln nemohl o ekávat, je povinen ji oznámit
CZ.04.1.05/4.2.75.1
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neprodlen .“
21. V lánku IV bod 14 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Kone ný p íjemce je dále povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné monitorovací
zprávy. Jedná se o:
a) etapovou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou Žádostí o proplacení grantového schématu;
b) pr b žnou zprávu o postupu grantového schématu (dále jen „pr b žná zpráva“), pouze
v p ípad , že v p edešlých šesti m sících nepodal kone ný p íjemce žádnou souhrnnou
Žádost o proplacení výdaj projektu a etapovou zprávu o postupu grantového
schématu;
c) záv re nou zprávu o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí
být p edložena do jednoho m síce od ukon ení realizace grantového schématu podle
této smlouvy; záv re ná zpráva je zárove poslední etapovou zprávou;
d) monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do t iceti kalendá ních dn od uplynutí každého roku od ukon ení
realizace grantového schématu; poslední monitorovací zprávu o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu odevzdá do t iceti kalendá ních dn po uplynutí p ti let ode dne
platnosti této smlouvy.“
ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen p edkládat CRR pravdivé a úplné informace o pr b hu
realizace a zajišt ní udržitelnosti grantového schématu ve form monitorovací zprávy
o grantovém schématu:
a) etapová zpráva o postupu grantového schématu (dále jen „etapová zpráva“), která je
p edkládána zárove se souhrnnou žádostí o platbu grantového schématu;
b) záv re ná zpráva o grantovém schématu (dále jen „záv re ná zpráva“), která musí být
p edložena do dvou m síc od ukon ení realizace grantového schématu podle
Rozhodnutí, v p ípad víceetapových grantových schémat je záv re ná zpráva zárove
poslední etapovou zprávou1;
c) monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti grantového schématu, která musí být
p edložena vždy do dvou m síc od uplynutí každého roku od ukon ení realizace
grantového schématu; poslední monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti
grantového schématu musí být odevzdána do 1 m síce po uplynutí p ti let ode dne
vydání prvního Rozhodnutí.“
22. V lánku IV bod 15 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Monitorovací zprávy o projektu jsou zpracovány dle vzoru uvedeného v p íloze
Opera ního manuálu pro grantová schémata a kone ný p íjemce je p edává CRR
v tišt né i elektronické verzi.“
1

Spl uje-li p íjemce dotace podmínku danou v bodu 3 této ásti Smlouvy, p edkládá záv re nou zprávu o
grantovém schématu do t í m síc od ukon ení realizace grantového schématu.
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ruší a nahrazuje se textem:
„P íjemce dotace je povinen vést odd lenou ú etní evidenci o grantovém schématu
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .“
23. V lánku V se body 1, 2 ,3, 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.
24. V lánku VI se bod 1 písmeno a) a b) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez
náhrady.
25. V lánku VII bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude po vyplacení dotace i její ásti zjišt no porušení nebo nespln ní dále
uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Smlouvy, bude to považováno za
porušení rozpo tové kázn podle § 44 a násl. zákona . 218/2000 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis . P i nespln ní Smlouvy uvedené:
a) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 3, 9, 10 a 12 bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init celkovou ástku dotace,
b) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 14 písm. d) bude odvod za
porušení rozpo tové kázn init 5 % z celkové ástky dotace,
c) v lánku IV Povinnosti kone ného p íjemce pod body 5, 7, 8, 11, 13, 14 a v lánku
V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod body 1, 3, a 4 bude výše
odvodu za porušení rozpo tové kázn ur ena v závislosti na závažnosti tohoto
porušení,
d) v lánku V Finan ní a právní náležitosti finan ní pomoci pod bodem 2 bude odvod
za porušení rozpo tové kázn init 10% z celkové ástky dotace.“
ruší a nahrazuje se textem:
„Kone ný p íjemce se zavazuje v p ípad porušení rozpo tové kázn k vrácení
vymáhané ástky na základ vym eného odvodu místn p íslušného finan ního ú adu
podle zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis ,
zejména v p ípad , že:
a) nenaplní ú el a cíl grantového schématu, na který byla finan ní pomoc i její ást
na základ této smlouvy ve zn ní dodatku . 1 poskytnuta, a nedodrží minimální
dobu trvání výsledk realizace grantového schématu stanovenou v lánku IV bodu
6. této smlouvy ve zn ní dodatku . 1,
b) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy ve zn ní dodatku . 1
nebo z Rozhodnutí, neumožní p ístup osobám pov eným kontrolou a neuchová
originály veškerých ú etních doklad a dalších souvisejících dokument po dobu
stanovenou v této smlouv ve zn ní dodatku . 1,
c) neposkytne v as podklady pro financování a hodnocení grantového schématu,
ádné a úplné monitorovací zprávy o pr b hu grantového schématu a o
udržitelnosti grantového schématu nebo další informace požadované
poskytovatelem pomoci i zprost edkujícím subjektem,“
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26. V lánku VII bod 3 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„Jestliže bude p ed vyplacením dotace zjišt no, že Kone ný p íjemce nesplnil n kterou
z povinností uvedenou v této Smlouv , pak o krácení dotace rozhodne MMR“.
ruší bez náhrady.
27.

V lánku VII bod 4 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se text:
„…na zvláštní ú et Platebního orgánu pro vyrovnávání kursových rozdíl a p íjem
odvod nejpozd ji do t iceti kalendá ních dn od doru ení výzvy.“
ruší bez náhrady.

28.

V lánku VIII se bod 2 Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 ruší bez náhrady.

29.

V lánku IX bod 1 písmeno a) Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 se ruší bez náhrady.

30. Nedílnou sou ástí tohoto Dodatku . 2 je P íloha .1 – Sankce za nepln ní
monitorovacích indikátor u krajských grantových schémat.

lánek III
S výjimkou zm n Smlouvy uvedených v lánku II tohoto Dodatku z stávají ostatní
ustanovení Smlouvy ve zn ní Dodatku . 1 beze zm n.

lánek IV
Dodatek . 2 ke Smlouv je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Jeden stejnopis obdrží kone ný p íjemce, t i stejnopisy MMR, dva stejnopisy
obdrží Centrum pro regionální rozvoj R, I : 65993870 se sídlem v Praze 2, Vinohradská
46, PS 120 00 (pobo ka a hlavní kancelá ).

lánek V
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek . 2 byl uzav en na základ
svobodné vážné v le, nebyl uzav en v tísni, za nevýhodných podmínek ani
pod nátlakem.
2. Dodatek . 2 nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami.
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Nezbytnou podmínkou platnosti a ú innosti Dodatku . 2 je jeho schválení
Radou/Zastupitelstvem kraje podle § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .

Uzav ení tohoto Dodatku
kraje……....

. 2 bylo schváleno Radou kraje………../Zastupitelstvem

usnesení ………………………………..ze dne……………………………………………...

V Praze dne …………….

V Ústí n. Labem dne ……….……

-----------------------------------------

-------------------------------------

razítko a podpis MMR

razítko a podpis kone ného p íjemce
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P íloha . 1 Podmínek
Bod 7.2 - P íloha . 5, ást 2

Sankce za nepln ní monitorovacích indikátor u krajských grantových
schémat
Indikátory
Indikátory jsou stanoveny na úrovni celého programu, dále pro jednotlivé priority a
opat ení/podopat ení. Jejich hodnoty jsou v programovém dodatku SROP p edem stanoveny a
následn se sleduje napln ní t chto hodnot (kvantifikovaných cíl programu).
Indikátory dopadu - vztahují se k následk m programu, které p ekra ují rámec
bezprost edních ú ink na p íjemce. Je možné definovat dva typy dopad . Specifické dopady
jsou ú inky, které nastanou po ur ité asové prodlev , nicmén souvisí p ímo s provedenými
akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé ú inky ovliv ující širší populaci.
Indikátory dopadu jsou dlouhodob jší povahy, jejich bezprost ední nenapln ní nemá za
následek pom rné procentické krácení dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory
dopadu nejsou uvedeny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond EU na
financování projektu/GS a jeho Podmínkách/Smlouv .
Indikátory výsledku - vztahují se k p ímým a okamžitým ú ink m, které program p inesl.
Poskytují informaci nap íklad o chování, kapacit nebo výkonnosti kone ných p íjemc . Tyto
ukazatele mohou být fyzické nebo finan ní povahy.
Indikátory výstupu - vztahují se k aktivitám. M í se ve fyzických nebo pen žních
jednotkách (nap . délka vybudovaných silnic, po et podpo ených firem apod).

Nenapln ní indikátor výstupu a výsledku m že mít za následek pom rné procentické krácení
dotace nebo neproplacení dotace. P íslušné indikátory výstupu a výsledku a jejich cílové
hodnoty jsou vždy stanoveny v Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond
EU na financování projektu a jeho Podmínkách/Smlouv . Kone ný p íjemce (nositel GS) se
podpisem podmínek/Smlouvy zavazuje k jejich pln ní.

Pro ú ely této metodiky byly indikátory výsledku a výstupu rozlišeny na hlavní a vedlejší
indikátory. Tato p íloha OM GS je ur ena pro ešení situace rozdílného stavu napln ní
monitorovacích indikátor

výsledku a výstupu v p ípad

grantových schémat, kde je

nositelem kraj. Po ukon ení grantového schématu bude vy erpáno 0-100% ástky uvedené ve
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by m lo dojít k napln ní hlavních monitorovacích

indikátor výsledku a výstupu ve výši 0-100% nebo více (v p ípad nevy erpání prost edk
ze státního rozpo tu a strukturálních fond

je p ípustné adekvátní nenapln ní hlavních

monitorovacích indikátor ). Prost edky ze státního rozpo tu a strukturálních fond budou
bu

p ímo b hem realizace a proplacení grantových schémat sníženy dle níže uvedeného

postupu nebo po realizaci grantového schématu v dob

povinné udržitelnosti budou

vymáhány zp t dle níže uvedeného postupu.

Hlavní indikátory
Nenapln ní/neudržení hlavních indikátor
rozpo tové kázn

ve výši 0-89% je považováno za porušení

a vede k pom rnému procentickému krácení dotace nositeli GS (nap . 50

% z celkové ástky dotace v p ípad napln ní 50 % závazku, nebo kup . 11 % z celkové
ástky dotace v p ípad napln ní 89 % závazku).
Napln ní/udržení 90-100 % závazku nebude považováno za porušení rozpo tové kázn a
nebude finan n sankcionováno.

V rámci grantového schématu spolu zvolené indikátory výstupu i výsledku souvisejí, proto je
možné, že v p ípad nedodržení jednoho hlavního indikátoru dojde úm rn k nedodržení
dalších hlavních indikátor . V takovém p ípad se výpo et pom rného procentického krácení
provádí dle hlavního indikátoru, jehož stanovená cílová hodnota byla nejmén napln na (P .
GS se zaváže k napln ní indikátoru výstupu: Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a
obdobných ubytovacích za ízeních 50 l žek a k napln ní indikátoru výsledku realizované
soukromé spolufinancování 60 000 000 K . V rámci GS dojde k vytvo ení pouze 40 stálých
l žek, tj. 80% stanovené hodnoty a realizované soukromé spolufinancování bude ve výši
45 000 000 K , tj. 75% stanovené hodnoty. Ve výsledku bude dotace zkrácena jen jednou a to
o 25 %, protože výše realizovaného soukromého spolufinancování nebyla dodržena o 25 % ).

Vedlejší indikátory
Vedlejší indikátory jsou obtížn ji ovlivnitelné ze strany nositele GS (p ípadn kone ného
uživatele). Jestliže je mezi indikátory grantového schématu obsažen krom

vedlejších

indikátor alespo 1 hlavní indikátor, není nedodržení vedlejších indikátor považováno za
porušení rozpo tové kázn . V p ípad , kdy jsou indikátory grantového schématu tvo eny
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bude p i zjišt ní jejich nenapln ní/neudržení postupováno

stejn , jako by se jednalo o indikátory hlavní.

I p es toto rozd lení monitorovacích indikátor

kone ný p íjemce sleduje a podporuje

pln ní všech monitorovacích indikátor , které jsou uvedeny v podmínkách/Smlouv .

V p ípad , že nositel grantového schématu uvádí v dokumentaci další monitorovací
indikátory, které nejsou uvedeny v Programovém dodatku, není jejich nedodržení považováno
za porušení rozpo tové kázn .
Indikátory a jejich plán dle Programového dodatku
Následující tabulky obsahují vý et monitorovacích indikátor výstup a výsledk v rámci
opat ení a podopat ení SROP která jsem realizována prost ednictvím krajských grantových
schémat a jejich rozd lení na hlavní a vedlejší.
Indikátory a jejich kvantifikace – 1.1
Výstupy
Celkový po et podpo ených podnik - vedlejší
Z toho: po et podpo ených drobných podnik (mén než 10 pracovník ) – vedlejší

900
700

Z toho: po et podpo ených malých a st edních podnik (10 až 249 pracovník ) –

200

vedlejší
Po et podpo ených MSP využívajících nákupu služeb vztahujících se k jejich rozvoji –

400

vedlejší
Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní

73 559 000

Nár st obratu podporovaných MSP.- vedlejší

20%

Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

2 900

Indikátory a jejich kvantifikace – 2.1.1
Výstupy
Délka vybudovaných i rekonstruovaných dopravních komunikací - hlavní
Po et vybudovaných obchvat m st, dálni ních p ivad
a most – vedlejší
Výsledky
asová dostupnost region , kterých se investice do infrastruktury týká (úspora cestovních
as obyvatel v úsecích podpo ených silnic v %) - vedlejší
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100 km
7
10%
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Indikátory a jejich kvantifikace: opat ení 3.2
Výstupy
Po et podpo ených osob (klient ), kte í se zú astnili program

zam ených na

20 000

sociální integraci – hlavní
Výsledky
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní
Úsp šní absolventi program – klienti služeb v oblasti sociální integrace (v%) - vedlejší

700
65%

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.1.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovním ruchu – vedlejší

300

Po et podpo ených projekt zam ených na informa ní a propaga ní kampan – hlavní

30

Po et podpo ených projekt zam ených na tvorbu propaga ních materiál – hlavní

80

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et nov propagovaných atraktivit cestovního ruchu – vedlejší

7 330 000
40

Indikátory a jejich kvantifikace: podopat ení 4.2.2
Výstupy
Po et podpo ených MSP v cestovních ruchu – vedlejší

55

Po et realizovaných projekt obnovy památek a kulturního d dictví – vedlejší

25

Po et vytvo ených stálých l žek v hotelích a obdobných ubytovacích za ízeních – hlavní

600

Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v €) – hlavní
Po et vytvo ených hrubých pracovních míst – hlavní

26 500 000
654
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P íloha . 9 k usnesení . 37/114R/2008
Zm na zápisu školy nebo školského za ízení do rejst íku škol a školských za ízení
z izovaných Ústeckým krajem

1. Vyšší odborná škola obalové techniky a St ední škola, Št tí, Kostelní 134,
p ísp vková organizace
se zápisem nového místa poskytovaného vzd lání na adrese 1. máje 661, Št tí,
s výmazem obor vzd lání:
63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník, forma denní,
33-56-H/003 Truhlá – d ev né konstrukce, forma denní,
33-57-H/502 Zpracování d eva, forma denní,
26-53-H/001 Mechanik elektronických za ízení, forma denní,
26-51-H/003 Elektriká – silnoproud, forma denní,
26-51-H/002 Elektriká – slaboproud, forma denní.
2. Gymnázium, St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt , o.p.s.
se zápisem Domova mládeže na adrese Pokratická 454, Litom ice.
3. St ední škola Pohoda s.r.o.
se zápisem nového místa poskytovaného vzd lání na adrese Žižkova 2/866, Litom ice.
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Dohoda o partnerství
mezi subjekty:
Partner: Ústecký kraj (dále jen „Kraj“)
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
a
Žadatel: Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ, a. s.“)
Se sídlem: Sociální pé e 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
I : 25488627
Zastoupený: Ing. Eduardem Reicheltem, editelem KZ a.s.
v projektu:
„Dopln ní zdravotnického za ízení a p ístroj – Nemocnice D ín, o. z.“
realizovaného v rámci:
Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad,
Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj m st,
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdroj .
Projekt bude realizován z prost edk dotace poskytnuté ze strukturálních fond .
Nositelem projektu je KZ, a.s.

I. P edm t a cíl dohody
1. P edm tem dohody je vymezení úlohy Kraje jako partnera p i p íprav , realizaci a
následném zajišt ní udržitelnosti projektu KZ, a.s.. Výsledek projektu má vést
k významnému zkvalitn ní služeb všech nemocnic sdružených v KZ, a. s. Úsp šná
realizace projektu je proto v zájmu Kraje a je i jeho cílem.
2. Partnerství mezi smluvními stranami bude založeno na podpo e aktivit spojených
s p ípravou, realizací a následnou udržitelností projektu.
3. Kraj ru í, že se bude podílet na uvedeném projektu a bude jej podporovat.

II. Podpora projektu
Kraj bude s KZ, a. s. spolupracovat na aktivitách realizovaných v rámci projektu takto :
a) Ve fázi p ípravné bude partnerství spo ívat zejména v konzultacích Kraje ohledn
projektového zám ru KZ, a. s. a jeho p ínosu pro zkvalitn ní infrastruktury
regionálního významu pro rozvoj zdravotnictví.
b) Kraj se bude formou metodické pomoci KZ, a. s. podílet na zpracování dokumentace
projektu a na aktivitách realiza ní fáze projektu.
c) Ve fázi realiza ní a provozní se budou Kraj i KZ, a. s. spolupodílet na propaga ních
aktivitách projektu. P jde zejména o následující innosti:
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1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

Kraj bude po projednání s KZ, a. s. po dobu udržitelnosti projektu uvád t na svých
webových stránkách informace o projektu,
Kraj umožní po projednání s KZ, a. s. povinnou publicitu projektu na svých
akcích (seminá ích, kongresech, kurzech, p ednáškách, ostatních akcích ),
KZ, a. s. bude po projednání s Krajem na svých webových stránkách formou
odkazu zve ej ovat aktualizované zprávy Kraje související s projektem.

III. Práva a povinnosti
Smluvní strany mají právo ú astnit se na jednáních vztahujících se k p edm tu tohoto
partnerství. Povinností každé smluvní strany je informovat písemn druhou smluvní
stranu o konání takového jednání v dostate ném p edstihu.
Smluvní strany se zavazují jednat zp sobem, který neohrožuje realizaci projektu
a zájmy Kraje.
Kraj má právo na p ístup k informacím týkajícím se projektu, zejména k pr b žným
informacím o dosažených výsledcích projektu.
Z partnerství v projektu nevyplývají pro Kraj žádné finan ní závazky.

IV. Ostatní ujednání
Partnerství se sjednává od okamžiku podpisu smlouvy do 31. 12. 2015.
Kraj byl s p edloženým projektem seznámen.
Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany
souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této dohod , v etn jejích p íloh, není ozna ován
za obchodní tajemství. KZ, a.s. prohlašuje, že Ústecký kraj je oprávn n, pokud
postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném
zn ní, poskytovat veškeré informace o této dohod .
Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje . …/..R/2008 ze dne
4. ervna 2008.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Eduard Reichelt
editel Krajské zdravotní, a.s.
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Dohoda o partnerství
mezi subjekty:
Partner: Ústecký kraj (dále jen „Kraj“)
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
a
Žadatel: Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ, a. s.“)
Se sídlem: Sociální pé e 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
I : 25488627
Zastoupený: Ing. Eduardem Reicheltem, editelem KZ a.s.
v projektu:
„Dopln ní zdravotnického za ízení a p ístroj – Nemocnice Chomutov, o. z.“
realizovaného v rámci:
Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad,
Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj m st,
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdroj .
Projekt bude realizován z prost edk dotace poskytnuté ze strukturálních fond .
Nositelem projektu je KZ, a.s.

I. P edm t a cíl dohody
1. P edm tem dohody je vymezení úlohy Kraje jako partnera p i p íprav , realizaci a
následném zajišt ní udržitelnosti projektu KZ, a.s.. Výsledek projektu má vést
k významnému zkvalitn ní služeb všech nemocnic sdružených v KZ, a. s. Úsp šná
realizace projektu je proto v zájmu Kraje a je i jeho cílem.
2. Partnerství mezi smluvními stranami bude založeno na podpo e aktivit spojených
s p ípravou, realizací a následnou udržitelností projektu.
3. Kraj ru í, že se bude podílet na uvedeném projektu a bude jej podporovat.

II. Podpora projektu
Kraj bude s KZ, a. s. spolupracovat na aktivitách realizovaných v rámci projektu takto :
a) Ve fázi p ípravné bude partnerství spo ívat zejména v konzultacích Kraje ohledn
projektového zám ru KZ, a. s. a jeho p ínosu pro zkvalitn ní infrastruktury
regionálního významu pro rozvoj zdravotnictví.
b) Kraj se bude formou metodické pomoci KZ, a. s. podílet na zpracování dokumentace
projektu a na aktivitách realiza ní fáze projektu.
c) Ve fázi realiza ní a provozní se budou Kraj i KZ, a. s. spolupodílet na propaga ních
aktivitách projektu. P jde zejména o následující innosti:
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2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

Kraj bude po projednání s KZ, a. s. po dobu udržitelnosti projektu uvád t na svých
webových stránkách informace o projektu,
Kraj umožní po projednání s KZ, a. s. povinnou publicitu projektu na svých
akcích (seminá ích, kongresech, kurzech, p ednáškách, ostatních akcích ),
KZ, a. s. bude po projednání s Krajem na svých webových stránkách formou
odkazu zve ej ovat aktualizované zprávy Kraje související s projektem.

III. Práva a povinnosti
Smluvní strany mají právo ú astnit se na jednáních vztahujících se k p edm tu tohoto
partnerství. Povinností každé smluvní strany je informovat písemn druhou smluvní
stranu o konání takového jednání v dostate ném p edstihu.
Smluvní strany se zavazují jednat zp sobem, který neohrožuje realizaci projektu
a zájmy Kraje.
Kraj má právo na p ístup k informacím týkajícím se projektu, zejména k pr b žným
informacím o dosažených výsledcích projektu.
Z partnerství v projektu nevyplývají pro Kraj žádné finan ní závazky.

IV. Ostatní ujednání
Partnerství se sjednává od okamžiku podpisu smlouvy do 31. 12. 2015.
Kraj byl s p edloženým projektem seznámen.
Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany
souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této dohod , v etn jejích p íloh, není ozna ován
za obchodní tajemství. KZ, a.s. prohlašuje, že Ústecký kraj je oprávn n, pokud
postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném
zn ní, poskytovat veškeré informace o této dohod .
Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje . …/..R/2008 ze dne
4. ervna 2008.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Eduard Reichelt
editel Krajské zdravotní, a.s.
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Dohoda o partnerství
mezi subjekty:
Partner: Ústecký kraj (dále jen „Kraj“)
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
a
Žadatel: Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ, a. s.“)
Se sídlem: Sociální pé e 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
I : 25488627
Zastoupený: Ing. Eduardem Reicheltem, editelem KZ a.s.
v projektu:
„Dopln ní zdravotnického za ízení a p ístroj – Nemocnice Most, o. z.“
realizovaného v rámci:
Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad,
Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj m st,
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdroj .
Projekt bude realizován z prost edk dotace poskytnuté ze strukturálních fond .
Nositelem projektu je KZ, a.s.

I. P edm t a cíl dohody
1. P edm tem dohody je vymezení úlohy Kraje jako partnera p i p íprav , realizaci a
následném zajišt ní udržitelnosti projektu KZ, a.s.. Výsledek projektu má vést
k významnému zkvalitn ní služeb všech nemocnic sdružených v KZ, a. s. Úsp šná
realizace projektu je proto v zájmu Kraje a je i jeho cílem.
2. Partnerství mezi smluvními stranami bude založeno na podpo e aktivit spojených
s p ípravou, realizací a následnou udržitelností projektu.
3. Kraj ru í, že se bude podílet na uvedeném projektu a bude jej podporovat.

II. Podpora projektu
Kraj bude s KZ, a. s. spolupracovat na aktivitách realizovaných v rámci projektu takto :
a) Ve fázi p ípravné bude partnerství spo ívat zejména v konzultacích Kraje ohledn
projektového zám ru KZ, a. s. a jeho p ínosu pro zkvalitn ní infrastruktury
regionálního významu pro rozvoj zdravotnictví.
b) Kraj se bude formou metodické pomoci KZ, a. s. podílet na zpracování dokumentace
projektu a na aktivitách realiza ní fáze projektu.
c) Ve fázi realiza ní a provozní se budou Kraj i KZ, a. s. spolupodílet na propaga ních
aktivitách projektu. P jde zejména o následující innosti:
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Kraj bude po projednání s KZ, a. s. po dobu udržitelnosti projektu uvád t na svých
webových stránkách informace o projektu,
Kraj umožní po projednání s KZ, a. s. povinnou publicitu projektu na svých
akcích (seminá ích, kongresech, kurzech, p ednáškách, ostatních akcích ),
KZ, a. s. bude po projednání s Krajem na svých webových stránkách formou
odkazu zve ej ovat aktualizované zprávy Kraje související s projektem.

III. Práva a povinnosti
Smluvní strany mají právo ú astnit se na jednáních vztahujících se k p edm tu tohoto
partnerství. Povinností každé smluvní strany je informovat písemn druhou smluvní
stranu o konání takového jednání v dostate ném p edstihu.
Smluvní strany se zavazují jednat zp sobem, který neohrožuje realizaci projektu
a zájmy Kraje.
Kraj má právo na p ístup k informacím týkajícím se projektu, zejména k pr b žným
informacím o dosažených výsledcích projektu.
Z partnerství v projektu nevyplývají pro Kraj žádné finan ní závazky.

IV. Ostatní ujednání
Partnerství se sjednává od okamžiku podpisu smlouvy do 31. 12. 2015.
Kraj byl s p edloženým projektem seznámen.
Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany
souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této dohod , v etn jejích p íloh, není ozna ován
za obchodní tajemství. KZ, a.s. prohlašuje, že Ústecký kraj je oprávn n, pokud
postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném
zn ní, poskytovat veškeré informace o této dohod .
Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje . …/..R/2008 ze dne
4. ervna 2008.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Eduard Reichelt
editel Krajské zdravotní, a.s.
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Dohoda o partnerství
mezi subjekty:
Partner: Ústecký kraj (dále jen „Kraj“)
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
a
Žadatel: Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ, a. s.“)
Se sídlem: Sociální pé e 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
I : 25488627
Zastoupený: Ing. Eduardem Reicheltem, editelem KZ a.s.
v projektu:
„Dopln ní zdravotnického za ízení a p ístroj – Nemocnice Teplice, o. z.“
realizovaného v rámci:
Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad,
Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj m st,
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdroj .
Projekt bude realizován z prost edk dotace poskytnuté ze strukturálních fond .
Nositelem projektu je KZ, a.s.

I. P edm t a cíl dohody
1. P edm tem dohody je vymezení úlohy Kraje jako partnera p i p íprav , realizaci a
následném zajišt ní udržitelnosti projektu KZ, a.s.. Výsledek projektu má vést
k významnému zkvalitn ní služeb všech nemocnic sdružených v KZ, a. s. Úsp šná
realizace projektu je proto v zájmu Kraje a je i jeho cílem.
2. Partnerství mezi smluvními stranami bude založeno na podpo e aktivit spojených
s p ípravou, realizací a následnou udržitelností projektu.
3. Kraj ru í, že se bude podílet na uvedeném projektu a bude jej podporovat.

II. Podpora projektu
Kraj bude s KZ, a. s. spolupracovat na aktivitách realizovaných v rámci projektu takto :
a) Ve fázi p ípravné bude partnerství spo ívat zejména v konzultacích Kraje ohledn
projektového zám ru KZ, a. s. a jeho p ínosu pro zkvalitn ní infrastruktury
regionálního významu pro rozvoj zdravotnictví.
b) Kraj se bude formou metodické pomoci KZ, a. s. podílet na zpracování dokumentace
projektu a na aktivitách realiza ní fáze projektu.
c) Ve fázi realiza ní a provozní se budou Kraj i KZ, a. s. spolupodílet na propaga ních
aktivitách projektu. P jde zejména o následující innosti:
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Kraj bude po projednání s KZ, a. s. po dobu udržitelnosti projektu uvád t na svých
webových stránkách informace o projektu,
Kraj umožní po projednání s KZ, a. s. povinnou publicitu projektu na svých
akcích (seminá ích, kongresech, kurzech, p ednáškách, ostatních akcích ),
KZ, a. s. bude po projednání s Krajem na svých webových stránkách formou
odkazu zve ej ovat aktualizované zprávy Kraje související s projektem.

III. Práva a povinnosti
Smluvní strany mají právo ú astnit se na jednáních vztahujících se k p edm tu tohoto
partnerství. Povinností každé smluvní strany je informovat písemn druhou smluvní
stranu o konání takového jednání v dostate ném p edstihu.
Smluvní strany se zavazují jednat zp sobem, který neohrožuje realizaci projektu
a zájmy Kraje.
Kraj má právo na p ístup k informacím týkajícím se projektu, zejména k pr b žným
informacím o dosažených výsledcích projektu.
Z partnerství v projektu nevyplývají pro Kraj žádné finan ní závazky.

IV. Ostatní ujednání
Partnerství se sjednává od okamžiku podpisu smlouvy do 31. 12. 2015.
Kraj byl s p edloženým projektem seznámen.
Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany
souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této dohod , v etn jejích p íloh, není ozna ován
za obchodní tajemství. KZ, a.s. prohlašuje, že Ústecký kraj je oprávn n, pokud
postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném
zn ní, poskytovat veškeré informace o této dohod .
Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje . …/..R/2008 ze dne
4. ervna 2008.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Eduard Reichelt
editel Krajské zdravotní, a.s.
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Dohoda o partnerství
mezi subjekty:
Partner: Ústecký kraj (dále jen „Kraj“)
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
a
Žadatel: Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ, a. s.“)
Se sídlem: Sociální pé e 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
I : 25488627
Zastoupený: Ing. Eduardem Reicheltem, editelem KZ a.s.
v projektu:
„Dopln ní zdravotnického za ízení a p ístroj – Masarykova nemocnice, o. z.“
realizovaného v rámci:
Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad,
Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj m st,
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdroj .
Projekt bude realizován z prost edk dotace poskytnuté ze strukturálních fond .
Nositelem projektu je KZ, a.s.

I. P edm t a cíl dohody
1. P edm tem dohody je vymezení úlohy Kraje jako partnera p i p íprav , realizaci a
následném zajišt ní udržitelnosti projektu KZ, a.s.. Výsledek projektu má vést
k významnému zkvalitn ní služeb všech nemocnic sdružených v KZ, a. s. Úsp šná
realizace projektu je proto v zájmu Kraje a je i jeho cílem.
2. Partnerství mezi smluvními stranami bude založeno na podpo e aktivit spojených
s p ípravou, realizací a následnou udržitelností projektu.
3. Kraj ru í, že se bude podílet na uvedeném projektu a bude jej podporovat.

II. Podpora projektu
Kraj bude s KZ, a. s. spolupracovat na aktivitách realizovaných v rámci projektu takto :
a) Ve fázi p ípravné bude partnerství spo ívat zejména v konzultacích Kraje ohledn
projektového zám ru KZ, a. s. a jeho p ínosu pro zkvalitn ní infrastruktury
regionálního významu pro rozvoj zdravotnictví.
b) Kraj se bude formou metodické pomoci KZ, a. s. podílet na zpracování dokumentace
projektu a na aktivitách realiza ní fáze projektu.
c) Ve fázi realiza ní a provozní se budou Kraj i KZ, a. s. spolupodílet na propaga ních
aktivitách projektu. P jde zejména o následující innosti:
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Kraj bude po projednání s KZ, a. s. po dobu udržitelnosti projektu uvád t na svých
webových stránkách informace o projektu,
Kraj umožní po projednání s KZ, a. s. povinnou publicitu projektu na svých
akcích (seminá ích, kongresech, kurzech, p ednáškách, ostatních akcích ),
KZ, a. s. bude po projednání s Krajem na svých webových stránkách formou
odkazu zve ej ovat aktualizované zprávy Kraje související s projektem.

III. Práva a povinnosti
Smluvní strany mají právo ú astnit se na jednáních vztahujících se k p edm tu tohoto
partnerství. Povinností každé smluvní strany je informovat písemn druhou smluvní
stranu o konání takového jednání v dostate ném p edstihu.
Smluvní strany se zavazují jednat zp sobem, který neohrožuje realizaci projektu
a zájmy Kraje.
Kraj má právo na p ístup k informacím týkajícím se projektu, zejména k pr b žným
informacím o dosažených výsledcích projektu.
Z partnerství v projektu nevyplývají pro Kraj žádné finan ní závazky.

IV. Ostatní ujednání
Partnerství se sjednává od okamžiku podpisu smlouvy do 31. 12. 2015.
Kraj byl s p edloženým projektem seznámen.
Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany
souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této dohod , v etn jejích p íloh, není ozna ován
za obchodní tajemství. KZ, a.s. prohlašuje, že Ústecký kraj je oprávn n, pokud
postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném
zn ní, poskytovat veškeré informace o této dohod .
Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje . …/..R/2008 ze dne
4. ervna 2008.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Eduard Reichelt
editel Krajské zdravotní, a.s.
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Dohoda o partnerství
mezi subjekty:
Partner: Ústecký kraj (dále jen „Kraj“)
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
a
Žadatel: Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ, a. s.“)
Se sídlem: Sociální pé e 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
I : 25488627
Zastoupený: Ing. Eduardem Reicheltem, editelem KZ a.s.
v projektu:
„Modernizace prostor za ú elem využití pro vzd lávání a rozvoj lidských zdroj .“
realizovaného v rámci:
Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad,
Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj m st,
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdroj .
Projekt bude realizován z prost edk dotace poskytnuté ze strukturálních fond .
Nositelem projektu je KZ, a.s.

I. P edm t a cíl dohody
1. P edm tem dohody je vymezení úlohy Kraje jako partnera p i p íprav , realizaci a
následném zajišt ní udržitelnosti projektu KZ, a.s.. Výsledek projektu má vést
k významnému zkvalitn ní služeb všech nemocnic sdružených v KZ, a. s. Úsp šná
realizace projektu je proto v zájmu Kraje a je i jeho cílem.
2. Partnerství mezi smluvními stranami bude založeno na podpo e aktivit spojených
s p ípravou, realizací a následnou udržitelností projektu.
3. Kraj ru í, že se bude podílet na uvedeném projektu a bude jej podporovat.

II. Podpora projektu
Kraj bude s KZ, a. s. spolupracovat na aktivitách realizovaných v rámci projektu takto :
a) Ve fázi p ípravné bude partnerství spo ívat zejména v konzultacích Kraje ohledn
projektového zám ru KZ, a. s. a jeho p ínosu pro zkvalitn ní infrastruktury
regionálního významu pro rozvoj zdravotnictví.
b) Kraj se bude formou metodické pomoci KZ, a. s. podílet na zpracování dokumentace
projektu a na aktivitách realiza ní fáze projektu.
c) Ve fázi realiza ní a provozní se budou Kraj i KZ, a. s. spolupodílet na propaga ních
aktivitách projektu. P jde zejména o následující innosti:
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Kraj bude po projednání s KZ, a. s. po dobu udržitelnosti projektu uvád t na svých
webových stránkách informace o projektu,
Kraj umožní po projednání s KZ, a. s. povinnou publicitu projektu na svých
akcích (seminá ích, kongresech, kurzech, p ednáškách, ostatních akcích ),
KZ, a. s. bude po projednání s Krajem na svých webových stránkách formou
odkazu zve ej ovat aktualizované zprávy Kraje související s projektem.

III. Práva a povinnosti
Smluvní strany mají právo ú astnit se na jednáních vztahujících se k p edm tu tohoto
partnerství. Povinností každé smluvní strany je informovat písemn druhou smluvní
stranu o konání takového jednání v dostate ném p edstihu.
Smluvní strany se zavazují jednat zp sobem, který neohrožuje realizaci projektu
a zájmy Kraje.
Kraj má právo na p ístup k informacím týkajícím se projektu, zejména k pr b žným
informacím o dosažených výsledcích projektu.
Z partnerství v projektu nevyplývají pro Kraj žádné finan ní závazky.

IV. Ostatní ujednání
Partnerství se sjednává od okamžiku podpisu smlouvy do 31. 12. 2015.
Kraj byl s p edloženým projektem seznámen.
Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany
souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této dohod , v etn jejích p íloh, není ozna ován
za obchodní tajemství. KZ, a.s. prohlašuje, že Ústecký kraj je oprávn n, pokud
postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném
zn ní, poskytovat veškeré informace o této dohod .
Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje . …/..R/2008 ze dne
4. ervna 2008.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Eduard Reichelt
editel Krajské zdravotní, a.s.
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Dohoda o partnerství
mezi subjekty:
Partner: Ústecký kraj (dále jen „Kraj“)
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
a
Žadatel: Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ, a. s.“)
Se sídlem: Sociální pé e 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
I : 25488627
Zastoupený: Ing. Eduardem Reicheltem, editelem KZ a.s.
v projektu:
„Centrum robotické chirurgie.“
realizovaného v rámci:
Regionálního opera ního programu NUTS II Severozápad,
Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj m st,
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdroj .
Projekt bude realizován z prost edk dotace poskytnuté ze strukturálních fond .
Nositelem projektu je KZ, a.s.

I. P edm t a cíl dohody
1. P edm tem dohody je vymezení úlohy Kraje jako partnera p i p íprav , realizaci a
následném zajišt ní udržitelnosti projektu KZ, a.s.. Výsledek projektu má vést
k významnému zkvalitn ní služeb všech nemocnic sdružených v KZ, a. s. Úsp šná
realizace projektu je proto v zájmu Kraje a je i jeho cílem.
2. Partnerství mezi smluvními stranami bude založeno na podpo e aktivit spojených
s p ípravou, realizací a následnou udržitelností projektu.
3. Kraj ru í, že se bude podílet na uvedeném projektu a bude jej podporovat.

II. Podpora projektu
Kraj bude s KZ, a. s. spolupracovat na aktivitách realizovaných v rámci projektu takto :
a) Ve fázi p ípravné bude partnerství spo ívat zejména v konzultacích Kraje ohledn
projektového zám ru KZ, a. s. a jeho p ínosu pro zkvalitn ní infrastruktury
regionálního významu pro rozvoj zdravotnictví.
b) Kraj se bude formou metodické pomoci KZ, a. s. podílet na zpracování dokumentace
projektu a na aktivitách realiza ní fáze projektu.
c) Ve fázi realiza ní a provozní se budou Kraj i KZ, a. s. spolupodílet na propaga ních
aktivitách projektu. P jde zejména o následující innosti:
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Kraj bude po projednání s KZ, a. s. po dobu udržitelnosti projektu uvád t na svých
webových stránkách informace o projektu,
Kraj umožní po projednání s KZ, a. s. povinnou publicitu projektu na svých
akcích (seminá ích, kongresech, kurzech, p ednáškách, ostatních akcích ),
KZ, a. s. bude po projednání s Krajem na svých webových stránkách formou
odkazu zve ej ovat aktualizované zprávy Kraje související s projektem.

III. Práva a povinnosti
Smluvní strany mají právo ú astnit se na jednáních vztahujících se k p edm tu tohoto
partnerství. Povinností každé smluvní strany je informovat písemn druhou smluvní
stranu o konání takového jednání v dostate ném p edstihu.
Smluvní strany se zavazují jednat zp sobem, který neohrožuje realizaci projektu
a zájmy Kraje.
Kraj má právo na p ístup k informacím týkajícím se projektu, zejména k pr b žným
informacím o dosažených výsledcích projektu.
Z partnerství v projektu nevyplývají pro Kraj žádné finan ní závazky.

IV. Ostatní ujednání
Partnerství se sjednává od okamžiku podpisu smlouvy do 31. 12. 2015.
Kraj byl s p edloženým projektem seznámen.
Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany
souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této dohod , v etn jejích p íloh, není ozna ován
za obchodní tajemství. KZ, a.s. prohlašuje, že Ústecký kraj je oprávn n, pokud
postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném
zn ní, poskytovat veškeré informace o této dohod .
Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje . …/..R/2008 ze dne
4. ervna 2008.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Eduard Reichelt
editel Krajské zdravotní, a.s.
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Projekt bude realizován z prost edk dotace poskytnuté ze strukturálních fond .
Nositelem projektu je KZ, a.s.

I. P edm t a cíl dohody
1. P edm tem dohody je vymezení úlohy Kraje jako partnera p i p íprav , realizaci a
následném zajišt ní udržitelnosti projektu KZ, a.s.. Výsledek projektu má vést
k významnému zkvalitn ní služeb všech nemocnic sdružených v KZ, a. s. Úsp šná
realizace projektu je proto v zájmu Kraje a je i jeho cílem.
2. Partnerství mezi smluvními stranami bude založeno na podpo e aktivit spojených
s p ípravou, realizací a následnou udržitelností projektu.
3. Kraj ru í, že se bude podílet na uvedeném projektu a bude jej podporovat.

II. Podpora projektu
Kraj bude s KZ, a. s. spolupracovat na aktivitách realizovaných v rámci projektu takto :
a) Ve fázi p ípravné bude partnerství spo ívat zejména v konzultacích Kraje ohledn
projektového zám ru KZ, a. s. a jeho p ínosu pro zkvalitn ní infrastruktury
regionálního významu pro rozvoj zdravotnictví.
b) Kraj se bude formou metodické pomoci KZ, a. s. podílet na zpracování dokumentace
projektu a na aktivitách realiza ní fáze projektu.
c) Ve fázi realiza ní a provozní se budou Kraj i KZ, a. s. spolupodílet na propaga ních
aktivitách projektu. P jde zejména o následující innosti:
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