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

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 109. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 15. 04. 2008 od 15:30 hodin do 16:45 hodin
v Základní škole a Mateřské škole Mšené-lázně
Usnesení č. 1/109R/2008
Zahájení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast Ing. Milana Zemaníka při jednání Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 2/109R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 109. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 –
2008.
Usnesení č. 3/109R/2008
Tisková oprava bodu 61. přílohy č. 5 k usnesení č. 28/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
Tiskovou opravu bodu 61. přílohy č. 5 k usnesení č. 28/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008,
chybný název projektu: Sport pro všechny,
správný název projektu: Sportem proti zločinnosti mládeže, využití volného času,
fyzická zdatnost, disciplína a boj proti drogám.

Usnesení č. 4/109R/2008
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 20/84R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti SETUZA a.s, Žukovova 100, 401 29 Ústí
nad Labem, IČ 467 08 707, pro zařízení „Ztužovna a rafinérie.“ Umístění: Ústecký
kraj, obec Ústí nad Labem, k.ú. Střekov
2. Usnesení č. 21/84R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti SIAD Czech spol. s r.o., č.p.193, 435 22
Braňany, IČ 4811 7153, pro zařízení „Výroba acetylenu.“ Umístění: Ústecký kraj,
obec Braňany, k.ú. Brňany
3. Usnesení č. 28/84R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti ANIMO Žatec, a.s., Lišany čp. 33, 440 01
Louny 1, IČ 0004 4628, pro zařízení „Farma pro chov prasat se sídlem ve
Vrbce“.Umístění: Ústecký kraj, obec Postoloprty, k.ú. Vrbka u Postoloprt
4. Usnesení č. 55/87R/2007 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 33/88R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti JOFRO s.r.o., Javorova 1094, 434 01
Most, IČ 25035185, pro zařízení „Výkrmna brojlerových kuřat Farma Křesín“.
Umístění: Ústecký kraj, obec: Křesín, k.ú. Křesín
6. Usnesení č. 23/94R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech,
s.r.o., Průmyslová 1166, Lovosice, IČ 2669 5081, pro zařízení „Výrobna šroubů
AOYAMA – Povrchové úpravy“.
7. Usnesení č. 30/94R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti A-Z ODPADY s.r.o., Spořická 4751, 430
01 Chomutov, IČ 2545 1774, pro zařízení „Zařízení pro úpravu a likvidaci
nebezpečných odpadů“.
8. Usnesení č. 83/94R/2007 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 3/95R/2007 C Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti
10. Usnesení č. 126/99R/2007 B-02 Návrh do likvidační komise č. OI-4/07
11. Usnesení č. 25/102R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení na plnění veřejné zakázky na technické zpracování a odborné vyhodnocení
archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2008
12. Usnesení č. 30/102R/2008 B Změna usnesení Rady ÚK č. 52/79R/2007 ze dne 11. 4.
2007
13. Usnesení č. 72/102R/2008 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 107/102R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Centrum sociální
pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení“
15. Usnesení č. 111/102R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu „Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice – izolace suterénu a fasáda
hlavní budovy“
16. Usnesení č. 27/103R/2008 C Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584,
příspěvková organizace – personální záležitosti
17. Usnesení č. 46/103R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Vyšší odborná škola a střední škola Roudnice n.L.
– REKO pavilonu I“
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18. Usnesení č. 53/103R/2008 B Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby
19. Usnesení č. 7/104R/2008 B Propagace Ústeckého kraje na akci „První český ples v
Bruselu“
20. Usnesení č. 15/104R/2008 B Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013
21. Usnesení č. 24/104R/2008 C Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3,
příspěvková organizace – personální záležitosti
22. Usnesení č. 25/104R/2008 B Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584,
příspěvková organizace – personální záležitosti
23. Usnesení č. 26/104R/2008 B Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov,
Čelakovského 822, příspěvková organizace – personální záležitosti
24. Usnesení č. 33/104R/2008 B Změna platového výměru ředitele Severočeské vědecké
knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Ústeckého kraje
25. Usnesení č. 35/104R/2008 C Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky „Technické zpracování a odborné
vyhodnocení archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2008\"
26. Usnesení č. 61/104R/2008 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 181/104R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium J. Jungmanna
Litoměřice – izolace suterénu a fasáda hlavní budovy“
28. Usnesení č. 182/104R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření
zeminy“
29. Usnesení č. 183/104R/2008 C-01,02 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek
na plnění veřejné zakázky na služby „Restaurování vitráží děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“
30. Usnesení č. 184/104R/2008 E-01 Dotační program Podpora sociálně - zdravotních
služeb 2008 – vyhodnocení
31. Usnesení č. 5/106R/2008 B Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem
32. Usnesení č. 19/106R/2008 B Dodatek ke zřizovací listině Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje p.o.
33. Usnesení č. 36/106R/2008 B Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem
34. Usnesení č. 40/106R/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
35. Usnesení č. 71/106R/2008 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 132/106R/2008 C Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 160/106R/2008 D Námitky k veřejné zakázce na služby zadané v
otevřeném řízení \"Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě“
38. Usnesení č. 162/106R/2008 B Memorandum o spolupráci se společností REMA
Systém a.s
B) souhlasí
se změnou termínu plnění usnesení vyplývajících z Rady Ústeckého kraje:
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1. Usnesení č. 28/96/2004 C Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti
společnosti Magnesium Elektron Recycling CZ s.r.o.,o vydání integrovaného
povolení pro zařízení \"Zařízení na recyklaci a výrobu hořčíkových slitin\" na
30.06.2008
2. Usnesení č. 19/78R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti Glazura s.r.o., 413 01 Roudnice nad
Labem, IČ 6224 3462, pro zařízení „Výroba frit, glazur, barev a barvítek preparátů
drahých kovů“. Umístění: Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, k.ú. Dobříň, p.č. 74/1 –
74/12 na 30.06.2008
3. Usnesení č. 20/78R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti AVIRUNION, a.s., Ruská 84, 417 03
Teplice, IČ 1486 4584, pro zařízení Sklářská tavící vana č.1“. Umístění: Ústecký kraj,
Dubí, k.ú. Dubí - Bystřice, p.č.579 na 30.06.2008
4. Usnesení č. 24/78R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti BAUFELD - ekologické služby, s.r.o., Na
Petynce 48, 169 00 Praha 6, IČ 4968 1036, pro zařízení „Zařízení ke sběru, výkupu,
úpravě a mísení nebezpečných odpadů“. Umístění: Ústecký kraj, Roudnice nad
Labem, k.ú. Hněvice, p.č. 50/8 a 50/14 na 30.06.2008
5. Usnesení č. 19/84R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti CHEMOTEX Děčín, a.s., Tovární 63, 407
11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem, IČ 6224 0471, pro zařízení „Výroba
průmyslových pomocných prostředků“. Umístění: Ústecký kraj, obec Děčín, k.ú.
Boletice nad Labem na 30.06.2008
6. Usnesení č. 18/87R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti Silike keramika, spol. s r.o., Plachého
388/28, 370 46 České Budějovice, IČ 4531 7259, provoz Děčín, Obchodní 429/3, 405
02 Děčín 5, pro zařízení „Silike keramika, spol. s r.o., provoz Děčín“. na 30.06.2008
7. Usnesení č. 22/87R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti JOFRO s.r.o., Javorova 1094, 434 01
Most, IČ 25035185, pro zařízení „Výkrmna brojlerových kuřat Farma Bitozeves“ na
30.06.2008
8. Usnesení č. 28/89R/2007 B Projekt ReRegions – závěrečné vyhodnocení na
31.08.2008
9. Usnesení č. 21/94R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO
4527 4649, provozovatel Elektrárna Ledvice, č.p. 141, Bílina, pro zařízení „Zdroj 660
MWe“. na 31.05.2008
10. Usnesení č. 38/98R/2007 B Informace k postupu úprav silničních hraničních
přechodů ČR v Ústeckém kraji na podmínky Schengenu na 30.04.2008
11. Usnesení č. 28/99R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti Papírna APIS, s.r.o., Lužická 133, 407 21
Česká Kamenice, IČ 2726 4777, pro zařízení „Výroba papíru“. Umístění: Ústecký
kraj, město Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice na 30.06.2008
12. Usnesení č. 29/99R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o
vydání integrovaného povolení společnosti Flexfill s.r.o., Siřejovická ulice, 410 02
Lovosice, IČ 2724 9026, pro zařízení „Výroba prostředků“. Umístění: Ústecký kraj,
město Lovosice, k.ú. Lovosice na 30.06.2008
13. 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 na 30.04.2008
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Usnesení č. 5/109R/2008
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
ústní informace členů Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 6/109R/2008
Žádosti o příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
a . 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: Základní škola, Jakuba Arbesa, příspěvková organizace
IČ: 47326204
sídlo: Jakuba Arbesa 2454, Most
výše dotace: 75 000,- Kč
název projektu (akce): Prezentační technika a hlasovací systém pro podporu a
zkvalitnění výuky
b . 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: Česká Händelova společnost
IČ: 45251282
sídlo: Na Maninách 11/795, Praha 7
výše dotace: 35 000,- Kč
název projektu (akce): Slavnostní koncert k 60. výročí založení státu Izrael
c . 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: Občanské sdružení Nová Ves
IČ: 68299761
sídlo: Javorová 3028, Teplice
výše dotace: 25 000,- Kč
název projektu (akce): Výstava k 10. výročí založení organizace
d . 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: Euroregion Krušnohoří
IČ: 47324651
sídlo: Topolová 1278/8, 434 01 Most
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výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Mezinárodní soutěž mladých hasičů Euroregionu
Krušnohoří
e . 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: Athletic Club Ústí nad Labem o.s.
IČ: 27043584
sídlo: Pod Skalou 67, Ústí nad Labem
výše dotace: 80 000,- Kč
název projektu (akce): Velká cena Ústí nad Labem v atletice
f. 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: Agentura rozvoje Tolštejnského panství
IČ: 25473565
sídlo: Vinařská 32, Jiřetín pod Jedlovou
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Tolštejnské slavnosti
g. 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: Paraklub Most
IČ: 42140188
sídlo: Letiště Most, P.S. 13
výše dotace: 30 000,- Kč
název projektu (akce): Mezinárodní mistrovství ČR a SR v parašutismu

h. 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: TV Lyra, s.r.o.
IČ: 43215292
sídlo: Popovická 32, Děčín
výše dotace: 150 000,- Kč
název projektu (akce): Femina Film 2008
i.

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: České vinařství Chrámce, s.r.o.
IČ: 25430807
sídlo: Chrámce 32
výše dotace: 54 000,- Kč
název projektu (akce): Oblastní výstava českých vín v Mostě
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j.

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: AMA – společnost onkologických pacientů Most
IČ: 47326875
sídlo: Františka Malíka 997/12, Most
výše dotace: 92 000,- Kč
název projektu (akce): Podej mi ruku, já tě podržím, rok 2008

k. 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: Recoplan s.r.o.
IČ: 27326365
sídlo: Prokopa Holého 2067, Most
výše dotace: 40 000,- Kč
název projektu (akce): Historie rekultivační činnosti v Ústeckém kraji
v minulém století
l . 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: Šachový klub Most o.s.
IČ: 27034607
sídlo: Ke Koupališti 1257/4, Most
výše dotace: 30 000,- Kč
název projektu (akce): Mistrovství ČR děvčat a chlapců do 8 let
m . 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: AEROKLUB MOST
IČ: 42140277
sídlo: Letiště, Pošt. schr. 13, Most
výše dotace: 70 000,- Kč
název projektu (akce): Turistická odpočívka
n . 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: Nadační fond GAUDEAMUS
IČ: 25228633
sídlo: Nerudova 7, 350 40 Cheb
výše dotace: 20 000,- Kč
název projektu (akce): Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR
o . 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:
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žadatel: Školní sportovní klub při 14. ZŠ v Ústí nad Labem
IČ: 68975023
sídlo: Slovenského národního povstání 6, Ústí nad Labem
výše dotace: 70 000,- Kč
název projektu (akce): Výuka a soutěžní hra basketbalu
p . 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: KULT o.s.
IČ: 26602598
sídlo: Na Vlnovce 7/708, Ústí nad Labem
výše dotace: 80 000,- Kč
název projektu (akce): Divadelní festival KULT XI.
q . 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: WHITE LIGHT I.
IČ: 64676803
sídlo: Drážďanská 106, Ústí nad Labem
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému
obchodování s nimi
r . 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: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.
IČ: 083259
sídlo: Michalská 7/29, Litoměřice
výše dotace: 180 000,- Kč
název projektu (akce): Výstava k 50. výročí založení Severočeské galerie 1958
- 2008
s . 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: Základní škola při Biskupském gymnáziu
IČ: 70901619
sídlo: Koněvova 34, Krupka
výše dotace: 46 000,- Kč
název projektu (akce): Práce dvou dramatických kroužků
t . 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:
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žadatel: Dětský domov a Školní jídelna Chomutov
IČ: 61345733
sídlo: Čelakovského 822, Chomutov
výše dotace: 200 000,- Kč
název projektu (akce): Mezinárodní přehlídka zájmově umělecké činnosti dětí
„Můj koncert 2008“
B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
v rámci fondu hejtmana Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5., a to pro subjekty:
•
•
•
•
•

město Vejprty
CV Relax, a.s.
Židovská obec Teplice
Statutární město Chomutov
obec Jeníkov

2. rozhodnout :
u . 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: TJ Kopisty
IČ: 47326930
sídlo: Hamerská 166, Litvínov -Janov
výše dotace: 625 000,- Kč
název projektu (akce): Ekologické vytápění sportovní haly
v . 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: statutární město Teplice
IČ: 266621
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Slavnostní zahájení 854. lázeňské sezóny
w . 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 Staňkovice
IČ: 4422469
sídlo: Staňkovice 44, Litoměřice
výše dotace: 27 000,- Kč
název projektu (akce): Obnova vchodových dveří do kaple Sv. Prokopa
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x . 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 Louny
IČ: 265209
sídlo: Mírové náměstí 35, Louny
výše dotace: 250 000,- Kč
název projektu (akce): Letní lounské vábení 2008
y . 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: Mount Club Litvínov, s.r.o.
IČ: 25419200
sídlo: Klíny 67, Litvínov
výše dotace: 440 000,- Kč
název projektu (akce): Nákup sněžného děla a věže
z . 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: Občanské sdružení pro sport a zdraví
IČ: 27023851
sídlo: Tomáše ze Štítného 5520, Chomutov
výše dotace: 2 500 000,- Kč
název projektu (akce): Vodní molo s loděnicí
aa.

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 Jirkov
IČ: 261904
sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov
výše dotace: 200 000,- Kč
název projektu (akce): Letní kulturní sezóna 2008 na zámku Červený Hrádek
bb.
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 Jirkov
IČ: 264904
sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov
výše dotace: 10 000 000,- Kč
název projektu (akce): Kanalizace a obslužné komunikace pro školní hřiště ZŠ
Krušnohorská a ZŠ Studentská
cc.

o poskytnutí 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: obec Měcholupy
IČ: 265233
sídlo: Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy
výše dotace: 75 000,- Kč
název projektu (akce): Měcholupy v Evropě, Evropa v Měcholupech
dd.
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: TJ VTŽ Chomutov
IČ: 483206
sídlo: Mánesova 1999, 430 01 Chomutov
výše dotace: 1 000 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava sportovního domu
ee.

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: Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o.
IČ: 25020200
sídlo: Školní 1251, 43001 Chomutov
výše dotace: 381 000,- Kč
název projektu (akce): Multimedializace školy
f f . 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 Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, Litvínov
výše dotace: 4 200 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce horní haly zimního stadionu Ivana
Hlinky
gg.
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 Vejprty
IČ: 262170
sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
výše dotace: 700 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střešního pláště objektu MěÚ, II. etapa
hh.
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: Auto Classic Club Chomutov, o.s.
IČ: 22671188
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sídlo: Pražská 5601, 430 01 Chomutov
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): Muzeum a renovace historických vozidel
i i . 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: Auto Classic Club Chomutov, o.s.
IČ: 22671188
sídlo: Pražská 5601, 430 01 Chomutov
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Putování Ústeckým krajem 2008
j j . 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: CV Relax, a.s.
IČ: 27325741
sídlo: Táboritská 119/11, 430 01 Chomutov
výše dotace: 5 000 000 Kč
název projektu (akce): Modernizace sociálních zařízení v areálu Kamencového
jezera
kk.
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 Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, Litvínov
výše dotace: 5 786 000,- Kč
název projektu (akce): Parkoviště s obslužnou komunikací – ul. Žižkova a S.
K. Neumanna Litvínov
l l . 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 Koštice
IČ: 265055
sídlo: Koštice 26, 439 21 Koštice
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): 1. Vesnická olympiáda obcí mikroregionu Perucko
m m.
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: Horský klub Lesná v Krušných horách, o.s.
IČ: 27042910
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sídlo: Lesná 22, Boleboř
výše dotace: 1 700 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba Zvonice v Lesné
nn.
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: Mount Club Litvínov, o.s.
IČ: 65660781
sídlo: Klíny 67, Litvínov
výše dotace: 330 000,- Kč
název projektu (akce): Vybavení lyžařské školy
oo.
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: město Trmice
IČ: 674010
sídlo: Fügnerova 448/29, Trmice
výše dotace: 2 946 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce víceúčelového hřiště včetně vybudování
přístupových cest
pp.
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 Lišany
IČ: 556343
sídlo: Lišany 34, Louny
výše dotace: 350 000,- Kč
název projektu (akce): Rozšíření veřejného osvětlení
qq.
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: město Štětí
IČ: 00264466
sídlo: Mírové náměstí 163, Štětí
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): 24. Festival dechových orchestrů FEDO 2008
r r . 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: město Výsluní
IČ: 262251
sídlo: Výsluní 14, Výsluní
výše dotace: 951 000,- Kč
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název projektu (akce): Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na
akci „Rekonstrukce stávajících komunikací, vybudování přístupových
chodníků včetně dopravního a bezbariérového řešení vč. kanalizace“
ss.

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: Židovská obec Teplice
IČ: 61515434
sídlo: Lipová 25/333, 415 01 Teplice
výše dotace: 5 350 000,- Kč
název projektu (akce): V. etapa renovace Domu pohřebního bratrstva
t t . 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: statutární město Chomutov
IČ: 261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
výše dotace: 1 652 000,- Kč
název projektu (akce): Dostavba domova pro seniory a penzionu pro důchodce
Písečná 5062
uu.
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 Jeníkov
IČ: 00266361
sídlo: Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov
výše dotace: 119 000,- Kč
název projektu (akce): Pořízení projektové dokumentace pro likvidaci
záparových míst v k.ú. Oldřichov u Duchcova

C)

ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 7/109R/2008
Žádost Ministerstva zahraničních věcí o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje v brožuře
"Česká republika v kostce"
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro společnost
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
se sídlem: Loretánské náměstí 5, Praha 1, 118 01
IČO: 45769851
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zastoupené PhDr. Ing. Zdeňkem Lyčkou, ředitelem odboru pro krajany, kulturu a
prezentaci
Usnesení č. 8/109R/2008
Doporučení Zastupitelstva Ústeckého kraje dle usn.č. 11/24Z/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
projednala
přednesené právní stanovisko týkající se uplatnění právních kroků v souvislosti
s podáním pana Krejzy, které směřuje proti Ústeckému kraji a jeho orgánům.
Usnesení č. 9/109R/2008
Dopravní obslužnost autobusová – dlouhodobé smlouvy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Kadaň - Žatec“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,
Školní 999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 24. 11. 2007 do 7. 1.
2008 ve výši 220.000,- Kč.
2. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
České středohoří - západ“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova
a.s., Školní 999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 24. 11. 2007 do
21. 1. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
3. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Kadaň - Žatec“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,
Školní 999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 22. 1. 2008 do 20. 2.
2008 ve výši 5.000,- Kč.
4. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Jirkovsko“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní
999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 22. 1. 2008 do 20. 2. 2008 ve
výši 5.000,- Kč.
5. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Kadaň - Žatec“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,
Školní 999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 21. 2. 2008 do 11. 3.
2008 ve výši 5.000,- Kč.
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6. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Lounsko - východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 24. 11. 2007 do
21. 1. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
7. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Mostecká pánev“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 24. 11. 2007 do
21. 1. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
8. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Mostecká pánev“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 22. 1. 2008 do 20.
2. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
9. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Mostecká pánev“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 20. 2. 2008 do 11.
3. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
10. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Podbořansko a Podbořany - Žatec“ dopravci Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, IČ 61325759 za období od 24. 11.
2007 do 20. 2. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
11. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Podbořansko a Podbořany - Žatec“ dopravci Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, IČ 61325759 za období od 21. 2.
2008 do 11. 3. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
12. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Příměstská doprava Teplice“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o., E.
Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ 49900820 za období od 24. 11. 2007 do 20. 2.
2008 ve výši 5.000,- Kč.
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13. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast
Dolní Poohří“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ
60193425 za období od 24. 11. 2007 do 11. 3. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
14. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
České středohoří - západ“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova
a.s., Školní 999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 24. 11. 2007 do
21. 1. 2008, za jednotlivý případ ze dne 21.1.2008 ve výši 5 000,-Kč.
15. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Kadaň - Žatec“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,
Školní 999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 22. 1. 2008 do 20. 2.
2008, za jednotlivý případ ze dne 20. 2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
16. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Jirkovsko“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní
999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 22. 1. 2008 do 20. 2. 2008, za
jednotlivý případ ze dne 20. 2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
17. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Kadaň - Žatec“ dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,
Školní 999, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466 za období od 21. 2. 2008 do 11. 3.
2008, za jednotlivý případ ze dne 11. 3. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
18. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Lounsko – východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 24. 11. 2007 do
21. 1. 2008, za jednotlivý případ ze dne 21.1.2008 ve výši 5 000,-Kč.
19. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Mostecká pánev“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 24. 11. 2007 do
21. 1. 2008, za jednotlivý případ ze dne 21.1.2008 ve výši 5 000,-Kč.
20. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
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Mostecká pánev“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 22. 1. 2008 do 20.
2. 2008, za jednotlivý případ ze dne 20. 2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
21. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Lounsko - východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 22. 1. 2008 do 20.
2. 2008, za jednotlivý případ ze dne 20. 2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
22. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Lounsko - východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 21. 2. 2008 do 11.
3. 2008, za jednotlivý případ ze dne 11. 3. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
23. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Mostecká pánev“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za období od 21. 2. 2008 do 11.
3. 2008, za jednotlivý případ ze dne 11. 3. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
24. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Podbořansko, Podbořany - Žatec“ dopravci Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, IČ 61325759 za období od 24. 11.
2007 do 20. 2. 2008, za jednotlivý případ ze dne 20. 2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
25. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Podbořansko, Podbořany - Žatec“ dopravci Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, IČ 61325759 za období od 21. 2.
2008 do 11. 3. 2008, za jednotlivý případ ze dne 11. 3. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
26. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Příměstská doprava Teplice“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o., E.
Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ 49900820 za období od 24. 11. 2007 do 20. 2.
2008, za jednotlivý případ ze dne 20. 2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
27. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Dolní Poohří“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ
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60193425 za období od 24. 11. 2007 do 11. 3. 2008, za jednotlivý případ ze dne 11.
3. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
28. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
konkretizovaného Přílohou č. 4 díl 7 „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého
kraje na vymezených linkách – oblast Lounsko - západ“ dopravci BusMat plus
s.r.o., Zeměchy 111, 440 01 Louny, IČ 27315665 za období od 24. 11. 2007 do 20.
2. 2008, za jednotlivý případ ze dne 20. 2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
29. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 4
konkretizovaného Přílohou č. 4 díl 1 „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého
kraje na vymezených linkách – oblast Lounsko - západ“ dopravci BusMat plus
s.r.o., Zeměchy 111, 440 01 Louny, IČ 27315665 za období od 24. 11. 2007 do 20.
2. 2008, za spoj č. 103 na lince 562717 Louny – Tuchořice - Třeskonice ze dne 20.
2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
30. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
konkretizovaného Přílohou č. 4 díl 1 „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého
kraje na vymezených linkách – oblast Lounsko - západ“ dopravci BusMat plus
s.r.o., Zeměchy 111, 440 01 Louny, IČ 27315665 za období od 24. 11. 2007 do 20.
2. 2008, za spoj č. 106 na lince 562739 Žatec – Tuchořice – Lipenec - Zeměchy ze
dne 20. 2. 2008 ve výši 5 000,-Kč.
31. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 12
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Lounsko - západ“ dopravci BusMat plus s.r.o., Zeměchy 111, 440 01 Louny, IČ
27315665 za období od 24. 11. 2007 do 20. 2. 2008, za kalendářní den 20. 2. 2008
ve výši 5 000,-Kč.
32. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast
Litvínovsko“ dopravci Autobusy KAVKA, a.s., Báňská 287, 434 01 Most,
IČ 27289974 za období od 19. 10. 2007 do 3. 3. 2008 ve výši 5 000,- Kč.
B) souhlasí
se subdodávkou dopravce ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ
469 658 15, dopravci Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů
1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 v oblasti Mostecká pánev
Usnesení č. 10/109R/2008
Dopravní obslužnost drážní – smlouva s dopravcem České dráhy, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
přednesenou informaci o dotazu odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR ke
kompetencím orgánů kraje při rozhodování o uzavření smlouvy č. 371/2006 o závazku
veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a jejích dodatků s dopravcem České
dráhy, a.s.
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje potvrdit svým usnesením, že vyhrazení pravomoci dle
usnesení č. 7/11Z/2006, po němž následovalo přijetí rozhodnutí o uzavření smlouvy
o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, směřovalo pouze
k rozhodnutí o uzavření této smlouvy, nikoli k rozhodování o uzavírání dodatků k této
smlouvě nebo o jejím ukončení, které jsou ponechávány v rozhodovací kompetenci
rady kraje.
C) u k l á d á
JUDr. Milanu Francovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje usnesení dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 11/109R/2008
Postup při zavádění systému vzájemného uznávání bezkontaktních čipových karet dopravci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
1. Zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o postupu při zavádění systému vzájemného
uznávání bezkontaktních čipových karet dopravci.
2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí daru
ve výši 1.785.000,- Kč ve prospěch společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o.,
Křižíkova 4-6, 186 50 Praha 8, IČ 45805202, na spuštění a provoz clearingového
centra IDS Ústeckého kraje, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení;
B) u k l á d á
JUDr. Milanu Francovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje usnesení dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 12/109R/2008
Smlouva o spolupráci s Libereckým krajem při výběrovém řízení na zajištění drážní dopravy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o uzavření smlouvy
o společném postupu při zadávání zakázky na provozování veřejné železniční regionální
dopravy na lince Česká Lípa – Lovosice – Louny – Postoloprty ve znění přílohy č. 2
tohoto usnesení.

B)

ukládá
JUDr. Milanu Francovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A)
tohoto usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008
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Usnesení č. 13/109R/2008
Dodatek smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Libereckým krajem
pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku smlouvy o finanční
spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2008 mezi Ústeckým krajem,
IČ 70892156, a Libereckým krajem, IČ 70891508, dle předloženého materiálu.
B) ukládá
JUDr. Milanu Francovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dodatek smlouvy o
finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2008 mezi Ústeckým
krajem, IČ 70892156, a Libereckým krajem, IČ 70891508, dle předloženého
materiálu k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 14/109R/2008
Žádost Severočeské filharmonie Teplice o bezplatné použití znaku na tiskové materiály k
44. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro
Severočeskou filharmonii Teplice
se sídlem: Mírové nám. 2950, Teplice 415 28
IČ: 00083283
Usnesení č. 15/109R/2008
Globální granty OPVK – Prioritní osa 1 - Výběrová komise
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

jmenuje
1. Ing. Pavla Koudu, člena Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, předsedou
Výběrové komise pro výběr grantových projektů v Prioritní ose 1 Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2. Radka Vonku, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, místopředsedou
Výběrové komise pro výběr grantových projektů v Prioritní ose 1 Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

B) bere na vědomí
složení Výběrové komise pro výběr grantových projektů v Prioritní ose 1 Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přiloženého materiálu.
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 15. 5. 2008
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Usnesení č. 16/109R/2008
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až
2009
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit Program podpory na hospodaření v lesích dle předloženého materiálu za
předpokladu, že bude ukončen notifikační proces a komise ES uzná program za
slučitelný s článkem 87 Smlouvy ES.

B)

ukládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh Programu,
obsažený v předloženém materiálu, Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 17/109R/2008
Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích za rok 2007 v režimu de minimis
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1) revokovat
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 24/22Z/2007 ze dne 7.11.2007 v bodech A/1, A/2, A/3, A/4

1.

Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 30 Povrly, IČ 00266931
Výše příspěvku 138 600,- Kč

7. Marie Thurn-Taxisová, nar. 26.2.1919, K lesíku 256/1A, 102 00 Praha 10
Výše příspěvku 242 100,- Kč
19. Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČ 00266345
Výše příspěvku 134 460,- Kč
4. Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ
00081531
Výše příspěvku 101 700,- Kč
2) rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření
v lesích v režimu de minimis dle předloženého materiálu pro subjekty uvedené v části A
1) tohoto usnesení v rozsahu dle předloženého materiálu.
B)

ukládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na poskytnutí
dotace dle části A 2) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008
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Usnesení č. 18/109R/2008
Program ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
B) rozhoduje
v rámci „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
v Ústeckém kraji pro rok 2008“ o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace
v souladu se vzorem schváleným pod bodem A) tohoto usnesení s těmito subjekty:
1. Pionýrská skupina Rozmarýn, o.s., Javorová 3098, Most, IČ 68429746
Projekt „Léto s ekologií bez civilizace“
Výše dotace: 24 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
2. Radka, o.s., Chomutovská 1619, Kadaň, IČ 26637260
Projekt „Už vím, kam s ním“
Výše dotace: 18 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
3. EKODOMOV,o.s., V Podbabě 29b, Praha 6, IČ 26664488
Projekt „Dejte šanci bioodpadu- Ústecký kraj“
Výše dotace: 120 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
4. ZO ČSOP Tilia, o.s., Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ 44222360
Projekt „Odpad dopad a navždy odpad“
Výše dotace: 35 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
5. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, Ústí nad
Labem, IČ 44555601
Projekt „Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad
Labem“
Výše dotace: 28 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
C) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008 schválit poskytnutí dotace
těmto subjektům:

23

1. Základní škola Varnsdorf, p.o. – nám. E. Beneše 469, Varnsdorf , IČ 70698171
Projekt „Akce čisté město“
Výše dotace: 48 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
2. Mateřská škola Kytička,p.o.- Pod Vodojemem 313/3B, Ústí nad Labem, IČ
44555253
Projekt „Poznáváme a zkoumáme živou a neživou přírodu“
Výše dotace: 32 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
3. Základní škola speciální Litvínov, p.o. - Šafaříkova 991, Litvínov, IČ 47324295
Projekt „Učíme se na zahradě“
Výše dotace: 65 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
D) ukládá
Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na poskytnutí dotací
pro žadatele dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 19/109R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Podniková ČS PHM Prosmyky – J.K. – LACHIM, spol. s r.o.“ oznamovatele J.K. –
LACHIM, spol. s r.o., Hořovského 142/20, 163 00 Praha 6. Umístění: kraj Ústecký, obec
Lovosice, k. ú. Prosmyky
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 „Podniková ČS PHM Prosmyky – J.K. – LACHIM, spol. s r.o.“
oznamovatele J.K. – LACHIM, spol. s r.o., Hořovského 142/20, 163 00 Praha 6 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. 20/109R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Přístupová komunikace na Škrabky“ oznamovatele Statutární město Děčín, Mírové
náměstí 1175/5, 405 35 Děčín Umístění: Ústecký kraj, obec Děčín, k.ú.: Podmokly
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 „Přístupová komunikace na Škrabky“ předloženého
oznamovatelem Statutárním městem Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín,
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. 21/109R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín –
D8“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4.
Umístění: kraj Ústecký, obce Děčín, Jílové, Libouchec k. ú. Podmokly, Chrochvice, Horní
Odřichov, Bynov, Krásný Studenec, Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u
Děčína, Libouchec
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k posudku záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“, oznamovatele Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 takto:
Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje
a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a
doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání
souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky. Doporučuje k realizaci variantu
VB.
Usnesení č. 22/109R/2008
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l a
o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1. č.j. 2/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, IČ:
44555423, sídlo: Ústí nad Labem, Jateční 22, PSČ: 400 01
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dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
2. č.j. 3/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková
organizace, IČ: 44555512, sídlo: Ústí nad Labem, Stavbařů 5, PSČ: 400 11
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
3. č.j. 4/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, IČ: 44556969, sídlo: Ústí nad Labem, Pařížská 15,
PSČ: 400 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
4. č.j. 5/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková
organizace, IČ: 44555121, sídlo: Ústí nad Labem, Národního odboje 17, PSČ: 400 03
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
5. č.j. 6/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova
5, příspěvková organizace, IČ: 00082201, sídlo: Ústí nad Labem, Resslova 5, PSČ: 400
01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
6. č.j. 7/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace,
IČ: 44555300, sídlo: Ústí nad Labem, Stará 99/3299, PSČ: 400 11
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
7. č.j. 8/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace, IČ:
44555130, sídlo: Ústí nad Labem, Stará 100/2702, PSČ: 400 11
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
8. č.j. 9/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková
organizace, IČ: 00525472, sídlo: Ústí nad Labem, Keplerova 7, PSČ: 400 07
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
9. č.j. 10/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace, IČ: 00673358, sídlo: Ústí nad Labem, Palachova
35, PSČ: 400 01
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
10. č.j. 11/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, IČ: 18385061, sídlo: Ústí nad Labem, Čelakovského 5, PSČ:
400 07
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
11. č.j. 12/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvkové
organizace, IČ: 14451069, sídlo: Ústí nad Labem-Stříbrníky, Výstupní 2, PSČ: 400 11
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
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12. č.j. 13/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvkové
organizace, IČ: 18385079, sídlo: Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, PSČ: 400 01
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
13. č.j. 15/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ústí nad Labem, Kpt.Jaroše 622,
příspěvková organizace, IČ: 00673587, sídlo:Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622, PSČ:
400 01
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
14. č.j. 16/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, Fügnerova 22, příspěvková
organizace, IČ: 44555466, sídlo: Trmice, Fügnerova 22, PSČ: 400 04
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
15. č.j. 17/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková
organizace, IČ: 70693897, sídlo: Ústí nad Labem, Studentská 297, PSČ: 403 31
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
16. č.j. 18/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková organizace,
IČ: 70842094, sídlo: Ústí nad Labem, Karla IV. 34/12, PSČ: 400 03
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
17. č.j. 19/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Velké Březno, Zahradní 182, příspěvková organizace,
IČ: 70842086, sídlo: Velké Březno, Zahradní 182, PSČ: 403 23
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
18. č.j. 20/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace, IČ: 44555091, sídlo: Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, PSČ:
400 11
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
19. č.j. 21/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W.Churchilla 4,
příspěvková organizace, IČ: 00831085, sídlo:Ústí nad Labem, W.Churchilla 4, PSČ:
400 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
20. č.j. 22/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková
organizace, IČ: 65082401, sídlo: Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, PSČ: 403 31
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
21. č.j. 24/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace,
IČ: 70229422, sídlo: Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ: 400 11
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
22. č.j. 25/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková
organizace, IČ: 70229457, sídlo: Ústí nad Labem, Štefánikova 761, PSČ: 400 01
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dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
23. č.j. 26/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková
organizace, IČ: 44555245, sídlo: Ústí nad Labem, Špálova 2/2712, PSČ: 400 11
dodatkem č. 11 ke zřizovací listině
24. č.j. 27/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková
organizace, IČ: 44555440, sídlo: Ústí nad Labem, Truhlářova 16/526, PSČ: 400 03
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
25. č.j. 28/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace, IČ:
44555237, sídlo: Tisá 280, PSČ: 403 36
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
26. č.j. 29/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková organizace,
IČ: 00829986, sídlo: Ústí nad Labem, W.Churchilla 8/1512,PSČ: 400 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
27. č.j. 32/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvkové
organizace, IČ: 61357235, sídlo: Louny, Poděbradova 661, PSČ: 440 62
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
28. č.j. 33/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace, IČ:
61357031, sídlo: Podbořany, Komenského 843, PSČ: 441 14
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
29. č.j. 34/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace, IČ: 61357278,
sídlo: Žatec, Studentská 1075, PSČ: 438 01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
30. č.j. 35/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace,
IČ: 61357553, sídlo: Louny, Osvoboditelů 497, PSČ: 440 64
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
31. č.j. 36/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354, příspěvková organizace, IČ:
61357294, sídlo: Žatec, Studentská 1354, PSČ: 438 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
32. č.j. 37/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů
380, příspěvková organizace, IČ: 14451042, sídlo: Louny, Osvoboditelů 380, PSČ: 440
58
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
33. č.j. 38/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební, Louny, Postoloprtská 2636, příspěvková organizace, IČ:
00672840, sídlo: Louny, Postoloprtská 2636, PSČ: 440 01
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dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
34. č.j. 39/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, IČ:
61357481, sídlo: Žatec, Svatopluka Čecha 1180, PSČ: 438 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
35. č.j. 43/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace, IČ:
70226601, sídlo: Žatec, Obránců míru 638, PSČ: 438 01
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
36. č.j. 44/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, Čeňka Zemana 431,
příspěvková organizace, IČ: 70841543, sídlo: Louny, Čeňka Zemana 431, PSČ: 440 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
37. č.j. 45/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvkové organizace,
IČ: 62247859, sídlo: Žatec, Pražská 808, PSČ: 438 01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
38. č.j. 46/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, IČ:
61357286, sídlo: Měcholupy 1, PSČ: 439 31
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
39. č.j. 47/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace, IČ:
49120115, sídlo: Louny, Poděbradova 640, PSČ: 440 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
40. č.j. 48/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Teplice, Čs. Dobrovolců 11, příspěvková organizace, IČ:
61515451, sídlo: Teplice, Čs. dobrovolců 11/530, PSČ: 415 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
41. č.j. 49/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace, IČ: 61515523, sídlo:
Bílina, Břežánská 9, PSČ: 418 34
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
42. č.j. 50/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace,IČ: 61515558,
sídlo: Duchcov, Masarykova 12, PSČ: 419 32
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
43. č.j. 51/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, příspěvková organizace, IČ:
61515621, sídlo: Teplice, Poštovní 3/464, PSČ: 415 40
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
44. č.j. 52/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace,
IČ: 61515515, sídlo: Teplice, Benešovo náměstí 1/604, PSČ: 415 49
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
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45. č.j. 53/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Duchcov, Kubicových 2, příspěvková organizace, IČ:
61515477, sídlo: Duchcov, Kubicových 2/887, PSČ: 419 41
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
46. č.j. 54/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Teplice,
Kapelní 2, příspěvková organizace, IČ: 00673561, sídlo: Teplice, Kapelní 2, PSČ: 415
01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
47. č.j. 55/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace, IČ: 61515779,
sídlo: Teplice, Českobratrská 15, PSČ: 415 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
48. č.j. 56/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace, IČ: 00555878, sídlo: Teplice,
Smetanovo náměstí 786, PSČ: 415 02
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
49. č.j. 57/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka, příspěvková
organizace, IČ: 14865149, sídlo: Krupka, Na Příkopě 77, PSČ: 417 41
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
50. č.j. 58/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, příspěvková organizace, IČ:
00524646, sídlo: Teplice, Alejní 12, PSČ: 415 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
51. č.j. 59/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, IČ: 00497088, sídlo:
Teplice, Fr.Šrámka 1350, PSČ: 415 02
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
52. č.j. 60/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola textilní, Teplice, příspěvková organizace, IČ: 00671631, sídlo:
Teplice, E. Dvořákové 14 , PSČ: 415 02
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
53. č.j. 61/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace, IČ: 70839913, sídlo: Teplice, U Červeného kostela 110, PSČ:
415 02
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
54. č.j. 62/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, IČ:
61515761, sídlo: Bílina, Kmochova 205/10, PSČ: 418 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
55. č.j. 63/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní
družina, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace, IČ: 61515582, sídlo: Duchcov,
Školní 1, PSČ: 419 01
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dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
56. č.j. 66/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace, IČ: 70839841, sídlo: Teplice, Trnovanská 1331, PSČ: 415 02
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
57. č.j. 68/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, IČ:
46071172, sídlo: Teplice, Chelčického 4, PSČ: 415 01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
58. č.j. 69/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace, IČ:
46071164, sídlo: Dubí 2, Dlouhá 134, PSČ: 417 02
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
59. č.j. 70/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Duchcov, příspěvková organizace, IČ: 46071199,
sídlo: Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ: 419 41
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
60. č.j. 73/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace,
IČ: 61515884, sídlo: Krupka, Libušín 151, PSČ: 417 41
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
61. č.j. 74/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace, IČ:
61515876, sídlo: Tuchlov 47, PSČ: 417 65 Ohníč
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
62. č.j. 75/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace, IČ:
46071253, sídlo: Teplice, Masarykova 70, PSČ: 415 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
63. č.j. 76/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková
organizace, IČ: 46071245, sídlo: Duchcov, Družby 1006, PSČ: 419 01
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
64. č.j. 77/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, IČ: 61515809,
sídlo: Teplice, Lípová 651/9, PSČ: 415 01
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
65. č.j. 79/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace, IČ: 49872559,
sídlo: Most, Čs. armády 1530, PSČ: 434 46
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
66. č.j. 80/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace,
IČ: 62208870, sídlo: Litvínov, Studentská 640, PSČ: 436 67
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dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
67. č.j. 81/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most,
Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace, IČ: 49872427, sídlo: Most, Zd.Fibicha 2778,
PSČ: 434 01
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
68. č.j. 82/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace, IČ:
49872419, sídlo: Most, Topolová 584, PSČ: 434 47
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
69. č.j. 83/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně,
Most, J.E.Purkyně 272, příspěvková organizace, IČ: 00673579, sídlo: Most,
J.E.Purkyně 272, PSČ: 434 03
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
70. č.j. 84/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace,
IČ: 00125423, sídlo: Most-Velebudice, Dělnická 21, PSČ: 434 80
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
71. č.j. 85/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace,
IČ: 18384897, sídlo: Meziboří, nám. 8. května 400, PSČ: 435 13
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
72. č.j. 86/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborné učiliště služeb, Litvínov – Hamr, Mládežnická 236, příspěvková
organizace, IČ: 00555584, sídlo: Litvínov, Mládežnická 236, PSČ: 435 41
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
73. č.j. 87/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková
organizace, IČ: 00524905, sídlo: Most, Jana Palacha 711/2, PSČ: 434 01
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
74. č.j. 88/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana
Palacha 1534, příspěvková organizace, IČ: 63125382, sídlo: Most, Jana Palacha 1534,
PSČ: 434 01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
75. č.j. 89/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340,
příspěvková organizace, IČ: 62209485, sídlo: Most, Zdeňka Štěpánka 340, PSČ: 434
01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
76. č.j. 94/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 1146, příspěvková
organizace, IČ: 62209256, sídlo: Most, K.H.Borovského 1146, PSČ: 434 01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
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77. č.j. 95/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková
organizace, IČ: 47326484, sídlo: Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, PSČ: 435 46
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
78. č.j. 96/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, IČ:
63125412, sídlo: Most, Okružní 1235, PSČ: 434 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
79. č.j. 99/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, IČ: 61342645,
sídlo: Chomutov, Mostecká 3000, PSČ: 430 11
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
80. č.j. 100/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, IČ: 61342751,
sídlo: Kadaň, 5. Května 620, PSČ: 432 01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
81. č.j. 101/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace, IČ: 47792931, sídlo: Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
PSČ: 431 51
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
82. č.j. 103/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace, IČ: 47796006, sídlo: Chomutov, Školní 50/1060, PSČ: 430 11
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
83. č.j. 104/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace, IČ:
00673391, sídlo: Chomutov, Palackého 3, PSČ: 430 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
84. č.j. 105/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského
562, příspěvková organizace, IČ: 61342637, sídlo: Kadaň, Komenského 562, PSČ: 432
01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
85. č.j. 106/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace, IČ: 61342688, sídlo: Kadaň, 5. května 680, PSČ: 432 01
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
86. č.j. 107/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková
organizace, IČ: 41324641, sídlo: Chomutov, Na Průhoně 4800, PSČ: 430 11
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
87. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborné učiliště technické, Chomutov, Pražská 702, příspěvková
organizace, IČ: 18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
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88. č.j. 111/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace, IČ: 00081680, sídlo:
Kadaň, Jezerka, PSČ: 432 01
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
89. č.j. 116/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace, IČ: 61345733, sídlo: Chomutov, Čelakovského 822, PSČ: 430 01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
90. č.j. 117/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace, IČ: 61345725,
sídlo: Mašťov, Zámecká 1, PSČ: 431 56
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
91. č.j. 118/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace, IČ: 61345717, sídlo:
Vysoká Pec 145, PSČ: 431 59
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
92. č.j. 119/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace, IČ:
61345784, sídlo: Chomutov, Jiráskova 4140, PSČ: 430 03
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
93. č.j. 132/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace, IČ: 47274620, sídlo: Děčín I,
Komenského náměstí 4, PSČ: 405 02
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
94. č.j. 133/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace, IČ:
47274701, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 288, PSČ: 407 21
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
95. č.j. 134/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, IČ: 47274603,
sídlo: Rumburk, Komenského 10, PSČ: 408 15
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
96. č.j. 135/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace, IČ: 47274611, sídlo: Děčín I, Komenského náměstí 2, PSČ: 406 81
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
97. č.j. 136/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace,
IČ: 47274646, sídlo: Rumburk, Komenského 927/12, PSČ: 408 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
98. č.j. 137/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády
10, příspěvková organizace, IČ: 47274689, sídlo: Děčín I, Čs. armády 10, PSČ: 405 02
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
99. č.j. 138/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55
příspěvková organizace, IČ: 47274697, sídlo: Děčín VI, Slovanská 1000/55, PSČ: 406
60
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
100. č.j. 139/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100,
příspěvková organizace, IČ: 64045625, sídlo: Varnsdorf 5, Mariánská 1100, PSČ: 407
47
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
101. č.j. 140/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166,
příspěvková organizace, IČ: 18383874, sídlo: Varnsdorf, Bratislavská 2166, PSČ: 407
47
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
102. č.j. 141/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín VI, příspěvková
organizace, IČ: 14450488, sídlo: Děčín VI, Dělnická 15, PSČ: 405 02
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
103. č.j. 142/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková
organizace, IČ: 47274719, sídlo: Šluknov, T. G. Masaryka 580, PSČ: 407 77
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
104. č.j. 143/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, IČ:
00673781, sídlo: Děčín, Čsl. mládeže 5/9, PSČ: 405 02
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
105. č.j. 144/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková
organizace, IČ: 00673773, sídlo: Rumburk, Františka Nohy 6/959, PSČ: 408 30
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
106. č.j. 145/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, IČ: 47274654, sídlo: Děčín – Libverda, Českolipská
123, PSČ: 405 02
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
107. č.j. 147/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace,
IČ: 00556807, sídlo: Děčín IV, Ruská 147, PSČ: 405 02
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
108. č.j. 148/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková
organizace, IČ: 00177571, sídlo: Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, PSČ: 407 47
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
109. č.j. 150/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková
organizace, IČ: 00497029, sídlo: Rumburk, Jiříkovská 840/4, PSČ: 408 01
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dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
110. č.j. 151/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, příspěvková organizace, IČ:
47274671, sídlo: Děčín XXXI – Křešice, Vítězství 194, PSČ: 405 02
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
111. č.j. 152/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Školní statek, Děčín - Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace, IČ:
00081663, sídlo: Děčín – Libverda, Benešovská 76, PSČ: 405 01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
112. č.j. 153/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Děčín IX - Bynov, Teplická 65, příspěvková
organizace, IČ: 65082133, sídlo: Děčín IX – Bynov, Teplická 65, PSČ: 405 05
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
113. č.j. 154/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace, IČ:
65082478, sídlo: Šluknov, Tyršova 710, PSČ: 407 77
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
114. č.j. 155/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, příspěvková
organizace, IČ: 65082061, sídlo: Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, PSČ: 407 22
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
115. č.j. 156/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková
organizace, IČ: 47274409, sídlo: Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, PSČ: 408 01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
116. č.j. 157/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu 673/8,
příspěvková organizace, IČ: 65082249, sídlo: Děčín I, 17. listopadu 673/8, PSČ: 405 02
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
117. č.j. 158/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace, IČ: 63155931, sídlo: Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, PSČ: 407 21
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
118. č.j. 159/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804,
příspěvková organizace, IČ: 65081811, sídlo: Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, PSČ: 407
47
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
119. č.j. 160/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace, IČ:
65081803, sídlo: Varnsdorf, Národní 512, PSČ: 407 47
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
120. č.j. 161/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace,
IČ: 65082184, sídlo: Rumburk, Růžová 3/1416, PSČ: 408 01
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dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
121. č.j. 162/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková
organizace, IČ: 65081765, sídlo: Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, PSČ: 405 02
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
122. č.j. 163/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková
organizace, IČ: 00412066, sídlo: Krásná Lípa, Smetanova 12, PSČ: 407 46
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
123. č.j. 164/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace,
IČ: 00412074, sídlo: Lipová u Šluknova 417, PSČ: 407 81
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
124. č.j. 165/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov ″Země dětí″ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace, IČ: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491, PSČ:
407 21
dodatkem č. 11 ke zřizovací listině
125. č.j. 166/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, IČ:
65082231, sídlo: Rumburk, U stadionu 1133, PSČ: 408 01
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
126. č.j. 167/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková organizace, IČ:
65082214, sídlo: Varnsdorf, Pražská 663, PSČ: 407 47
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
127. č.j. 168/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace,
IČ: 70200823, sídlo: Děčín VI - Letná, Klostermannova 869/74, PSČ: 405 02
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
128. č.j. 172/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková
organizace, IČ: 46773673, sídlo: Litoměřice, Svojsíkova 1, PSČ: 412 65
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
129. č.j. 173/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, IČ:
46773720, sídlo: Lovosice, Sady pionýrů 600, PSČ: 412 02
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
130. č.j. 174/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace,
IČ: 46773754, sídlo: Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, PSČ: 413 11
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
131. č.j. 175/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice,
Komenského 3, příspěvková organizace, IČ:46773495, sídlo: Litoměřice, Komenského
3/754, PSČ: 412 62
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
132. č.j. 177/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace, IČ: 46773509, sídlo: Štětí, Kostelní 134, PSČ: 411 08
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
133. č.j. 178/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova
690, příspěvková organizace, IČ: 46773762, sídlo: Roudnice nad Labem, Špindlerova
690, PSČ: 413 01
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
134. č.j. 179/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace, IČ:
00673021, sídlo: Litoměřice, Dlouhá 6/221, PSČ: 412 85
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
135. č.j. 180/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace, IČ: 69411263, sídlo: Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, PSČ: 413 26
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
136. č.j. 183/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, IČ:
00081701, sídlo: Roudnice nad Labem, Vědomice 37, PSČ: 413 01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
137. č.j. 185/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice,
Šaldova 6, příspěvková organizace, IČ: 62770233, sídlo: Litoměřice, Šaldova 6, PSČ:
412 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
138. č.j. 186/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Praktická škola, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace, IČ: 62770276,
sídlo: Lovosice, Mírová 225, PSČ: 410 02
dodatkem č. 11 ke zřizovací listině
139. č.j. 187/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Lovosice, příspěvková organizace, IČ: 46773738,
sídlo: Lovosice, Mírová 225, PSČ: 410 02
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
140. č.j. 188/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková
organizace, IČ: 70840024, sídlo: Libochovice, Komenského 299, PSČ: 411 17
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
141. č.j. 189/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace, IČ:
46773282, sídlo: Štětí, Ostrovní 300, PSČ: 411 08
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dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
142. č.j. 190/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková
organizace, IČ: 70839824, sídlo: Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, PSČ: 413 01
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině
143. č.j. 191/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace, IČ:
70840067, sídlo: Úštěk, 1. máje 59, PSČ: 411 45
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
144. č.j. 193/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8,příspěvková
organizace, IČ: 62769651, se sídlem: Litoměřice, Čelakovského 8, PSČ: 412 01
dodatkem č. 11 ke zřizovací listině
145. č.j. 194/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČ: 46773690, sídlo: Třebívlice, Dlažkovice 1,
PSČ: 411 15
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
146. č.j. 197/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 00082520, sídlo: Chomutov,
Černovická 2901, PSČ: 430 03
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
147. č.j. 198/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace, IČ: 00082571, sídlo: Lovosice, Osvoboditelů 2, PSČ: 410 34
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
148. č.j. 199/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková
organizace, IČ: 18380824, sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 28
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
149. č.j. 201/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola, Trmice, příspěvková organizace, IČ: 00082627, sídlo: Trmice,
Václavské náměstí 10, PSČ: 400 04
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
Výše uvedené dodatky příspěvkových organizací škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem nabývají účinnosti dne 16. 4. 2008.
B) u k l á d á
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 31. 5. 2008

Usnesení č. 23/109R/2008
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnami v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení.

B)

nesouhlasí
se změnami v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem dle
přílohy č. 5 tohoto usnesení.

C)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

Usnesení č. 24/109R/2008
Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními - schválení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

dotací

souhlasí
s poskytnutím příspěvku pro rok 2008, na zabezpečení Preventivních programů
realizovaných školami a školskými zařízeními (na projekty UZ 33 122 – Program
prevence sociálně patologických jevů a UZ 33 163 – Program protidrogové politiky,
v celkovém objemu 916 tis. Kč, pro tyto příspěvkové organizace (krajské):

Název organizace

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
odborná škola
zdravotnická
J.E.Purkyně Most
Vyšší odborná škola,
Střední pedagogická
škola a Obchodní
akademie Most,
Zd.Fibicha
Obchodní akademie,
Střední odborná škola
gastronomie a Střední
odborné učiliště,
Chomutov, Černovická

Název projektu

ÚZ

Příspěvek
zřizovatele
(v tis. Kč.)
navýše
celkem
ní

„Zdravotnická škola MOST, těší mě!“II.

33122

25

25

Peer program pomáhá – vím kdo jsem a
kam směřuji

33122

15

15

33122

20

II. Je poskytování první pomoci
samozřejmostí?
Primární prevence marginalizace žáků ze
znevýhodněného prostředí v důsledku
neadekvátního výběru školy

Střední škola
energetická a stavební, SaProSe 2008 – Sami pro sebe
Chomutov, Na Průhoně
Speciální základní
Jak zlepšit vztahy v naší třídě
škola Děčín IX-Bynov
40

56
33122

36

33122

47

47

33163

35

35

Střední průmyslová
škola a Vyšší odborná
škola, Chomutov,
Školní 50
Střední odborná škola
technická a Střední
odborné učiliště,
Louny, Osvoboditelů
Gymnázium Václava
Hlavatého, Louny,
Poděbradova
Střední odborná škola a
Střední odborné
učiliště, Podbořany
Střední průmyslová
škola, Duchcov,
Kubicových 2
Dům dětí a mládeže
Teplice, Masarykova
Pedagogickopsychologická poradna
Ústeckého kraje a
Zařízení pro další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace

Spolupracující třída

33122

25

25

Stop šikaně a drogám

33163

9

9

Porozumím sobě, porozumím tobě

33122

4

4

Pohybem a hrou ke zdravému životnímu
stylu

33122

22

22

Juvenális - OLEŠKA

33122

10

10

Soutěž „Život bez drog“

33163

20

20

507

507

celkem

z toho:
Budu školákem
Dobrá volba 2 (celokrajský projekt)
Rodiče – do toho! III.
Prevence v kostce
Podpůrný interakční program pro děti 6. –
9. tříd
Podpůrný interakční program pro děti a
mládež ve věku 14-18 let
Strategie kázně – cesta k bezpečí ve
školním prostředí
Jak pracovat s problematickými třídními
kolektivy
Opět hořím a Nejsem na to sám
Peer program
Gymnázium Duchcov,
Masarykova
Střední škola obchodu
a služeb, Ústí nad
Labem, Keplerova
Střední škola Trmice
Střední škola

33122
33122
33122
33163

105
98
124
63

33122

14

33122

15

33163

14

33163

23

33122
33163

30
21

Naše třída – společně a jinak

33163

20

20

Lepší je nekouřit!

33163

31

31

Pracovní listy pro výuku občanské výuky
S klubem proti závislosti

33163
33163

10
34

10
34

41

elektrotechniky a
spojů, Ústí nad Labem
- Stříbrníky
Základní škola
praktická, Ústí nad
Kontinuální práce s rodiči
Labem, Studentská
Základní škola Bílina, Jsem kamarád
Kmochova
Aktivity s rizikovou mládeží
Ústí nad Labem
Základní škola Ústí nad
Labem, Karla IV.

33122

16

16

33163

10

10

33122

20

20

B) rozhodla
o poskytnutí dotace na zabezpečení projektu v rámci Preventivních programů
realizovaných školami a školskými zařízeními pro rok 2008; ÚZ 33 163 – Program
protidrogové politiky, v celkovém objemu 15 tis. Kč, pro tyto organizace (ostatní):
Název organizace
Základní škola při
biskupském gymnáziu,
Krupka, Koněvova

C)

Název projektu
Pětidenní výlet

ÚZ

(v tis. Kč)
15

33163

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na zabezpečení
projektů v rámci Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními,
pro rok 2008;UZ 33 122 – Program prevence sociálně patologických jevů a ÚZ 33 163 –
Program protidrogové politiky, v celkovém objemu 319 tis. Kč, pro tyto obce/města:

Název
obce/města
Most
Most
Litoměřice
Chomutov
Chomutov
Litoměřice
Klášterec nad
Ohří

Název organizace

Název projektu

Základní škola, Most, U
Stadionu
Základní škola Most,
Rozmarýnova
Základní škola Chomutov,
Havlíčkova
Základní škola Chomutov,
Na příkopech
Základní škola Chomutov,
Hornická
Základní škola
Litoměřice, Havlíčkova
Základní škola Klášterec
nad Ohří, Školní

MOSTY VI.

ÚZ
33163

Souznění – 8.ročník –
33163
2008 (Škola je i zábava)
Stále hezky
33163
Tvorba třídního JÁ II
Jak znám své tělo
Třída plná pohody II.
Předcházet chybám je
lepší, než je napravovat
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navýšení
(v tis.Kč)
30
20
30

33163

20

33163

20

33163

37

33163

18

Lenešice
Duchcov
Litoměřice
Hoštka
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Základní škola Lenešice,
Knížete Václava
Základní škola Antonína
Sochora, Teplická
Základní škola
Litoměřice, Na Valech
Základní škola a Mateřská
škola Hoštka, Litoměřická
Základní škola Ústí nad
Labem, Školní náměstí
Základní škola Ústí nad
Labem, Anežky České

Základní škola Česká
Kamenice, Palackého
Základní škola Česká
Česká Kamenice
Kamenice, Komenského
Česká Kamenice

Žárovka – žákovské role
33163
v kolektivu kamarádů
Slavíme s rodiči
33122
Měj svůj život pod
kontrolou
Týká se to i Tebe
Už vím jak na to?
Prevence vandalismu a
jiných forem násilného
chování
Co dělat, když
Poprvé spolu

28
10

33122

24

33122

17

33122

6

33122

20

33122

19

33122

20

Usnesení č. 25/109R/2008
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
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
výjimku z počtu dětí, žáků a studentů ve třídě a studijní skupině v souladu
s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných pro příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje:
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice , Osvoboditelů 2,
příspěvková organizace,
• třída „OP 1“- navýšení o dva žáky,
pro školní rok 2008/2009.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 26/109R/2008
Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha
2778, příspěvková organizace - změna závazného ukazatele
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) s o u h l a s í
se změnou závazného ukazatele - zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok
2008 pro příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje:
název: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie,
Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace
sídlo: Zd.Fibicha 2778, 434 01 Most
IČ:
49872427,

o 170 tis. Kč s tím, že finanční prostředky jsou určeny na
1. dofinancování projektu „Prevence proti šikaně“, plánované náklady činí 100 tis.
Kč,
2. dofinancování projektu „Multikulturní výchova“, plánované náklady činí 70 tis.
Kč.
B) u k l á d á
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. 27/109R/2008
Dotační program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 – schválení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za podmínky
navýšení finančních prostředků Programu, těmto žadatelům:
Projekt č. 2
Název projektu: LIBOCHOVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2008
Žadatel: Divadelní spolek SCÉNA Libochovice
IČ: 46768181
Sídlo: Chelčického 592, 411 17 Libochovice
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 24.7. 2008.
Projekt č. 28
Název projektu: MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ a UMĚLECKÝ PROJEKT
„Kámen a lidé“
Žadatel: Mezinárodní umělecká společnost, o.p.s.
IČ: 25420861
Sídlo: Svatopluka Čecha 667/15, 431 91 Vejprty
Ve výši: 50.000,- Kč
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.9. 2008.
Projekt č. 61
Název projektu: TANAMBOURRÉE aneb Pavučina v žitě, 10. ročník otevřeného
celostátního festivalu scénického tance
Žadatel: Občanské sdružení ETUDA PRIMA
IČ: 49888340
Sídlo: Národní 512, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.9. 2008.
Projekt č. 78
Název projektu: Hudební odkaz oseckých cisterciáků 2008
Žadatel: Spolek přátel kláštera Osek
IČ: 46071474
Sídlo: Rooseveltova 1, 417 05 Osek
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11. 2008.
Projekt č. 79
Název projektu: Divadlo na schodech 2008
Žadatel: Společnost pro obnovu památek Úštěcka
IČ: 270131171
Sídlo: 1. máje 18, 411 45 Úštěk
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.9. 2008.
Projekt č. 106
Název projektu: Máme co nabídnout 2008
Žadatel: Slunečnice, o.s.
IČ: 68455429
Sídlo: Hudečkova 1, 405 01 Děčín
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12. 2008.
B) souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.
C) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, za
podmínky navýšení finančních prostředků Programu, těmto žadatelům:
Projekt č. 91
Název projektu: JAKUBSKÉ LÉTO – 5. ročník - Vroutek
Žadatel: Město Vroutek
IČ: 00265705
Sídlo: nám. Míru 166, 439 82 Vroutek
Ve výši: 50.000,- Kč
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15.8. 2008.
Projekt č. 145
Název projektu: Klášterecké hudební prameny
Žadatel: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
Sídlo: Nám. Dr.E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ve výši: 100.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.7. 2008.
2 . souhlasit s poskytnutím neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za
podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené
dotace.
D) ukládá
1. PhDr. Petru Novákovi CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
2. Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části C)
1., 2. tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 28/109R/2008
Dotační program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - 2008 schválení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1) o poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou
kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008 schváleného
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/22Z/2007 ze dne 7. 11. 2007 (dále jen
Program), dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, za podmínky navýšení finančních prostředků Programu,
těmto žadatelům:
1. Ing. Petr Šesták a Mgr. Anna Šestáková, příspěvek ve výši 130.000,- Kč za
podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova barokní zemědělské usedlosti
v Lestkově, st. p.č. 8
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 31,3 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
2. Eliška a Miroslav Nových, příspěvek ve výši 150.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování oken domu čp. 275
v Litoměřicích Předměstí – 2. etapa
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
-
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- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
3. Římskokatolická farnost – arciděkanství Bílina, příspěvek ve výši 160.000,- Kč za
podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova exteriéru gotické předsíně
kostela sv. Petra a Pavla v Bílině
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30,4 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
4. Římskokatolická farnost Nová Ves v Horách, příspěvek ve výši 150.000,- Kč za
podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova krovu, střechy a stropu
kostela sv. Michaela v Nové Vsi v Horách
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 49,8 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
2)
3)

B)

příspěvky poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku XI. Programu;
uzavřít s žadateli uvedenými v části A/1) tohoto usnesení smlouvy o poskytnutí
dotace ve smyslu Článku XI. Programu.

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1) vyhradit si v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytnutí příspěvku podle
Programu vyšším než 200 000,- Kč a o poskytnutí příspěvku obcím bez ohledu na
výši příspěvku;
2) schválit poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo
obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace
Programu, za podmínky navýšení finančních prostředků Programu, těmto
žadatelům:
1. Obec Dolní Zálezly, příspěvek ve výši 113.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého z r. 1719 v Dolních Zálezlech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 31,8 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2008
2. Obec Dobroměřice, příspěvek ve výši 307.800,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování gotických fresek a maleb
v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 12 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
3. Václav Přibyl, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava věže zámku čp. 61 v
Konojedech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 57,4 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
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- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
4. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o. s., příspěvek ve výši 400.000,- Kč za
podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: statické zajištění Kalvárie na Ostré
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 35,5 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
5. Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za
podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: rekonstrukce kostela sv. Martina
v Markvarticích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 46,5 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
6. Asociace víceúčelových technických sportů a činností, základní organizace
Doubravka, příspěvek ve výši 410.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava střechy hradu Doubravka čp.
104 v Teplicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
7. Římskokatolická farnost Čermná, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava kostela sv. Mikuláše v
Čermné
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
8. Biskupství litoměřické, příspěvek ve výši 700.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování maleb v interiéru kostela
14 sv. Pomocníků v Kadani
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 35,8 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
3)
4)

C)

příspěvky poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku XI. Programu;
uložit Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanu Ústeckého kraje, uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace ve smyslu Článku XI. Programu s žadateli uvedenými v části
B/2) tohoto usnesení.

ukládá
1) PhDr. Petru Novákovi, CSc. vedoucímu odboru kultury a památkové péče
zabezpečit realizaci části A/3) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008
2) Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části B)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2008
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Usnesení č. 29/109R/2008
Projednání plánu péče o zvláště chráněná území Ústeckého kraje dle § 38 odst. 4 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán péče o zvláště chráněná území přírodní rezervace Černá louka na období
2007 – 2016 bez připomínek.
Usnesení č. 30/109R/2008
Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace – personální
záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
v souladu s ust. § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, o vyřazení Ing. Vladimíry Ilievové z konkursu na obsazení
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová
škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace, z důvodu nesplnění podmínek dle
ust. § 3 písm. b) vyhlášky č. 54/2005 Sb., vyhlášených Radou Ústeckého kraje
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2008

Usnesení č. 31/109R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Výstavba „Logistického centra Lovosice“ oznamovatele HB REAVIS MANAGEMENT
CZ spol. s r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2 – revokace usnesení č. 25/106R/2008 ze
dne 12.3.2008. Umístění: kraj Ústecký, obec Lovosice, k. ú. Lovosice
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení č. 25/106R/2008 ze dne 13.02. 2008 žádosti k oznámení pro zjišťovací řízení
EIA záměru „Výstavba „Logistického centra Lovosice“ oznamovatele HB REAVIS
MANAGEMENT CZ spol. s r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
B) se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Výstavba „Logistického centra Lovosice“ oznamovatele HB
REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2 takto:
Za předpokladu omezení související dopravy při průjezdu obcí Lukavec, po provedení
podrobného kompletního hlukového posouzení řešené lokality navrhnout
(specifikovat) a realizovat příslušné protihluková opatření, 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.
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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. 32/109R/2008
Projekty pro Regionální operační program NUTS II Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas s podáním žádostí o dotace pro
následující projekty:
1. Ústecký kraj, Litoměřice, Rekonstrukce úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského
kraje, silnice II/240
výše celkových nákladů: 101 400 tis. Kč
2. Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany –
Petrohrad, silnice II/224
výše celkových nákladů: 861 200 tis. Kč
3. SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa +
CEDOP
výše celkových nákladů: 166 600 tis. Kč
4. Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra
výše celkových nákladů: 41 500 tis. Kč
5. VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a
SOŠ Roudnice n. L. – Vědomice
výše celkových nákladů: 24 000 tis. Kč
6. SOŠ a SOU, Roudnice n. L., REKO haly v areálu Pracner
výše celkových nákladů: 55 000 tis. Kč
7. Konzervatoř, Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úpravy
dvora
výše celkových nákladů: 147 400 tis. Kč
8. SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Revitalizace areálu školy
výše celkových nákladů: 168 000 tis. Kč
9. SŠ zemědělská a ekologická, Žatec, Výstavba centra praktické výuky
výše celkových nákladů: 79 500 tis. Kč
10. Gymnázium, Rumburk, REKO hlavní budovy
výše celkových nákladů: 59 300 tis. Kč
11. Gymnázium Jateční ul., Ústí n. L., Dostavba areálu (4. etapa)
výše celkových nákladů: 153 000 tis. Kč
12. Gymnázium Jateční ul., Ústí n. L., Dostavba areálu (5. a 6. etapa)
výše celkových nákladů: 122 400 tis. Kč
13. SŠ technická, Most, Víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)
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výše celkových nákladů: 127 800 tis. Kč
14. Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce budovy
výše celkových nákladů: 45 500 tis. Kč
15. Evropská obchodní akademie Děčín - tělocvična
výše celkových nákladů: 45 400 tis. Kč
16. Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty
výše celkových nákladů: 25 100 tis. Kč
17. Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie
výše celkových nákladů: 28 500 tis. Kč
18. Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o., Háj u Duchcova, REKO stávajícího
půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)
výše celkových nákladů: 24 500 tis. Kč
19. Ústav sociální péče Jiříkov, p.o., Jiříkov, Rekonstrukce ÚSP Jiříkov
výše celkových nákladů: 113 400 tis. Kč
20. Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. (Domov sociální péče Skalice), Skalice
(Litoměřice), Rekonstrukce objektu
výše celkových nákladů: 117 800 tis. Kč
21. Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. (Domov na zámku), Liběšice,
Rekonstrukce a nástavba objektu
výše celkových nákladů: 111 400 tis. Kč
22. Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, Dokončení
rekonstrukce pavilonu A a B
výše celkových nákladů: 53 700 tis. Kč
23. Domov důchodců, p. o., Šluknov, Rekonstrukce ubytovacího pavilonu
výše celkových nákladů: 35 100 tis. Kč
24. Oblastní muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
výše celkových nákladů: 47 400 tis. Kč
25. Ústecký kraj - Propagace turistických míst Ústeckého kraje
výše celkových nákladů: 12 000 tis. Kč
26. Ústecký kraj - Po stopách praotce Čecha
výše celkových nákladů: 2 000 tis. Kč
27. Ústecký kraj - Informační systém na pozemních komunikacích (hnědé tabule)
výše celkových nákladů: 18 000 tis. Kč
B)

doporu čuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se zajištěním předfinancování projektů
dle bodu A číslo 1 a 3 až 27 tohoto usnesení ve výši celkových nákladů uvedených u
jednotlivých projektů .

C)

doporu čuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se zajištěním předfinancování prvních
dvou etap projektu dle bodu A číslo 2, Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce
úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 ve výši 495 milionů korun.

D)

doporu čuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se zajištěním spolufinancování ve výši
7,5 % celkových nákladů projektů dle bodu A tohoto usnesení z rozpočtu kraje –
Fondu evropských projektů Ústeckého kraje
E)

doporu čuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se zajištěním předfinancování ve výši
celkových nákladů u následujících projektů:
1. Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice
II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258, výše celkových nákladů
186 900 tis. Kč
2. Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov – hranic kraje,
silnice II/229, výše celkových nákladů 269 500 tis. Kč
3. Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště –
Rusová, silnice II/224, výše celkových nákladů 147 300 tis. Kč

F)

doporu čuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit rozpracování projektového záměru „Přeložka
silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, napojení I/13, Chomutov“ pro jeho
předložení do Regionálního operačního programu.

G)

doporu čuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje zmocnit náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra
Fialu k podání žádostí o dotace na realizaci projektů uvedených v bodu A) tohoto
usnesení v rámci Regionálního operačního programu.

H)

doporu čuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje uložit členu Rady Ústeckého kraje, Ing. René
Budjačovi, zajistit pro projektový záměr dle bodu F) tohoto usnesení zpracování
projektové dokumentace až do stadia podání žádosti o stavební povolení včetně
výkupu pozemků dotčených stavbou.
Termín: průběžně

I)

ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje doporučení dle bodů A) až H) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2008

1.
Usnesení č. 33/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru movitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Hitachi
Home Electronics (Czech), s.r.o., se sídlem Velemyšleves, Minice č.p. 60, pošta Žatec,
Průmyslová zóna Triangle, PSČ 438 01, IČ: 27578330, a to:
TYP
televizor HITACHI
P42TP01EA, 42"

rok výroby

výrobní číslo

cena daru včetně
DPH

2007

CZ7K000630

34.547,98 Kč
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televizor HITACHI
L37X01E, 37"
B)

2007

CZ7000764

28.436,95 Kč

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru movitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2008

2.
Usnesení č. 34/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Kalek, se sídlem Kalek 12, 431 32, IČ: 00261921, a to:
- pozemek: p.p.č. 331/1 o výměře 2169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Kalek, k.ú. Načetín u Kalku zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kalek,
- pozemek: p.p.č. 691 o výměře 2156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 695 o výměře 3072 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 696 o výměře 3598 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 700 o výměře 2230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 707 o výměře 26166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 717/1 o výměře 8599 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 740 o výměře 1316 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Kalek, k.ú. Kalek zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kalek, za kupní cenu 2,465.300,--Kč a
předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1.
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008

53

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

3.
Usnesení č. 35/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Deštnice, se sídlem Deštnice 112, Žatec, 438 01, IČ: 00556289, a to:
- pozemek: p.p.č. 1758/9 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec pro obec Deštnice, za kupní cenu 1.950,-Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A)1.
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

4.
Usnesení č. 36/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Vilémov, se sídlem Náměstí 1, Vilémov, 431 54, IČ: 00262200, a to:
- pozemek: p.p.č. 157 o výměře 7807 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Vilémov, k.ú. Vinaře u Kadaně zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Vilémov, za kupní cenu
390.350,--Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
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organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 0080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A)1.
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

5.
Usnesení č. 37/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Kadaň, se sídlem Mírové náměstí 1, Kadaň, 432 01, IČ: 00261912, a to:
- pozemek: p.p.č. 86/8 o výměře 2938 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Kadaň, k.ú. Bystřice u Kadaně zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň,
- pozemek: p.p.č. 605/1 o výměře 4098 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 628 o výměře 4745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Kadaň, k.ú. Pastviny zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň,
- pozemek: p.p.č. 1169/5 o výměře 1734 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3325/1 o výměře 12563 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3391/2 o výměře 3747 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
obec Kadaň, k.ú. Kadaň zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň, za kupní cenu 1,491.250,--Kč
(50,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 0080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1.
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení.
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Termín: 31. 7. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

6.
Usnesení č. 38/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Březno, se sídlem Radniční 97, Březno u Chomutova, 431 45, IČ: 00261823, a to:
- pozemek: p.p.č. 540/1 o výměře 15034 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Březno, k.ú. Stranná u Nechranic zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Březno,
- pozemek: p.p.č. 541/1 o výměře 8916 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 541/2 o výměře 10899 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Březno, k.ú. Denětice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Březno, za kupní cenu 1,742.450,-Kč a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1.
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

7.
Usnesení č. 39/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (2/5) nemovitosti do
spoluvlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Kejzlarová Jaroslava (2/5),
bytem Hradec u Kadaně 7, Kadaň, PSČ 432 01, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 2/5 p.p.č. 737/2 o výměře 176 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
v obci Rokle, k.ú. Rokle, zapsané na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro Zdeňku Dragounovou (1/5), Jaroslavu
Kejzlarovou (2/5), Danu Pavlatovou (1/5) a Marii Sedlářovou (1/5) za kupní cenu
3.520,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská
260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitosti
uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu
(nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 7. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

8.
Usnesení č. 40/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního města Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, 430 01, IČ:
00261891, a to:
- pozemek: p.p.č. 117/7 o výměře 18148 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 4682/1 o výměře 1695 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov,
- pozemek: p.p.č. 4674 o výměře 1123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov, za kupní cenu
1,048.300,--Kč (50,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 0080837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
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2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1.
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

9.
Usnesení č. 41/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o záměru pronájmu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
pozemek: část p.p.č. 1060/8 o výměře 2500 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha
obec Žiželice, k.ú. Žiželice u Žatce, zapsaný na LV č. 164 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj

-

2. o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Ústeckým krajem a společností
Silnice Žatec, a.s., se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ:
622 42 105, a to:
pozemek: část p.p.č. 1060/8 o výměře 2500 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha
obec Žiželice, k.ú. Žiželice u Žatce, zapsaný na LV č. 164 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, na dobu určitou 89
dní s platností ode dne podpisu smlouvy o nájmu nemovitosti, za účelem umístění
dočasné deponie ornice pro potřeby stavby „R7 MÚK Vysočany“ za cenu 20,Kč/m2/rok za těchto podmínek:
1) příjezd přes bránu od komunikace I/27 bude uzavřený v době, kdy nebude
využívaný pro navážení (odvážení) deponované ornice. V době navážení
(odvážení) zeminy zajistí pronajímatel, že tuto komunikaci nebude moci
používat nikdo k neoprávněnému vstupu do areálu SPZ Triangle.
2) deponie bude během ukládání rovnána a tvarována tak, aby nedocházelo ke
znehodnocení okolního pozemku a současně byla zachována možnost jejího
následného ošetřování (vč. nezbytného čištění i vnitroareálové komunikace).
3) po ukončení ukládání zeminy na deponii zajistí pronajímatel úpravu a ošetřování
deponie tak, aby nedocházelo k zaplevelení deponie ani k šíření plevelů do okolí
4) v průběhu jednoho roku bude deponie odstraněna a celý prostor upraven do
původního stavu, v době odvážení zeminy z deponie budou platit stejné zásady,
jako při jejím navážení (zejména bod 1).
B)

ukládá
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Ing. Janu Sixtovi, CSc., vedoucímu odboru průmyslové zóny Triangle, předložit
smlouvu o nájmu nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 2. tohoto
usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2008
10.
Usnesení č. 42/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
manželů Ing. Oldřicha a Václavy Adámkových, bytem P. Bezruče 298, Klášterec
nad Ohří, PSČ 431 51, a to:
- pozemek: p.p.č. 1802/28 o výměře 1859 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č.
639 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro
SJM – Ing. Oldřich Adámek a Václava Adámková za kupní cenu 172.887,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská
260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1.
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

11.
Usnesení č. 43/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: p.p.č. 187/1 o výměře 84 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku umělé,
obec Jirkov, k.ú. Červený Hrádek u Jirkova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku,
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B)

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Obchodní
akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště,
Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 00082520, se sídlem Černovická 2901,
Chomutov, PSČ 430 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

12.
Usnesení č. 44/109R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR –
Lesy České republiky, s.p., zastoupený Ing. Janem Ferklem, ředitelem Krajského
ředitelství LČR, s.p. v Teplicích, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové, IČ: 42196451, a to:
- pozemek: st.p.č. 351/1 o výměře 211 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří (nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: st.p.č. 355/1 o výměře 697 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří (nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: st.p.č. 361 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: st.p.č. 364 o výměře 577 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří (nájemní smlouva č. 9874091),
- pozemek: p.p.č. 483/5 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: p.p.č. 483/6 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (část pozemku - nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: p.p.č. 483/8 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: p.p.č. 484 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: p.p.č. 486/1 o výměře 5601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha (část pozemku - nájemní smlouva č. 9874091),
- pozemek: p.p.č. 487 o výměře 215 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
- pozemek: p.p.č. 1361/1 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
- pozemek: p.p.č. 1361/2 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku,
Český Jiřetín, k. ú. Český Jiřetín, zapsané na LV č. 3 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro ČR – Lesy České republiky, s.p. za
kupní cenu 779.524,- Kč a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
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organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí s tím, že
k uvedeným nemovitostem je uzavřena nájemní smlouva č. 9874331 ze dne
29.12.2004 včetně dohody o ukončení nájemního vztahu ze dne 10.4.2008 a nájemní
smlouva č. 9874091 ze dne 25.5.2007 a na uvedených nemovitostech se nacházejí
dočasné stavby jiných vlastníků, jejichž přípustnost byla povolena na základě
kolaudačních rozhodnutí vydaných příslušným stavebním úřadem.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v
bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 45/109R/2008
Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby
"Pojištění majetku Ústeckého kraje"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - Pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje, která je přílohou č. 6 tohoto usnesení,
včetně všech jejich příloh,
2 . uzavření příkazní smlouvy mezi RESPECT, a.s. a Ústeckým krajem k uskutečnění
otevřeného řízení podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“, která je přílohou č. 7 tohoto
usnesení,
B)

rozhodla
1. podle § 59 odst. 3 zákona o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) o:
- o oznámení otevřeného řízení na zadání veřejné zakázky na služby „Pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“ podle zadávací
dokumentace, která je přílohou č. 6 tohoto usnesení,
2. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3 ZVZ) a komise pro posouzení kvalifikace (podle § 59 odst. 2 ZVZ),
3. o stanovení lhůty pro podání nabídek (§ 39 odst. 3 písmeno a) bod 1. ZVZ) takto :
lhůta pro podání nabídek činí 52 dní,
4. o stanovení konce zadávací lhůty (§43 ZVZ) takto:
- zadávací lhůta končí 31.9.2008
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C)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení investičního odboru
4. Ing. Jindřich Šimák,vedoucí odboru majetkového
5. Bc. Ludmila Vajglová, vedoucí oddělení evidence majetku kraje
6. Bc. Vladislava Zeilerová, odbor majetkový
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise 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. Bc. Tereza Postlová, odbor majetkový
5. Ing. Jana Bezděková, odbor majetkový
6. Bc. Jindřich Bednář, odbor majetkový
7. zástupce KHK

D)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, zajistit realizaci usnesení
v jeho části A) a v návaznosti na uzavření příkazní smlouvy a části B) a C) tohoto
usnesení, zabezpečovat provádění nezbytných kroků k uskutečnění veřejné zakázky a
zajistit předložení zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek Radě
Ústeckého kraje k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Termín: 30. 9. 2008

Usnesení č. 46/109R/2008
Krajská majetková, p.o. - mimořádná odměna
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů odměnu Ing. Miluši Srbkové, ředitelce
Krajské majetkové, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvkové organizace za
úspěšné plnění pracovních úkolů dle předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 47/109R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí – rekonstrukce a dostavba
areálu DM“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l a
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§
–
–
§
–
–
§
-

-

§
-

-

1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání
užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět
zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Vyšší odborná škola
obalové techniky a Střední škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM“ v
rozsahu dle PD zpracované projektantem Ctiborem Žežulkou –
ZEFRAPROJEKT, Mírové nám. 207/34, Ústí nad Labem.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková
nabídková cena včetně DPH 85%, termín plnění ode dne předání a převzetí
stanoviště v týdnech 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den,
nejméně však ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny včetně DPH 5%, délka
poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
základní kvalifikační předpoklady
dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
profesní kvalifikační předpoklady
dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku
či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, ve výši min. 15 mil.
Kč
dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o
výši obratu v oblasti stavebních prací za předcházející tři účetní období, s tím že
obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti stavebních prací bude
min. ve výši 80 mil. Kč bez DPH.
technické kvalifikační předpoklady
dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech (2003-2007), a to pouze v objemu vyšším jak 30
mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a nejméně 3
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek
dle § 56 odst. 3 písmene c) zákona, s tím, že zájemce doloží kopii maturitního
vysvědčení ze střední školy stavebního směru, nebo kopii diplomu z vysoké školy,
obor pozemní stavitelství, nebo kopii osvědčení autorizovaného technika, inženýra
nebo stavitele v oboru pozemního stavitelství vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb., v platném znění.
4. O stanovení objektivních kritérií dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to podle doložené výše obratu v oblasti stavebních prací za
předchozí tři účetní období a podle doložených osvědčení objednatelů o řádném
plnění realizovaných zakázek se zaměřením na stavby pozemního stavitelství.
5. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek
(podle § 71 odst. 3).
6. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.

B) jm enuje
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členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
6. Ing. Jan Langthaler, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Vitalij Černecký, investiční odbor
5. Mgr. Ludislava Poupalová, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
6. Mgr. Josef Kormaník, zástupce ředitele PO
7. zástupce KHK
C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
veřejné zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na
přidělení veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 15. 7. 2008
Usnesení č. 48/109R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM
v Lounech – Jimlín, II. nádvoří, venkovní omítky východní části“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o výzvě
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „OM
v Lounech – Jimlín, II.nádvoří, venkovní omítky východní části“. Práce budou
provedeny dle projektové dokumentace vč. výkazu výměr Obnova bývalého
úřednického domu na I.nádvoří zámku Nový Hrad v Jimlíně“ zpracované ve
12/2006 architektonickým a projektovým atelieren Huml&Vaníček Žatec.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami:
celková nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od předání
staveniště v týdnech - 5%, poskytované záruky v měsících od předání a převzetí
akce – 5%
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
- základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce
čestným prohlášením;
- profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku
či jiné evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů,
v originále nebo úředně ověřené kopii
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění
k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
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veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, ne starší 90 dnů, v originále nebo úředně ověřené kopii
- dle § 54 písm. d) zákona, s tím, že zájemce doloží kopií příslušného rozhodnutí
MK ČR o povolení k restaurování kulturních památek zahrnující předmět plnění
pro osobu , která bude provádět a dozorovat restaurátorské práce (navržená osoba
restaurátora).
4. o pověření interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek
(podle § 71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona)
5. o zaslání výzev těmto dodavatelům:
1) FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817
2) Šilhánek a syn, a. s. , Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278
3) " MULTITECHNIK ", spol. s r.o. Chomutov, Pražská 5600, PSČ 43001, IČ:
00555142
B) jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor
5. PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Zdeněk Halama, investiční odbor
4. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5. Mgr. Radek Spála, odbor kultury a památkové péče
C)

ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a předložit výsledek vyhodnocení
s doporučením na přidělení této veřejné zakázky.
Termín: 15. 6. 2008

Usnesení č. 49/109R/2008
Doporučení investiční komise: Studie MŠ speciální Ústí nad Labem, Štefánikova 761 –
REKO budovy
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
studii stavby „MŠ spec., Štefánikova 761, Ústí n. L. – REKO budovy“ a zahájení
dalších stupňů investorské přípravy.

Usnesení č. 50/109R/2008
Doporučení investiční komise: Investiční záměry odb. SMT, KP a SZ na r. 2009 a další s
inv. náklady nad 5 mil. Kč
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odkládá
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investiční záměry č. 14, 16 a 22 podle přílohy č. 8 tohoto usnesení
B) schvaluje
ostatní investiční záměry odboru SMT, KP a SZ a zadání dalších stupňů investorské
přípravy dle stanoviska INV odboru v příloze č. 8 tohoto usnesení.

Usnesení č. 51/109R/2008
Změna usnesení RÚK č. 118/102R/2008 ze dne 16.1.2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 118/102R/2008 Zajištění financování příspěvkových
organizací v oblasti sociální v roce 2008 takto:
v části B) za odstavcem 12 se text: „vrácení finanční výpomoci bude zabezpečeno do 30.
4. 2008.“ nahrazuje textem: „vrácení finanční výpomoci bude zabezpečeno do 30. 9.
2008.“
v části D) se text: „Termín: 30. 4. 2008“ nahrazuje textem: „Termín: 30. 6. 2008“

Usnesení č. 52/109R/2008
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti
Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401
13, IČ:25488627,
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem zajištění
možnosti realizace a užívání stavby “Domov pro seniory” dle přílohy tohoto rozhodnutí
(příloha č. 9 tohoto usnesení) se Statutárním městem Děčín s odkazem na Čl. 12 odst. 2
písm. v) Stanov společnosti,

B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit v souladu s § 190 zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovení písemné
verze rozhodnutí dle bodu A) tohoto usnesení a jeho doručení představenstvu a dozorčí
radě společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Termín: 20. 4. 2008

I. Zajištění financování projektů společnosti Krajská zdravotní, a.s. předkládaných
v rámci ROP Severozápad
Usnesení č. 53/109R/2008
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Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje souhlasit s rozšířením financování projektů společnosti
Krajská zdravotní, a.s. předkládaných v rámci ROP Severozápad z cizích zdrojů (úvěr,
úvěrový rámec, bankovní garance apod.) až do výše 750 mil. Kč, s tím, že toto
financování finančních potřeb společnosti se nezapočítává do limitu 250 mil. Kč dle
usnesení ZÚK 32/16Z/2006
B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení podle
bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení
Termín: 30.4.2008

II. Zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. kapitalizací
pohledávek
Usnesení č. 54/109R/2008
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje r o z h o d n o u t dle §36 odst. 1 písm. l) a m) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zvýšení
majetkové účasti a o peněžitém vkladu ve výši 665. 648 tis. Kč do společnosti Krajská
zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ:
25488627, a to kapitalizací pohledávky Ústeckého kraje z titulu neuhrazené částky dosud
nesplatné ceny za prodej podniků nemocničních příspěvkových organizací, a to za
podmínky nabytí uvedené pohledávky Ústeckým krajem s tím, že akcie budou vydány
v nominální hodnotě 250. 000 tis. Kč a jejich emisní kurs bude stanoven ve výši 665.648
Kč ( emisní ažio bude ve výši 415. 648 tis. Kč).
B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení podle
bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení
Termín: 30. 4. 2008

I. Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – realizace harmonogramu
Usnesení č. 55/109R/2008
Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – realizace harmonogramu
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
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přednesenou informaci o průběhu realizace usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 32/16Z/2006 ze dne 8.11.2006 a násl. ve věci transformace nemocnic Ústeckého kraje

II. Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – rozhodnutí jediného akcionáře
Usnesení č. 56/109R/2008
Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – realizace harmonogramu
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti
Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401
13, IČ:25488627:
o souhlasu s uzavřením dodatků ke smlouvám o prodeji podniku uzavřených
mezi Krajskou zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A,
PSČ 401 13, IČ:25488627, jako kupujícím, a :
a)

název: Nemocnice Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Duchcovská 53, PSČ 415 29
IČ:
008 30 526
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
b) název: Nemocnice Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Děčín II, U Nemocnice 1, PSČ 405 99
IČ:
008 29 617
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
c) název: Nemocnice Most, příspěvková organizace
sídlo: Most, J. E. Purkyně 270, PSČ 434 64
IČ:
622 09 701
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
d) název: Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Kochova 1185, PSČ 430 12
IČ:
006 74 125
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
e) název: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
IČ:
006 73 544
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
jako prodávajícími. Nyní v důsledku sloučení uvedených příspěvkových organizací
je prodávajícím příspěvková organizace Krajské nemocnice, příspěvková organizace.
Předmětem dodatku bude úprava kupní ceny jednotlivých podniků o rozdíly podle
skutečného stavu ke dni předání a převzetí. Rozdíly budou vyčísleny Ing. Petrem
Landou, znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 72
Nc 1051/2007-5 ze dne 30.4.2007.
III. Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – rozhodování ve vztahu k příspěvkovým
organizacím
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Usnesení č. 57/109R/2008
Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – realizace harmonogramu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jako zřizovatel níže uvedených příspěvkových organizací
uzavřením dodatků ke smlouvám o prodeji podniku mezi Krajskou zdravotní, a.s., se
sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ:25488627, jako
kupujícím, a :
a)

název: Nemocnice Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Duchcovská 53, PSČ 415 29
IČ:
008 30 526
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
b) název: Nemocnice Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Děčín II, U Nemocnice 1, PSČ 405 99
IČ:
008 29 617
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
c) název: Nemocnice Most, příspěvková organizace
sídlo: Most, J. E. Purkyně 270, PSČ 434 64
IČ:
622 09 701
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
d) název: Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Kochova 1185, PSČ 430 12
IČ:
006 74 125
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
e) název: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
IČ:
006 73 544
(kupní smlouva uzavřena dne 24.8.2007)
jako prodávajícími. Nyní v důsledku sloučení uvedených příspěvkových organizací
je prodávajícím příspěvková organizace Krajské nemocnice, příspěvková organizace.
Předmětem dodatku bude úprava kupní ceny jednotlivých podniků o rozdíly podle
skutečného stavu ke dni předání a převzetí. Rozdíly budou vyčísleny Ing. Petrem
Landou, znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 72
Nc 1051/2007-5 ze dne 30.4.2007.
B) bere na vědomí
existenci dosud nesplatné pohledávky příspěvkové organizace Krajské nemocnice,
příspěvkové organizace, se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401
13, IČ: 00673544 ve výši 665. 648 tis. Kč vůči společnosti Krajská zdravotní, a.s., se
sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 z titulu
dosud plně neuhrazené kupní ceny z prodeje podniků nemocničních příspěvkových
organizacích popsaných v bodu A tohoto usnesení
C) souhlasí
s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem bude postoupení pohledávky dle bodu B tohoto
usnesení za úplatu ve výši nominální hodnoty této pohledávky mezi příspěvkovou
organizací Krajské nemocnice, příspěvkové organizace, se sídlem v Ústí nad Labem,
Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 00673544 (jako postupitelem) a Ústeckým
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krajem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ
70892156 (jako postupníkem)

IV. Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – převzetí pohledávky
Usnesení č. 58/109R/2008
Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – realizace harmonogramu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky mezi příspěvkovou organizací
Krajské nemocnice, příspěvková organizace, se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče
3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 (postupitel) a Ústeckým krajem, se sídlem v Ústí
nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ 70892156 (postupník) dle
upravené přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu o postoupení
pohledávky mezi příspěvkovou organizací Krajské nemocnice, příspěvková organizace
(postupitel) a Ústeckým krajem (postupník) dle části A) tohoto usnesení
Termín: 29. 4. 2008

Usnesení č. 59/109R/2008
Informace o Krajské zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí předloženou Zprávu o činnosti Krajské
zdravotní, a.s.
Usnesení č. 60/109R/2008
Příprava 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
sch va l u j e
upravený program 25. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období

Seznam příloh
Příloha č. 1 k usnesení č. 11/109R/2008 – Smlouva o poskytnutí daru
Příloha č. 2 k usnesení č. 12/109R/2008 – Smlouva o společném postupu při zadávání
zakázky na provozování veřejné železniční
70

regionální dopravy na lince Česká Lípa –
Lovosice – Louny – Postoloprty
Příloha č. 3 k usnesení č. 18/109R/2008 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 4 k usnesení č. 12/109R/2008 – Změny zápisu školy nebo školského zařízení
do rejstříku škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem
Příloha č. 5 k usnesení č. 23/109R/2008 -

Změny zápisu školy nebo školského zařízení
do rejstříku škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 6 k usnesení č. 45/109R/2008 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 7 k usnesení č. 45/109R/2008 – Příkazní smlouva
Příloha č. 8 k usnesení č. 50/109R/2008 – Sumář inv. záměrů a stanoviska INV odboru
Příloha č. 9 k usnesení č. 52/109R/2008 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Příloha č. 10 k usnesení č. 53/109R/2008 – Smlouva o postoupení pohledávky
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P íloha . 1 k usnesení . 11/109R/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva
o poskytnutí daru
íslo dárce :
íslo obdarovaného :

Smluvní strany
Dárce:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu : 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání :
Ing. Jind ich Fran k, vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Ústeckého
kraje
telefon, fax
: 475 657 525, 475 657 570
e-mail
: franek.j@kr-ustecky.cz

a
Obdarovaný:
SAD SVT Praha, s.r.o.
se sídlem:
jednající:
I :
DI :
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Praha 8, K ižíkova 4-6, PS 186 50
RNDr. Ji ím Zdobnickým, jednatelem a editelem
458 05 202
CZ 458 05 202
SOB a.s., Na p íkop 14, Praha 1
íslo ú tu: 576658913/0300

Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku u M stského soudu v Praze, oddíl C, vložka
11856
Zástupce pro v cná jednání :
Mgr. Bohumír Bartušek
telefon, fax
: 224 894 419, 224 894 423
e-mail
: bartusek@svt.cz

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DARU
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lánek I.
Poskytnutí daru
1. Dárce poskytuje na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje . .……………..
ze dne 30. 4. 2008 obdarovanému dar ve výši 1.785.000,- K (slovy: Jedenmilionsedmsetosmdesátp ttisíc korun eských) za ú elem realizace spušt ní a provozu
clearingového centra IDS Ústeckého kraje dle specifikace uvedené v p íloze . 1 této
smlouvy, která tvo í její nedílnou sou ást (dále jen „Projekt“) . Obdarovaný dar p ijímá.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Na ízení komise (ES)
. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,
které bylo zve ejn no v Ú edním v stníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006
3. Dárce uzavírá tuto smlouvu na základ následujícího prohlášení obdarovaného.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzav ení této smlouvy informoval dárce o všech jím
p ijatých podporách de minimis dle Na ízení komise (ES) . 1998/2006 ze dne 15.12.2006
o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zve ejn no v Ú edním
v stníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006. Jejich objem iní ……………………
Dárce na základ takto poskytnutých informací konstatuje, že finan ní objem obdarovaným
p ijatých výše ozna ených podpor de minimis umož uje poskytnutí daru uvedeného v této
smlouv v rámci pravidla de minimis.

lánek II.
Financování
1. Dar se bude (závazný ukazatel) podílet na skute ných celkových uznatelných nákladech
Projektu ve výši 100 %. Celková výše daru, kterou je dárce obdarovanému povinen podle
této smlouvy poskytnout je uvedena v l. I. smlouvy. Celkové uznatelné náklady Projektu iní
1.785.000 K v . DPH.
2. V p ípad vykázaného vyššího procentuálního podílu daru ve vztahu ke skute ným náklad m
realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 1 l. II.
smlouvy), je obdarovaný prost edky, o které byl dohodnutý podíl daru p ekro en, povinen
vrátit. Tyto prost edky obdarovaný poukáže zp t na ú et dárce, z n hož mu byly poskytnuty,
a to sou asn p i p edložení záv re né zprávy.
3. Dar je poskytován ú elov (viz l. I.) a lze jej použít pouze na úhradu uznatelných náklad
p ímo souvisejících s realizací Projektu.
4. Dar bude poskytnut bezhotovostním p evodem do 30 dn od uzav ení smlouvy na ú et
obdarovaného uvedeného v záhlaví smlouvy pod ú elovým znakem (UZ) . ………..

lánek III.
Práva a povinnosti
1. Obdarovaný je povinen :
a. vynaložit prost edky ur ené na realizaci Projektu v souladu s touto smlouvou.
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b. vést a sledovat poskytnuté prost edky darem v odd leném ú etnictví, pod daným
ú elovým znakem (UZ), vedeného v souladu se zákonem . 563/1991 Sb.,
o ú etnictví, v platném zn ní, a to jak z hlediska poskytnuté výše daru, tak i z hlediska
náklad celého Projektu.
c. provád t kroky v zapojování dopravc tak, aby CC bylo schopné provozu v p íštích
létech poté, co budou poskytnuté prost edky spot ebovány.
d. p edložit dárci záv re nou zprávu a záv re né vyú tování a to do jednoho m síce po
ukon ení realizace Projektu, nejpozd ji do 31. 5. 2009.
Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

ozna ení obdarovaného
íslo daru ( íslo smlouvy dárce uvedené na 1. stran )
popis realizace Projektu
p ínos Projektu
celkové zhodnocení Projektu
vyú tování poskytnutého daru, v etn ú elového znaku.

Záv re né vyú tování erpání daru musí obsahovat:
- p ehled všech p íjm a výdaj Projektu
- p ehled výdaj Projektu hrazených z daru
e. uvád t viditeln na hmotných výstupech a ú etních dokladech souvisejících s realizací
Projektu, že projekt byl realizován s finan ní podporou Ústeckého kraje.
f. informovat dárce neprodlen , nejpozd ji však do 7 dn , o všech zm nách, týkajících
se identifikace obdarovaného nebo realizace podpo eného Projektu.
g. vrátit nevy erpanou ást daru zp t na ú et dárce, z n hož mu byl poskytnut v p ípad ,
že skute n vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené v bod 1 lánku II.
této smlouvy a to sou asn p i p edložení záv re né zprávy.
h. pokud obdarovaný dar na stanovený ú el nevy erpá, vrátí nevy erpanou ástku dárci
na jeho ú et nejpozd ji do 30. 12. p íslušného kalendá ního roku, ve kterém m l dar
erpat.
i. vrátit poskytnutý dar zp t na ú et dárce, z n hož byl dar na realizaci Projektu
poskytnut, v p ípad , že se Projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7 kalendá ních dn ode
dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn informovat dárce o vrácení
daru.
2. Dárce je povinen:
a. poskytnout obdarovanému veškeré jemu dostupné podklady a pomoc p i získávání
nezbytné spolupráce smluvních dopravc Ústeckého kraje p i pln ní povinností
obdarovaného. Zejména bude informovat své jednotlivé smluvní dopravce o realizaci
Projektu s tím, že je nutné poskytnout obdarovanému údaje o zp sobu odbavení
cestujících a technických za ízeních používaných k odbavení.
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b. vzít na v domí, že do clearingového systému mohou vstoupit pouze ti dopravci, kte í
splní „Podmínky pro vstup dopravc do systému clearingu“, uvedené v ásti C tohoto
materiálu.

3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran:
a. v p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno dárcem jako porušení

rozpo tové kázn , bude dárce postupovat dle ustanovení § 22 zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn. bude na ízeno
obdarovanému vrátit dárci zp t dar ve výši ástky neoprávn n použitých nebo
zadržených prost edk a bude vym eno p íslušné penále ve výši 1 promile denn
z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .
b. dárce je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na obdarovaném

vrácení daru a obdarovaný je povinen na výzvu dárce prost edky poskytnuté darem
vrátit ve lh t stanovené dárcem. V p ípad prodlení obdarovaného s vrácením
prost edk poskytnutých darem, je dárce oprávn n požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové ástky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úrok z
prodlení nebo penále.

lánek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Dárce je oprávn n odstoupit od smlouvy, pokud obdarovaný:

a. neplní své závazky stanovené touto smlouvou,
b. u inil nepravdivé nebo neúplné informace,
V p ípad odstoupení od smlouvy ze strany dárce je obdarovaný povinen vrátit dárci dar do
poskytnuté výše. P ed odstoupením od smlouvy m že dárce bez p edchozího upozorn ní
pozastavit vyplácení daru.
2. Obdarovaný m že odstoupit od smlouvy na základ svého písemného prohlášení, a to jen

z d vodu, že nem že splnit závazky ze smlouvy o poskytnutí daru. V takovém p ípad je
povinen neprodlen vrátit dárci dar, který mu byl poskytnut.

lánek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že dárce, 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 smlouv , v etn jejích p íloh, není ozna ován za obchodní tajemství.
Obdarovaný 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 smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
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uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
•

veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.

2. Obdarovaný souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy, názvu

Projektu a výše poskytnutého daru a se zápisem t chto údaj do ve ejn
informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.

p ístupného

3. Využití daru podléhá režimu ve ejnosprávní kontroly ve smyslu zákona . 320/2001 Sb.,

v platném zn ní, ze strany dárce. Obdarovaný je povinen umožnit pov eným pracovník m
dárce provád t kontrolu erpání a využití prost edk daru a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do ú etní evidence.
4. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných a

íslovaných dodatk .
5. Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech vyhotoveních s platností originálu, p i emž každá

ze smluvních stran obdrží dv vyhotovení.
6. Dárce potvrzuje, že o uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého

kraje usnesením . …/…./…… ze dne 30. 4. 2008.
7. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními stranami.
8. Smlouva obsahuje následující p ílohy, které tvo í její nedílnou sou ást:
•

P íloha . 1 – Projekt spušt ní a provozu clearingového centra IDS Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne …………….

……………………………………..
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

……………………………………..
RNDr. Ji í Zdobnický
jednatel a editel

(dárce)

(obdarovaný)
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P íloha . 1 smlouvy

ÁST A
Projekt spušt ní a provozu clearingového centra
IDS Ústeckého kraje
I.
Spušt ní a provoz clearingového centra IDS Ústeckého kraje bude ov en v pilotním projektu
vzájemného uznávání bezkontaktních ipových karet (dále jen „B K“) mezi dv ma dopravci,
kte í zajiš ují pro Ústecký kraj dopravu v závazku ve ejné služby, a to Dopravní podnik m st
Mostu a Litvínova, a.s. a SAD Slaný, a.s.
II.
1. Obdarovaný:
a) v ásti vlastního provozování clearingového centra:
(i) zajistí a bude provozovat takové technické, programové a jiné pot ebné vybavení,
které:
− zajistí ádnou evidenci vzájemných pohledávek a závazk vzniklých mezi
držiteli bezkontaktních ipových karet (B K) a dopravci IDS Ústeckého kraje
(p ípadn i dalšími subjekty1),
− zajistí podklady pro finan ní vyrovnání t chto pohledávek a závazk mezi
dopravci IDS Ústeckého kraje a to v souladu s technickou specifikací uvedenou
v ásti B tohoto materiálu;
(ii) zprost edkuje platby uvnit systému tak, aby jednotliví dopravci IDS Ústeckého
kraje (p ípadn i další subjekty) si vyrovnávali své finan ní pohledávky (p ípadn
závazky) prost ednictvím clearingového centra pouze rozdílem mezi pohledávkami
a závazky v i všem ostatním dopravc m IDS Ústeckého kraje;
(iii) zajistí nezbytné interface mezi clearingovým centrem a databází dopravc nejen na
stran clearingového centra, ale i na stran dopravc ,
b) v ásti poradenství:
(i) zpracuje studii, která popíše aktuální situaci ve zp sobu zajišt ní odbavení
u jednotlivých smluvních dopravc Ústeckého kraje a na základ této studie bude
realizovat vhodné postupy, jež bude konzultovat s dárcem, k za len ní t chto
dopravc mezi dopravce IDS Ústeckého kraje;
(ii) bude provád t aktivní politiku v oblasti zapojování dopravc do IDS Ústeckého
kraje;
2. Harmonogram realizace
• testovací provoz CC: od 1. 5. 2008
• rutinní provoz CC: od 1. 7. 2008
• zpracování studie dle bodu 1. písm. b) odst. (i) a p edání dárci k p ipomínkám: do 15. 4.
2009
• zapracování p ipomínek dárce ke studii a p edání studie dárci; zapracováním p ipomínek
se považuje studie za akceptovanou: do 15. 5. 2009
1

Pokud budou dále v textu zmín ni „dopravci IDS Ústeckého kraje“, rozumí se tím „dopravci IDS Ústeckého kraje
(p ípadn i další subjekty)“ pokud takové subjekty budou využívat B K vydané dopravci IDS Ústeckého kraje
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ÁST B
Technická specifikace
Clearingové centrum IDS Ústeckého kraje bude plnit tyto základní funkce:
§ bude zpracovávat data r zných partner
§ bude neutrální, partner m bude navzájem zp ístup ovat pouze nezbytná data
§ bude zajiš ovat zabezpe ený p enos dat mezi dopravci IDS Ústeckého kraje uznávajícími
platby z elektronické pen ženky a centrem v . kontroly jejich úplnosti
§ bude zajiš ovat zabezpe ený p enos dat mezi dopravci IDS Ústeckého kraje uznávajícími
p edplacené kupóny v rámci IDS Ústeckého kraje a centrem v . kontroly jejich úplnosti
§ p enos dat bude realizovat s využitím p esn specifikovaných soubor , protokol a jiných
prost edk
§ bude provád t kontroly vstupních dat
§ bude p esn vy íslovat vzájemné závazky dopravc IDS Ústeckého kraje vyplývající
z použití elektronických pen ženek a p edplacených kupón v rámci IDS Ústeckého kraje
(tj. ur ovat ástky p evád né mezi dopravci IDS Ústeckého kraje)
§ bude zpracovávat transakce zatížené r znou hodnotou DPH
§ bude zajiš ovat zpracování ve lh tách dohodnutých v rámci IDS Ústeckého kraje
§ bude umož ovat denní zpracování dat
§ bude umož ovat uživatel m prohlížení výsledk zpracování v rámci jejich p ístupových
práv
§ bude poskytovat dopravc m IDS Ústeckého kraje plnou kontrolu nad veškerými daty
týkajícími se aplikací na t chto kartách a transakcí provedených s t mito kartami v etn
dat po ízených u jiných dopravc IDS Ústeckého kraje, zejména umožní pr b žné
sledování celkové ástky závazk vydavatel B K vyplývající z nevypo ádaných ástek
vydaných elektronických pen z
§ bude poskytovat online p ístup k informacím v clearingovém centru (ov ování stavu
nahrávání, chyb jící data, ...)
§ bude vytvá et podklady pro ú etní doklady a statistiky
§ bude umož ovat uložení ú etních sestav v elektronické podob (nap . exportem do
Excelu, PDF apod.)
§ bude podporovat ú etní operace (p ipravovat návrhy ú etních doklad v . podrobných
elektronických výstup , p ípadn je na základ smlouvy o uznávání doklad za dopravce
IDS Ústeckého kraje vystavovat)
§ bude umož ovat držitel m karet prost ednictvím webového klienta p ístup k n kterým
operacím (nap . z statek elektronické pen ženky na B K)
§ bude zajiš ovat správu uživatel a partner
§ bude aktualizovat a distribuovat globální seznamy
o partner v systému
o povolených za ízení
o zakázaných karet
§ bude zp ístup ovat nápov du uživatel m a držitel m karet v pot ebném rozsahu
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bude umož ovat zapojení do zú tování i nedopravním subjekt m
bude umož ovat komunikaci s obdobnými clearingovými centry sousedních region

Clearingové centrum IDS Ústeckého kraje bude zejména:
§ hlídat zákonem stanovené limity (dle §19 zákona . 124/2002 Sb. o platebním styku, odst.
1) - sledovat celkovou ástku závazk vydavatel B K vyplývající z nevypo ádaných
ástek vydaných elektronických pen z a v p ípad p ekro ení daného limitu vydávat
upozorn ní, a to tak, že p i dosažení ástky 120 mil. K vydá pro varování vydavatele
B K, p i dosažení 140 mil. K pak zašle vydavateli B K d raznou výstrahu, na základ
které pak bude moci vydavatel B K u init opat ení k zamezení p ekro ení zákonného
limitu
§ tvo it zákonem vyžadované sestavy související s používáním elektronických pen z (dle
§19 zákona . 124/2002 Sb. o platebním styku, odst. 2) – objem vydaných elektronických
pen z za obsluhou volitelné období
§ poskytovat podklady pro vyrovnání závazk jednotlivých dopravc IDS Ústeckého kraje
v i ostatním dopravc m IDS Ústeckého kraje vzniklých na základ poskytnutí služby
proti platb z elektronické pen ženky nebo p i použití platného p edplaceného kupónu
§ muset zamítnout transakci provedenou blokovanou (neplatnou) kartou po uplynutí
dohodnuté doby od blokace
§ umož ovat komunikaci s jednotlivými dopravci IDS Ústeckého kraje p ijímajícími platby
z elektronické pen ženky nebo akceptujícími p edplacené kupóny ve formátu daném
p ílohou této zadávací dokumentace
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ÁST C
Podmínky pro vstup dopravc do systému clearingu
1. Bezkontaktní ipové karty, clearingový systém
V systému mohou fungovat pouze B K a aplikace na nich, u nichž je otestována vzájemná
interoperabilita na všech užívaných odbavovacích za ízeních.
P íslušný seznam bude pr b žn dopl ován.

2. Vybavení dopravce
Dopravce má po stránce materiálních i lidských zdroj zabezpe eny následující innosti:

2.1. Odbavení cestujících prost ednictvím bezkontaktních ipových karet
Dopravce má odbavovací za ízení, která cestujícím umož ují používat B K s elektronickou
pen ženkou a elektronickými kupóny ve formátu B K, který je v systému povolen.

2.2. P enos dat z p edprodejních míst a odbavovacích za ízení
Dopravce má vybudován funk ní systém p enosu dat z odbavovacích za ízení na svoje ur ené
pracovišt 2, které je vybaveno vhodným systémem na shromaž ování t chto dat. Zp sob p enosu
není ur en (PCMCIA, GPRS p enosy, WIFI p enosy apod.).
P enos dat je organizován tak, aby data do clearingového centra byla dodána (viz 2.3) jak
z p edprodejních míst, tak z odbavovacích za ízení do ur ené lh ty3.

2.3. Komunikace s clearingovým systémem
Dopravce má vybudován systém p edávání dat do clearingového centra z ur eného pracovišt
(ur ených pracoviš ). Toto pracovišt je schopno vyhodnocovat stav nahrávání dat do
clearingového systému a p ijímat a realizovat v as opat ení k dopln ní chyb jících dat.
Dopravce má ur eno pracovišt a pov ené pracovníky, kte í zodpovídají za p ebírání informací
dat z clearingu v . vlastního vyú tování.

3. Smluvní a legislativní zabezpe ení
3.1. Povolení k vydávání elektronických pen z
V p ípad , že dopravce vydává B K s elektronickou pen ženkou, kterou akceptují i jiní dopravci
nebo v p ípad , že tak hodlá u init, musí mít povolení NB k vydávání elektronických pen z
podle zákona . 124/2002 Sb. v platném zn ní4.

3.2. Smlouvy s ostatními ú astníky clearingu
Nový ú astník clearingu musí s ostatními (existujícími) ú astníky clearingu uzav ít p íkazní
smlouvy na dobíjení elektronických pen ženek na B K a vzájemné smlouvy o akceptaci
elektronických pen ženek na B K5.
2

Takových pracoviš m že dopravce z ídit víc.
V praxi se osv d ila devítidenní lh ta, ta respektuje i fakt, že v p ípad poruchy musí data vy íst výrobce za ízení
(rezerva musí být nejmén t i dny).
4
Vzory p ipravené žádosti a podporu dopravc v této innosti zajiš uje obdarovaný.
5
Vzory p ipravené žádosti a podporu dopravc v této innosti zajiš uje obdarovaný.

3
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3.3. Smlouva s provozovatelem clearingu
Nový ú astník clearingu uzav e s provozovatelem clearingu (obdarovaným) smlouvu o využívání
služeb clearingového centra. Jednou z podmínek uzav ení takové smlouvy bude závazek
dopravce k úhrad ástky, která bude použita na úhradu náklad provozu clearingového centra.

3.4. DPH
DPH se z ástek uložených na elektronické pen žence platí podle období, do n hož spadá
p eprava (nikoliv dobíjení elektronické pen ženky). To plyne ze stanoviska MF a z toho, že
elektronická pen ženka B K m že být v systému obecn použita i k placení mezinárodního
jízdného. Nový ú astník clearingu musí tento postup akceptovat.

4. Testovací období
4.1. P edávání dat do testovacího prost edí clearingového systému
Po té, co dopravce splnil podmínky6 specifikované v bodech 2.1, 2.2 a 2.3, prob hne proškolení
zam stnanc zodpov dných za komunikaci s clearingovým centrem. Po ukon ení školení musí
dopravce cca jeden m síc dodávat data do testovacího prost edí clearingového centra. V p ípad ,
že dopravce je vydavatelem B K, dodává data z rutinního provozu. V p ípad , že dopravce
dosud nebyl vydavatelem B K, musí navíc v rutinním provozu používat testovací B K.
B hem testování se porovnávají výsledky dopravce ze systému sb ru dat (viz 2.2) a výsledky
clearingového centra.

4.2. Akcepta ní test
Akcepta ní test je obdobný testovacímu provozu a trvá minimáln dva dny. V tomto období musí
být dosaženo shody mezi výsledky dopravce a výsledky clearingového centra.

5. Rutinní provoz
5.1. P edávání dat do clearingového systému
Dopravce prost ednictvím pov ených pracovník zajiš uje dodávky dat do clearingového centra.

5.2. P ebírání výsledk m sí ní záv rky
Dopravce prost ednictvím pov ených pracovník p ebírá výsledky zpracování z clearingového
centra v etn doklad , které byly v clearingovém centru vystaveny jeho jménem, a doklad ,
které clearingové centrum vystavilo jménem jiných ú astník clearingu a které jsou mu
adresovány.

5.3. Zp sob realizace finan ních závazk
Platby mezi ú astníky clearingu jsou u každého z nich shrnuty do jediné platby, která prob hne
mezi ním a clearingovým centrem do smluvn ur ené doby.

6

Obdarovaný poskytuje dopravc m metodickou podporu p i zabezpe ení uvedených požadavk .
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SMLOUVA O SPOLE NÉM POSTUPU P I ZADÁVÁNÍ ZAKÁZKY NA PROVOZOVÁNÍ VE EJNÉ
ŽELEZNI NÍ REGIONÁLNÍ DOPRAVY NA LINCE ESKÁ LÍPA – LOVOSICE – LOUNY –
POSTOLOPRTY
uzav ená níže uvedeného dne, m síce a roku mezi smluvními stranami:
ÚSTECKÝ KRAJ,
I :
708 92 156,
se sídlem:
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118, PS 400 02,
zastoupený:
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje,
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., íslo ú tu: 882733379/0800,
(dále jen „Ústecký kraj“)
a
LIBERECKÝ KRAJ
I :
708 915 08,
se sídlem:
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ,
zastoupený:
Petrem Skokanem, hejtmanem Libereckého kraje
bankovní spojení: [bude dopln no], íslo ú tu [bude dopln no],
(dále jen „Liberecký kraj“, spole n s Ústeckým krajem dále jen „Smluvní strany“)
lánek 1.
P edm t a právní povaha smlouvy
1.1

P edm tem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran p i koordinaci
spole ného postupu p i (i) p íprav , (ii) vyhlášení a (iii) realizaci zadávacího ízení sm ujícího k uzav ení
Smlouvy o závazku ve ejné služby pro provozování ve ejné železni ní regionální dopravy na lince eská
Lípa – Lovosice – Louny – Postoloprty, v p edm tném zadávacím ízení vybraným dopravcem. Linka je
sou ástí zadávacího ízení na oblast, resp. skupinu linek „regionální sí Litom icko-Lounsko“ (dále též
„zadávací ízení“), která bude spl ovat požadavky stanovené právními p edpisy, zejména § 5 vyhlášky
Ministerstva dopravy . 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrát ve ve ejné drážní osobní doprav a o
vymezení soub žné ve ejné osobní dopravy.

1.2

Smluvní strany ve vzájemné shod sjednaly spole ný návrh rozsahu výkon provozu ve ejné železni ní
regionální dopravy na lince eská Lípa – Lovosice – Louny – Postoloprty (dále jen „Linka“) v rámci
jízdního ádu navrženého pro období 2009/2010, který je uveden v p íloze . 1 této Smlouvy, která tvo í
její nedílnou sou ást (dále jen „Navrhovaný rozsah jízdního ádu“).

1.3

Tato smlouva je smlouvou ve ejnoprávní, uzav ená ve smyslu § 24 a násl. zákona . 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , jakož i ve smyslu § 159 a násl. zákona .
500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , a to ke spln ní konkrétního úkolu, kterým je
v daném p ípad zajišt ní spole né dopravní obslužnosti v územních obvodech smluvních stran.

1.4

Smluvní strany konstatují, že Linka je vedena v délce [bude dopln no] km na území obvodu Libereckého
kraje a v délce 78,8 km na území obvodu Ústeckého kraje.

1.5

Smluvní strany konstatují, že Smlouva o závazku ve ejné služby pro provozování ve ejné železni ní
regionální dopravy na Lince se uzav e na dobu ur itou s platností na 12 let.

1.6

Smlouva o závazku ve ejné služby na Lince bude uzav ena mezi ob ma smluvními stranami na stran
jedné a vybraným uchaze em na stran druhé.
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lánek 2.
Organizace zadávacího ízení a jeho právní povaha
2.1

Smluvní strany prohlašují, že zadávací ízení bude realizováno podle zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace v souladu se Sm rnicí Rady . 2004/18/ES.

2.2

Smluvní strany sjednávají, že p ípravou, vyhlášením a realizací zadávacího ízení pov ují Ústecký kraj.
Ústecký kraj prohlašuje, že toto pov ení p ijímá a že zadávací ízení p ipraví, vyhlásí a realizuje
v souladu s dot enými právními p edpisy a touto Smlouvou.

2.3

Základem koncepce zadávacího ízení je Navrhovaný rozsah jízdního ádu.

2.4

Konkrétní cenové podmínky pro provoz Linky budou zpracovány a smluvními stranami odsouhlaseny p ed
vyhlášením zadávacího ízení.
lánek 3.
Podkladové materiály pro zadávací ízení

3.1

Podkladovými materiály pro zadávací ízení jsou:
3.1.1 Navrhovaný rozsah jízdního ádu, který tvo í p ílohu . 1 této Smlouvy,
3.1.2

3.2

asový harmonogram pro p ípravu a realizaci zadávacího ízení, který tvo í p ílohu . 2 této
Smlouvy.

Pro p ípravu a realizaci zadávacího ízení jsou podkladové materiály uvedené v odstavci 3.1 tohoto lánku
ur ující. Jejich p ípadné dopln ní a/nebo zm ny vyžadují p edchozí souhlas obou smluvních stran.
lánek 4.
Spolupráce smluvních stran

4.1

Smluvní strany se zavazují, že si po dobu trvání této Smlouvy budou vzájemn poskytovat sou innost
umož ující ádné a v asné dosažení touto Smlouvou zamýšleného ú elu, v rámci ehož ustanovují
kontaktní osoby pro ú ely realizace této Smlouvy, kterými jsou:
4.1.1 za Liberecký kraj: Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Krajského ú adu Libereckého
kraje, tel: 00420 485 226 471, fax: 00420 226 272, e-mail: stanislava.jakesova@kraj-lbc.cz a/nebo
Petr Prokeš, jednatel spole nosti KORID LK, tel: 00420 485 226 648, fax: 00420 485 226 272, email: prokes.koridlk@kraj-lbc.cz
4.1.2 za Ústecký kraj: vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Ústeckého
kraje, tel.: 475 657 525, fax: 475 657 570, e-mail: doprava@kr-ustecky.cz a/nebo vedoucí odd lení
dopravní obslužnosti Krajského ú adu Ústeckého kraje, tel.: 475 657 525, fax: 475 657 570, e-mail:
doprava@kr-ustecky.cz
4.1.3 a které jsou sou asn pov eny k realizaci této Smlouvy v odstavcích 2.4, 3.2, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5
a 4.3.

4.2

Smluvní strany sjednávají, že supervizi nad projektem zadávacího ízení nese Ústecký kraj. Supervizí se
ve smyslu této Smlouvy rozumí, že Ústecký kraj:
4.2.1 zajistí p ípravu a realizaci zadávacího ízení v etn asového harmonogramu realizace tohoto
ízení provedením všech k tomu nezbytných úkon v etn vytvo ení zadávací dokumentace, a to
za sou innosti druhé smluvní strany,
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4.2.2 bude druhou smluvní stranu v as informovat o všech zamýšlených krocích v rámci své innosti dle
odstavce 4.2.1 tohoto lánku Smlouvy a konzultovat s nimi sv j postup,
4.2.3 v as si vyžádá od druhé smluvní strany veškeré podklady a informace nezbytné k p íprav a
realizaci zadávacího ízení, což druhá smluvní strana bere na v domí a prohlašuje, že vyvine
veškeré úsilí k tomu, aby požadavk m Ústeckého kraje ádn a v as vyhov la,
4.2.4 povede v zastoupení druhé smluvní strany v rámci zadávacího ízení veškerou komunikaci se
zájemci, resp. jakýmikoliv t etími osobami, kterým bude ve shod s druhou smluvními stranou
poskytovat veškerá vysv tlení a další související informace, o emž bude v pr b hu celého
zadávacího ízení vždy neprodlen informovat i druhou smluvní stranu, ledaže by se dot ené
vysv tlení i jiná související informace týkala výhradn této smluvní strany, která v takovém
p ípad sama ve v ci rozhodne; v rámci komunikace Ústeckého kraje se zájemci a/nebo t etími
osobami platí, že druhá smluvní strana je povinna své p ipomínky k návrh m vyjád ení Ústeckého
kraje p ipravit, od vodnit a doru it Ústeckému kraji do 20 dn ode dne obdržení relevantních
podkladových materiál v etn návrhu Ústeckého kraje, jinak platí, že s návrhem Ústeckého kraje
souhlasí,
4.2.5 povede o celém pr b hu zadávacího ízení (o všech úkonech v rámci n ho provedených) p esný
a chronologicky azený zápis, který bude vždy p i provád ní jednotlivého zápisu p edkládat jako
návrh druhé smluvní stran k písemnému odsouhlasení; bez p edchozího písemného
odsouhlasení smluvními stranami se návrh zápisu nem že stát sou ástí celkového zápisu.
4.3

Ústecký kraj prohlašuje, že v rámci své supervize nad projektem zadávacího ízení bude vždy Liberecký
kraj ádn a v as informovat o veškerých okolnostech d ležitých pro pr b h zadávacího ízení a bez jeho
p edchozího schválení nebude provád t žádné s tím související úkony.

4.4

Otevírání došlých nabídek provede Ústecký kraj za ú asti pov eného zástupce Libereckého kraje, za
Ústecký kraj vedoucího odboru dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Ústeckého kraje, za
Liberecký kraj Ing. Petra Prokeše, jednatele spole nosti KORID LK. Formálními podmínkami pro
hodnocení nabídek je (i) jejich vyhotovení v eském jazyce, vždy ve t ech originálních exemplá ích, (ii)
podpis nabídky formou ú edn ov eného podpisu žadatele, tj. osobou oprávn nou jednat jménem
žadatele, p íp. na základ p ipojené plné moci s ú edn ov eným podpisem žadatele a ú edn ov eným
podpisem zplnomocn ného zástupce žadatele. Ústecký kraj bezprost edn po otev ení nabídek doru í
Libereckému kraji jedno vyhotovení všech došlých nabídek na v domí s tím, že ke každé nabídce p ipojí
(i) své stanovisko k tomu, zda u dané nabídky a daného zájemce byly spln ny p edpoklady a požadavky
stanovené dot enými právními p edpisy a p edm tným zadávacím ízením, (ii) sv j návrh k další dispozici
s nabídkou, tj. její hodnocení nebo vylou ení a (iii) sv j návrh hodnocení nabídky a žadatele, p im enosti
cen a návrhu rozhodnutí na výši p ísp vku. Liberecký kraj do 20 pracovních dn ode dne spln ní
povinnosti Ústeckého kraje podle p edchozí v ty doru í Ústeckému kraji bu písemný souhlas s návrhem
postupu Ústeckého kraje nebo písemné p ipomínky nebo návrhy zm n. Platí, že pokud Liberecký kraj
p ipomínky nebo návrhy zm n ve stanovené lh t neu inil a Ústeckému kraji nedoru il, s návrhem
postupu Ústeckého kraje souhlasí.

4.5

Rozhodnutí o výb ru nabídky u iní smluvní strany ve vzájemné shod . Oznámení o výsledku zadávacího
ízení provede Ústecký kraj. Nebude-li mezi smluvními stranami nalezena shoda ohledn výb ru nabídky
ani ve lh t 90 dn od zahájení hodnocení nabídek, bude zadávací ízení zrušeno, ledaže by smluvní
strany písemn ujednaly jinak. Zrušením zadávacího ízení dochází ke zrušení i této Smlouvy.

4.6

Každá ze smluvních stran je oprávn na požádat druhou smluvní stranu o jakoukoliv informaci týkající se
innosti dožádané smluvní strany p i pln ní této Smlouvy; dožádaná smluvní strana je povinna takovou
informaci bez zbyte ného odkladu dožadující smluvní stran bezplatn poskytnout.
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lánek 5.
Zásady financování a náklady
5.1

Liberecký kraj prohlašuje, že v rámci svého rozpo tového hospoda ení má (i) k dosažení ú elu této
Smlouvy a k (ii) zajišt ní úhrady prokazatelné ztráty z provozu Linky na úseku jeho územního obvodu
vy len ny dostate né finan ní prost edky (dle lánku 5.3 této Smlouvy).

5.2

Ústecký kraj prohlašuje, že v rámci svého rozpo tového hospoda ení má a zavazuje se, že bude mít (i)
k dosažení ú elu této Smlouvy a k (ii) zajišt ní úhrady prokazatelné ztráty z provozu Linky na úseku jeho
územního obvodu vy len ny dostate né finan ní prost edky (dle lánku 5.3 této Smlouvy).

5.3

Smluvní strany ve vzájemné shod a v souladu se zadávací dokumentací provedou p ed ud lením
zakázky kone ný odhad náklad a stanoví p edpokládanou výši prokazatelné ztráty (dále jen „Kone ný
odhad“). Pokud v rámci zadávacího ízení nebude možné vybrat nabídku, která ve vztahu k výši
prokazatelné ztráty p ekra uje Kone ný odhad o více než 10% bod (dále jen „P ekro ení odhadu“), m že
každá ze smluvních stran navrhnout zrušení zadávacího ízení, nebude-li mezi smluvními stranami ve
lh t 90 dn od zjišt ní P ekro ení odhadu písemn sjednán kompenza ní mechanismus k vyrovnání
rozdílu mezi P ekro ením odhadu a Kone ným odhadem. Zrušením zadávacího ízení dochází i
ke zrušení této Smlouvy.

5.4

Smluvní strany prohlašují, že budou plnit své platební povinnosti plynoucí z této Smlouvy a posléze z
uzav ené Smlouvy o závazku ve ejné služby p ímo vybranému dopravci a to zp sobem a ve lh t tam
stanoveným.
Smluvní strany sjednávají, že každá z nich bude hradit tu ástku, kterou v rámci vybrané nabídky
dopravce pro p íslušný (konkrétní smluvní stran p íslušející) úsek Linky a objem výkon navrhl, resp. tu
ástku, která bude inkorporována do smlouvy o závazku ve ejné služby.

5.5

Smluvní strany konstatují, že ve Smlouv o závazku ve ejné služby odpovídajícím zp sobem zohlední
sankce za vadné výkony vybraného dopravce v rámci provozu Linky s tím, že konkrétní opat ení pro
p ípad vadných výkon v rámci provozu Linky ze strany vybraného dopravce navrhne p i p íprav návrhu
Smlouvy o závazku ve ejné služby Ústecký kraj.

5.6

Smluvní strany shodn prohlašují, že náklady, které jim v souvislosti s p ípravou a realizací zadávacího
ízení vzniknou, nesou sami s tím, že (i) takto vynaložené náklady týkající se výlu n jedné smluvní
strany nese taková smluvní strana sama a (ii) takto vynaložené náklady týkající se obou smluvních stran
(v etn pov ených externích poradc ) nesou ob smluvní strany v pom ru dopravního výkonu
p ipadajícího každé smluvní stran na jejím úseku Linky. Pro p ípad, že jakékoliv smluvní stran
v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo v souvislosti se smlouvou o závazku ve ejné služby uzav ené ve
smyslu této Smlouvy dodate n vzniknou náklady v d sledku uložených povinností k tomu oprávn nou
t etí osobou vykonávající kontrolu a dozor nad zadávacím ízením, nesou smluvní strany takto vzniklé
náklady v pom ru dopravního výkonu p ipadajícího dané smluvní stran na jejím úseku Linky; jestliže
však n která ze smluvních stran zavinila dodate né uložení povinnosti zp sobující dodate ný vznik
náklad , nese takto vzniklé náklady výlu n sama, v p ípad spoluzavin ní obou smluvních stran pak tyto
smluvní strany nesou tyto náklady mezi sebou v pom ru k mí e zavin ní.

5.7

P i jakékoliv zm n právních p edpis upravující financování ve ejné regionální drážní dopravy a/nebo
zm n da ových právních p edpis a/nebo p edpis upravujících výši poplatk za užívání dopravní cesty,
které dopadají na smlouvu o závazku ve ejné služby a/nebo na kteroukoliv smluvní stranu (dále jen
„Zm na právních p edpis “), zavazují se smluvní strany zahájit mezi sebou dialog za ú elem p eklenutí
vzniklého stavu. Pro p ípad, že by se smluvním stranám nepoda ilo v p im ené lh t najít spole né
východisko, prohlašují, že uzavíraná smlouva o závazku ve ejné služby bude obsahovat takové
mechanismy jejího p ed asného ukon ení, které smluvním stranám pro p ípad Zm n právních p edpis
bez dalšího umožní takovou smlouvu ukon it, aniž by takový postup umož oval uplat ovat v i smluvním
stranám nárok na náhradu škody, p íp. jakýkoliv jiný sank ní nárok.

-4-

5.8

Smluvní strany se zavazují zahájit v dostate ném p edstihu p ed po átkem platnosti nového jízdního ádu
na p íslušné období jednání o zm nách/dopln ní Návrhu rozsahu jízdního ádu s tím, že (i) o zm nách
výkon v rámci Návrhu rozsahu jízdního ádu rozhodují smluvní strany ve vzájemné shod a (ii) smluvní
strana, která iniciuje jednání a navrhuje zm ny výkon seznámí druhou smluvní stranu se svým návrhem
úprav v etn d sledk navržených úprav provozních výkon na výši plateb provozovateli Linky. Bez
souhlasu obou smluvních stran nelze Navrhovaný rozsah jízdního ádu jakkoliv m nit a/nebo dopl ovat.
P i souhlasu obou smluvních stran promítne Ústecký kraj dohodnutou zm nu do smlouvy o závazku
ve ejné služby; za tímto ú elem Ústecký kraj prohlašuje, že uzavíraná smlouva o závazku ve ejné služby
bude obsahovat takový mechanismus zm n požadovaných výkon , který smluvním stranám jednostrann
umožní prosadit dohodnutou zm nu do textu smlouvy, aniž by takový postup umož oval uplat ovat v i
smluvním stranám nárok na náhradu škody, p íp. jakýkoliv jiný sank ní nárok.
lánek 6.
Zrušení

6.1

Smluvní strana m že podat v souladu s ustanovením § 167 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, ve
zn ní pozd jších p edpis , písemný návrh na zrušení této smlouvy v následujících p ípadech:
a)
bylo-li to v této Smlouv dohodnuto (viz lánek 4.5 a 5.3 této smlouvy),
b)
zm ní-li se podstatn pom ry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu této ve ejnoprávní
Smlouvy, a pln ní této Smlouvy nelze na smluvní stran z tohoto d vodu spravedliv
požadovat
c)
jestliže se tato ve ejnoprávní Smlouva dostala do rozporu s právními p edpisy,
d)
z d vodu ochrany ve ejného zájmu,
e)
jestliže vyšly najevo skute nosti, které existovaly v dob uzavírání této ve ejnoprávní Smlouvy
a nebyly smluvní stran bez jejího zavin ní známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich
znalostí tuto ve ejnoprávní Smlouvu neuzav ela.

6.2

Podá-li smluvní strana ze zákonem stanovených d vod (viz výše) návrh na zrušení této ve ejnoprávní
smlouvy a druhá strana s ním vysloví souhlas, ve ejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
druhé ze smluvních stran došel smluvní stran , která návrh podala. Pokud bylo k uzav ení této
ve ejnoprávní smlouvy t eba souhlasu správního orgánu, vyžaduje se jeho souhlas i ke zrušení
ve ejnoprávní smlouvy.

6.3

Pokud n která ze stran se zrušením této ve ejnoprávní smlouvy nesouhlasí, m že o zrušení ve ejnoprávní
smlouvy na žádost smluvní strany, která podala návrh podle odstavce 1, rozhodnout nad ízený správní
orgán.
lánek 7.
Výpov

7.1

Kterákoliv smluvní strana je oprávn na tuto Smlouvu vypov d t pouze písemnou výpov dí, p i dodržení
výpov dní doby t í m síc ode dne následujícího po doru ení výpov di druhé smluvní stran této
smlouvy.
lánek 8.
Záv re ná ustanovení

8.1

V p ípad , že je nebo se stane n které z ustanovení této Smlouvy neplatné, neú inné nebo
nevykonatelné, nebude tím dot ena platnost, ú innost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání.
Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou sou innost pro to, aby neplatné, neú inné nebo
nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, ú inným a vykonatelným, které
v nejvyšší možné mí e zachovává ekonomický ú el zamýšlený neplatným, neú inným nebo
nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro p ípad smluvní mezery.
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8.2

Zm ny nebo dopln ní této Smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného ob ma smluvními
stranami.

8.3

Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se ídí právním ádem eské republiky.

8.4

Tato Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami.

8.5

Sou ástí této Smlouvy jsou tyto p ílohy:
P íloha .1 – navrhovaný rozsah jízdního ádu
P íloha . 2 – harmonogram zadávacího ízení

8.6

Tato Smlouva byla sepsána ve ty ech stejnopisech s tím, že každá smluvní strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

8.7

Ústecký kraj potvrzuje, že o uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto dle ust. § 35 odst. 2 písm.h) zákona
.129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní p edpis pozd jších Zastupitelstvem Ústeckého kraje
dne 30. 4. 2008 . usnesení …………..

8.8

Liberecký kraj potvrzuje, že o uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto dle ust. § 35 odst. 2 písm.h) zákona
. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní p edpis pozd jších Zastupitelstvem Libereckého
kraje dne …………… .usnesení …………..

8.9

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé v li, a na d kaz
toho p ipojují své podpisy.

V [bude dopln no] dne: [bude dopln no]
za Ústecký kraj:

V [bude dopln no] dne: [bude dopln no]
za Liberecký kraj:

……………………………………….
……………………………………….
Ústecký kraj
Ing. Ji í Šulc

Liberecký kraj

hejtman Ústeckého kraje

hejtman Libereckého kraje

Petr Skokan
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P íloha 1
Navrhovaný rozsah jízdního ádu
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P íloha 2
Harmonogram zadávacího ízení

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Usnesení o spole né smlouv :
Sestavení podklad k zadávacímu ízení:
Rozeslání podklad k zadávacímu ízení:
Konec lh ty k podávání nabídek:
P edložení návrhu p id lení zakázky:
Konec lh ty k p id lení zakázky a závazné lh ty:
Ud lení zakázky:
Zahájení provozu:

duben 2008
do 31. kv tna 2008
konec ervna 2008
konec listopadu 2008
za átek prosince 2008
polovina ledna 2009
nejpozd ji konec února 2009
prosinec 2011

Poznámka: Harmonogram obsahuje pouze minimální asové rezervy pro možná ov ovací ízení a
ozna uje nejzazší termíny p íslušného stadia ízení.
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P íloha . 3 k usnesení . 18/109R/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
íslo poskytovatele : …/2008
íslo p íjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu : 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání :
Ing. Ta ána Krydlová, pov ená vedením odboru životního prost edí Krajského ú adu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
………………………………………………………………….
se sídlem: …………………
zastoupený ……………..
I ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Osoba odpov dná za realizaci projektu:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „……………..“

1

P íloha . 3 k usnesení . 18/109R/2008

Preambule
Pro ú ely poskytování dotací
byly
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních
prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 22/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007 byl schválen Program rozvoje ekologické výchovy,
vzd lávání a osv ty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008 a stanoven rámec pro realizaci
tohoto programu pro rok 2008.

lánek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . ……./2008 ze dne 15. 4
2008 neinvesti ní dotaci ve výši ……………..,- K (slovy: -……………..-korun eských),
která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, . ú. …………….., pod UZ (ú elovým
znakem) 99, za podmínky, že ji p íjemce stanoveným zp sobem použije nejpozd ji do
konce kalendá ního roku, ve kterém byla poskytnuta.

lánek II.
Financování
1. Dotace je p id lena za ú elem realizace p edloženého projektu „……………..“ v rámci
programu rozvoje ekologické výchovy, vzd lávání a osv ty (EVVO) v Ústeckém kraji pro
rok 2008 a poskytovatelem odsouhlaseného rozpo tu všech plánovaných p íjm a výdaj
(dále jen „plánovaný nákladový rozpo et“) a to v rozsahu v n m uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhrad plánovaných náklad v jejich druhovém len ní
(dále jen „procentuální ú elové ur ení prost edk “). Plánovaný nákladový rozpo et
p edložený p íjemcem v projektu je nedílnou sou ástí této smlouvy jako její p íloha . 1.
2. Ú elové ur ení prost edk

iní v len ní na

a) nákup materiálu ………………………………..,- K v rozsahu uvedeném v položkovém
rozpo tu žádosti o dotaci v rámci programu
b) nákup služeb (na fakturu i ú etní doklady) ……………………………..,- K v rozsahu
uvedeném v položkovém rozpo tu žádosti o dotaci v rámci programu
c) cestovné
se
samostatným
vy len ním
p íkaz)………………………….K

zahrani ních

cest

(na

cestovní

d) osobní náklady (uzav ené dohodou)………………… ……………..,- K
uvedeném v položkovém rozpo tu žádosti o dotaci v rámci programu

v rozsahu

e) v cné dary (pouze u sportovních, um leckých apod. sout ží pro d ti a mládež) …K
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3. Zm ny v rámci ú elového ur ení prost edk je možné provád t na základ dohody
smluvních stran. Za p edpokladu spln ní následujících podmínek je možný p esun mezi
jednotlivými ú elovými položkami bez souhlasu poskytovatele:
- výše zm ny nep esáhne ……,- K
- zm na nebude mít vliv na základní ú el projektu
- stanovený procentuální podíl dotace na celkových nákladech projektu bude
dodržen
4. Termín ukon ení realizace projektu je 30. prosince 2008 a pro p íjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta ú elov (viz l. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných náklad vzniklých v kalendá ním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,
p ímo souvisejících s realizací projektu. Datum ú innosti uznatelných náklad je
1. 5. – 15. 12. 2008
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který spl uje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, ú elnosti a hospodárnosti,
- vznikl p íjemci v p ímé souvislosti s provád ním projektu v daném rozpo tovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozd ji do konce kalendá ního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta
- byl skute n vynaložen a zachycen v ú etnictví p íjemce dotace na jeho ú etních
dokladech, je identifikovatelný, ov itelný a podložený prvotními podp rnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- po ízení dlouhodobého a krátkodobého finan ního majetku
- dlužný úrok
- opat ení pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemk a budov,
- rekonstrukce a opravy nemovitostí,
- ztráty z devizových kurz ,
- ob erstvení a reprezentativní pohošt ní,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona . 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném zn ní
- mzdy v etn odvod nad rámec platových p edpis pro zam stnance ve ve ejných
službách a správ (zákon . 143/1992 Sb., na ízení vlády . 330/2003 v platném zn ní)
- náhrady mzdy za dobu nep ítomnosti (dovolená, nep ítomnost, nemoc).
6. Dotace bude poskytnuta:
-

jednorázov

7. Jako závazný finan ní ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových nákladech
projektu ve výši 20 %. Závazný finan ní ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým
náklad m projektu v etn dodržení druhového len ní nákladového rozpo tu.
lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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a) Použít dotaci za ú elem realizace p edloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a to do konce kalendá ního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou
b) Dotaci nep evést na jiný subjekt.

c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH
d) Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk v souladu se schváleným
rozpo tem projektu a jejich ádné a odd lené sledování v ú etnictví, pod daným
ú elovým znakem (UZ), vedeného v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o
ú etnictví, v platném zn ní, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
náklad celého projektu.
e) P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho m síce po ukon ení realizace projektu. Spolu se záv re nou zprávou je
p íjemce povinen p edložit záv re né vyú tování erpání dotace. Ze závažných
d vod m že být termín vyú tování na žádost p íjemce dotace prodloužen, maximáln
však o 10 kalendá ních dn .
I. Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

ozna ení p íjemce dotace
íslo dotace

-

popis realizace projektu v . dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

p ínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyú tování poskytnuté dotace, v etn ú elového znaku.

II. Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
-

p ehled všech p íjm a výdaj projektu dle schváleného rozpo tu
p ehled výdaj projektu hrazených z dotace v len ní podle plánovaného
nákladového rozpo tu

f) Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
g) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití
prost edk dotace v návaznosti na rozpo et projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do ú etní evidence.
h) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor životního prost edí
krajského ú adu o všech zm nách, týkajících se identifikace p íjemce nebo realizace
podpo eného projektu.
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i) V p ípad vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven
jako závazný ukazatel (viz. bod 6 l. II.), prost edky, o které byl dohodnutý podíl
dotace p ekro en, vrátit. Tyto prost edky p íjemce poukáže zp t na ú et poskytovatele,
z n hož mu byly poskytnuty, a to sou asn p i p edložení záv re né zprávy.
j) Vrátit nevy erpanou ást dotace zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byla
poskytnuta v p ípad , že skute n vynaložené náklady budou nižší než plánovaný
rozpo et, sou asn p i p edložení záv re né zprávy.
k) Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že se projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7
kalendá ních dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l) Respektovat záv ry kontroly provedené administrujícím odborem nebo
kontroly krajského ú adu.

orgánem

m) V p ípad , že porušení podmínek smlouvy je možno kvalifikovat jako porušení

rozpo tové kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn.
bude na ízeno p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky neoprávn n
použitých nebo zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši 1 promile
denn z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .
lánek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na p íjemci
vrácení dotace a p íjemce je povinen na výzvu poskytovatele prost edky poskytnuté dotací
vrátit ve lh t stanovené poskytovatelem. V p ípad prodlení p íjemce s vrácením
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky .
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou

lánek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), 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 smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace prohlašuje, že:
a) 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 smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
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b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.

2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn
p ístupného informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
4. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných
a íslovaných dodatk .
5.

Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, p i emž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . ……./2008 ze dne
15. 4. 2008

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

……………………………………………………….
……………..
……………..
p íjemce
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Zm ny zápisu školy nebo školského za ízení do rejst íku škol a školských za ízení
z izovaných Ústeckým krajem
1. St ední pr myslová škola elektrotechnická a za ízení pro další vzd lávání
pedagogických pracovník , spol. s.r.o.
se zápisem kombinované formy vzd lávání u oboru vzd lání 26-41-M/01 Elektrotechnika,
s cílovou kapacitou 96 žák .
2. D tský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, p ísp vková organizace
se zápisem nového oboru vzd lání 79-01-B/001 Pomocná škola, s cílovou kapacitou 14 žák .
3. St ední škola obchodu a služeb, Teplice, p ísp vková organizace
s odstran ním doložky „dobíhající“ u oboru vzd lání 66-53-H/003 Operátor skladování,
forma denní, s cílovou kapacitou 75 žák .
4. Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská
1100, p ísp vková organizace
se zápisem oboru vzd lání 26-41-N/04 Výroba, p enos a užití elektrické energie, denní
forma, s cílovou kapacitou 120 žák a dálková forma s cílovou kapacitou 120 žák .
5. St ední škola technická AGC a.s.
se zvýšením cílových kapacit u obor vzd lání:
26-47-M/003 Informa ní technologie – aplikace osobních po íta , forma denní, ze 160 na
180 žák ,
64-41-L/524 Podnikání, forma dálková, z 60 na 90 žák ,
se snížením cílové kapacity u oboru vzd lání 26-41-M/002 Elektrotechnika, forma denní,
z 96 na 22 žák .
6. Hotelová škola, Teplice, p ísp vková organizace
s navýšením cílové kapacity u oboru vzd lání 65-42-M/01 Hotelnictví, forma denní z 360 na
400 žák .
7. Základní um lecká škola, Duchcov, p ísp vková organizace
se zm nou názvu školy na Základní um lecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, p ísp vková
organizace.

1

P íloha . 5 k usnesení . 23/109R/2008
Zm ny zápisu školy nebo školského za ízení do rejst íku škol a školských za ízení
z izovaných Ústeckým krajem

Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Varnsdorf, Mariánská 1100,
p ísp vková organizace
se zápisem nového místa poskytovaných školských služeb u Domova mládeže na adrese
Mariánská 1139, Varnsdorf s cílovou kapacitou 50 l žek,
se zápisem nového oboru vzd lání 65-53-N/01 Cestovní ruch, denní forma s cílovou
kapacitou 120 žák a dálková forma s cílovou kapacitou 120 žák .
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k ve ejné zakázce zadávané podle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis

název ve ejné zakázky:
druh zadávacího ízení:
p edpokládaná hodnota ve ejné zakázky:
evid. íslo ve ejné zakázky (dle IS VZ):
zadavatel:
I zadavatele:

„Pojišt ní majetku, pojišt ní odpov dnosti za škodu a pojišt ní vozidel pro
rizika POV a HAV Ústeckého kraje“
otev ené ízení
nadlimitní
Ústecký kraj
70892156
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preambule
Zadávací dokumentace je soubor dokument , údaj , požadavk a technických podmínek zadavatele vymezujících p edm t
ve ejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá
zadavatel.

1.

Identifika ní údaje zadavatele

název/obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
I :
osoba oprávn ná jednat:
kontaktní osoba zadavatele:
email:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Kraj
70892156
Ing. Ji í Šulc, hejtman
Ing. Jind ich Šimák
Simak.j@kr-ustecky.cz

2.

Vymezení p edm tu ve ejné zakázky

2.1.

Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky

P edm t ve ejné zakázky:
popis:
Pojišt ní majetku
Pojišt ní odpov dnosti za škodu
Pojišt ní motorových vozidel
Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou
provozem motorového vozidla
P edpokládaná hodnota v CZK:

SLUŽBY
hlavní p edm t – kód CPV:
66336200-6

další p edm ty – kód CPV:
66337000-1
66334100-1
66337100-2

40 000 000,-

2.2.

Vymezení p edm tu ve ejné zakázky

2.2.1.

P edm tem této ve ejné zakázky jsou pojiš ovací služby spojené s pojišt ním nemovitého a movitého majetku
zadavatele, pojišt ní odpov dnosti za škodu, havarijní pojišt ní vozidel a pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou
provozem vozidel zadavatele – Ústeckého kraje.

2.2.2.

Pro ú ely této ve ejné zakázky zadavatel vymezuje následující pojmy. Zadavatel trvá na jejich použití v této ve ejné
zakázce, tj. i na jejich bezvýhradném použití v nabídce uchaze e, v . návrhu smlouvy. Nedodržení vymezení (definice)
kteréhokoliv níže uvedeného pojmu bude posouzeno jako nespln ní zadávacích podmínek s následkem vy azení
takové nabídky.
Pro ú ely této ve ejné zakázky se následujícími pojmy rozumí:
„Požár“ =
Požár, výbuch, úder blesku, náraz letadla nebo jeho z ícení, p ípadn jeho ásti nebo nákladu.

„Povode “ =

Povode nebo záplava.
Povodní se rozumí p echodné výrazné zvýšení hladiny vodních tok nebo jiných povrchových
vod, p i kterém již voda zaplavuje místo pojišt ní mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy
voda z ur itého území nem že do asn p irozeným zp sobem odtékat nebo její odtok je
nedostate ný, p ípadn je zaplavováno území p i soust ed ném odtoku srážkových vod.
Záplavou se rozumí vytvo ení souvislé vodní plochy, která po ur itou dobu stojí nebo proudí
v míst pojišt ní.

„Vítr“ =

Vich ice nebo krupobití.
Vich icí se rozumí dynamické p sobení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a
vyšší. Za škodu zp sobenou vich icí se dále považují i škody zp sobené vržením jiného
p edm tu vich icí na v c.
Krupobitím se rozumí pád kousk ledu vytvo ených v atmosfé e.

„Sesuv“ =

Sesouvání p dy, z ícení skal nebo zemin, sesouvání nebo z ícení lavin, v p ípad budovy též tíha
sn hu nebo námrazy.
Tíhou sn hu nebo námrazy se rozumí destruktivní p sobení jejich nadm rné hmotnosti na
konstrukce budov. Za nadm rnou se považuje taková tíha sn hu nebo námrazy, která se v dané
oblasti místa pojišt ní b žn nevyskytuje. Za škody zp sobené tíhou sn hu nebo námrazy se
nepovažuje p sobení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sn hu nebo ledu.

„Pád stromu“ =

Pád strom , stožár a jiných p edm t , nejsou-li sou ástí poškozené v ci nebo nejsou-li sou ástí
téhož souboru jako poškozená v c.
Pádem strom , stožár nebo jiných p edm t se rozumí takový pohyb t lesa, který má znaky
pádu zp sobeného zemskou gravitací.
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2.2.3.

„Zem t esení“ =

Zem t esením se rozumí ot esy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské k ry, dosahující
intenzity alespo 6. stupn mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické ú inky
zem t esení, a to v míst pojišt ní.

„Vodovodní škody“=

Poškození nebo zni ení v ci kapalinou unikající z vodovodních za ízení, poškození nebo zni ení
potrubí nebo topných t les vodovodních za ízení v etn armatur, došlo-li k n mu p etlakem nebo
zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zni ení kotl , nádrží a vým níkových stanic
vytáp cích systém , došlo-li k n mu zamrznutím kapaliny v nich.

„Náraz“ =

Náraz dopravního prost edku, za p edpokladu, že je pojišt na budova, pád strom nebo stožár
nebo jiných v cí, pokud nejsou sou ástí pojišt né v ci nebo souboru pojišt ných v cí.

„Sdružený živel“ =

Pod tímto pojmem jsou zahrnuta všechna shora uvedená pojišt ní.

Pojišt ní bude sjednáno na novou cenu. Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném míst a v daném ase
v c stejnou nebo srovnatelnou znovu po ídit jako v c stejnou nebo novou, stejného druhu a ú elu. Zohledn ní
opot ebení nebo jiného znehodnocení v p ípad pojistného pln ní se nep ipouští.

P edm t pojišt ní

UJEDNÁNÍ O POJIŠT NÍ PRVNÍHO RIZIKA

Pojistná ástka (v K )

Živelní pojišt ní („Sdružený živel“)
Soubor budov, hal a jiných staveb v etn oplocení a dále specifikovaných, dle p ílohy .1

30.588.368.809

Soubor budov, hal a jiných staveb v etn oplocení na území R – pojišt ní se sjednává
na 1. riziko

10.000.000

Soubor movitého majetku

129.000.000

Internetové kiosky 18 ks

1.000.000

Stojany na informa ní letáky 15ks, informa ní mapy 25ks ,,Turistická databanka
Ústeckého kraje“

336.175

Reklamní p edm ty (Brusel)

839.000

Vitráž-v c zvláštní um lecké hodnoty

216.000.000

Soubor zásob

11.000.000

Soubor cennosti vlastních i cizích (ceniny, peníze apod.) – pojišt ní se sjednává na 1.
riziko
Soubor um leckých p edm t (cizích i vlastních) - obrazy – pojišt ní se sjednává na 1.
riziko
Soubor nedokon ených a dosud neza azených investic – pojišt ní se sjednává na 1. riziko

1.500.000
2.000.000
10.000.000

Náklady
Náklady na opravu nebo na znovupo ízení um leckého nebo um lecko – emeslného díla,
které je stavební sou ástí pojišt né budovy – pojišt ní se sjednává na 1. riziko

10.000.000

Spoluú asti – základní pojistná nebezpe í
Požár, výbuch, p ímý úder blesku, pád letadla p ípadn jeho ást nebo nákladu

10.000

Voda vytékající z vodovod. za ., p etlak nebo zamrzání vody, je-li poj. v cí budova

1.000

Náraz vozidla

1.000

Vich ice nebo krupobití

1.000

Povode nebo záplava

10.000

Zem t esení

20.000

Sesouvání p dy, z ícení skal nebo zemin

20.000

Pád strom , stožár nebo jiných p edm t

1.000
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Tíha sn hu nebo námrazy

20.000

Limity pojistného pln ní
Povode

100.000.000

Vítr

100.000.000

Sesuv

100.000.000

Vodovod

25.000.000

Pojišt ní odcizení, pojišt ní pro p ípad odcizení v ci krádeží vloupáním nebo loupeží i poškozením v ci:

P edm t pojišt ní

Pojistná ástka
(v K )

Spoluú ast
(v K )

Pojišt ní pro p ípad odcizení v ci krádeží vloupáním, odcizení v ci loupežným p epadením, úmyslné
poškození v ci.
Stavební sou ásti, tj. prvky, které tvo í vnit ní prostor
pojišt né budovy, p íp. vnit ní prostor pronajaté ásti
budovy a dále náklady na opravu poškozených nebo
2. 000.000
1. riziko
1.000
zni ených stavebních sou ástí jež tvo í zabezpe ení
uzam eného místa pojišt ní, v etn oplocení
Soubor movitého majetku

1 000.000

1. riziko

Internetové kiosky 18 ks

1.000.000

1.000

Stojany na informa ní letáky 15ks, informa ní mapy
25ks ,,Turistická databanka Ústeckého kraje“

336.200

1.000

Reklamní p edm ty

839.000

1.000

Vitráž-v c zvláštní um lecké hodnoty

216.000.000

1.000

Soubor zásob

1 000.000

1. riziko

1.000

Soubor cennosti vlastních i cizích (ceniny, peníze
apod.)

1 500.000

1. riziko

1.000

Soubor um lecké p edm ty vlastní i cizí - obrazy

1 000.000

1. riziko

5.000

Soubor movitého majetku i zásob (vlastního i cizího)
na riziko prostá krádež

100.000

P eprava cenností (peníze, ceniny, cenné papíry
apod.) pov enou osobou

1.000.000

1. riziko
1. riziko

1.000

1.000
5.000

Podmínky pro pojišt ní pro p epravované cennosti musí být v nabídce vymezeny následovn :
Cennosti do výše 100.000,- K mohou být p epravovány v uzav ené kabele nebo kuf íku jednou pov enou osobou
vybavenou obranným sprejem.
Cennosti ve výši od 100.001,- K do 500.000,- K budou p epravovány v uzav ené kabele nebo kuf íku nejmén dv ma
pov enými osobami. Jedna osoba musí být vybavena obranným prost edkem (sprejem, el. paralyzerem, atd.).
Cennosti ve výši od 500.001,- K do 1,000.000,- K budou p epravovány v bezpe nostním zavazadle nebo p epravním
kontejneru opat eném za ízením proti nekontrolovanému otev ení (nap . zámek, zvuková signalizace spod.) nejmén
dv ma pov enými osobami automobilem s uzav enou kovovou karoserií z místa a do místa nejblíže možném.
Pov ené osoby musí být vybaveny obranným prost edkem (sprejem, el. paralyzerem, atd.).
P i pojišt ní pen z p epravovaných poslem právo na pln ní vzniká, jestliže pojišt ný nebo jiná osoba pov ená
p evzetím pen žní zásilky byla p i doprav hodnot jí sv ených z místa p evzetí do místa ur ení oloupena o tyto
hodnoty. P eprava se uskute ní z adresy rizika ur enou trasou do pen žního ústavu, pošty nebo z nich do adresy rizika
a p eprava nebude až do místa ur ení p erušena. Osoba p epravující peníze se považuje za posla jen tehdy, jestliže je
starší než 18 let, fyzicky a duševn zp sobilá a není pod vlivem alkoholu i jiných návykových látek. Pojišt ní se
vztahuje i na p ípady, kdy pachatel bezprost edn p ed nebo po p eprav pen žní zásilky použije proti pojišt nému,
jeho pracovníkovi nebo jiné osob pov ené pojišt ným násilí nebo hrozbu bezprost edního násilí. Pojišt ní se vztahuje
i na odcizení nebo ztrátu p epravovaných pen z p i dopravní nebo jiné nehod , následkem které byl posel zbaven
možnosti sv ené peníze opatrovat.
Z pojišt ní jsou vylou eny škody, které vzniknou zpronev rou poslem.
Za posla se nepovažují profesionální p epravci pen z, tj. fyzické nebo právnické osoby s p edm tem podnikání "podniky

Zadávací dokumentace_strana 5 (celkem 13)

P íloha . 6 k usnesení . 45/109R/2008

zajiš ující ostrahu majetku a osob".

Pojišt ní elektroniky (Allrisk, v etn odcizení):

Pojistná ástka
(v K )

P edm t pojišt ní

Spoluú ast / Limit (v K )

Soubor vlastní a cizí elektroniky
(PC, servery, sít , úst edny, notebooky, projektory 8.000.000

1. riziko

5 000

apod.)
1 000
Elektronika mimo objekt (v etn

uschování

ve
500 000

1. riziko

limit 100 000 na

vozidlech)
1 pojistnou událost
1 000 limit 20.000
Mobilní telefony

500 000

1. riziko
na 1 pojistnou událost

Místo pojišt ní pro soubor budov, hal a jiných staveb v etn
obsahuje p íloha . 1 této zadávací dokumentace.

oplocení a dále specifikované na jednotlivých adresách

Pro ostatní p edm ty pojišt ní se sjednává místo pojišt ní území

eské republiky.

Ro ní limit pln ní (RLP) na majetkové škody bude sjednán ve výši 1.000.000.000,- K .

2.2.4.

Pojišt ní odpov dnosti za škodu

P edm t pojišt ní

Pojistná ástka
(v K )

Spoluú ast
(v K )

Pojišt ní odpov dnosti - pojistné pln ní - pojistná ástka dvojnásobek za rok
I. varianta
Pojišt ní odpov dnosti za škodu
v etn následných finan ních škod

50.000.000

0

První vrstva
10.000.000

0

Druhá vrstva
50.000.000

10.000.000

Regresy pojiš oven - 3. osoby

5.000.000

5.000

Pojišt ní odpov dnosti za v ci p evzaté

2.000.000

5.000

Pojišt ní odpov dnosti za v ci užívané

2.000.000

5.000

Pojišt ní odpov dnost za isté finan ní škody

5.000.000

5.000

Regresy pojiš oven – zam stnanci

5.000.000

5.000

V ci zam stnanc

200.000

0

II. varianta

Pojišt ní odpov dnosti za škodu
v etn následných finan ních škod

Schválený rozpo et kraje pro rok 2008: 10.858.068.000 K
Retroaktivita: Pojišt ní se nevztahuje na p ípady, kdy p í ina vzniku škody nastala p ede dnem 01.01.2003.
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Územní rozsah : Evropa (dále jen „E“)

2.2.5.

HAVARIJNÍ POJIŠT NÍ A POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI Z PROVOZU VOZIDEL L R

2.2.7.1.POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA
Minimální limit pln ní na 1 vozidlo
škody na zdraví 3. osob:
škody na v ci 3. osob:

100 000 000 K
100 000 000 K

2.2.7.2.HAVARIJNÍ POJIŠT NÍ - na obecnou cenu
Územní rozsah pojišt ní:
Rozsah pojistného krytí:
Spoluú ast:

Evropa
Allrisk (havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus)
1%, min. 1 000 K – dle p iloženého seznamu

2.2.7.3.POJIŠT NÍ VÝBAVY
Hodnota mimo ádné výbavy vozidla je zahrnuta v pojistné ástce.
2.2.7.4.POJIŠT NÍ

ELNÍCH SKEL

Limit pln ní:
Spoluú ast:

bez limitu
0K

ÚRAZOVÉ POJIŠT NÍ SEDADEL
Pojistné ástky
pro p ípad smrti následkem úrazu
pro p ípad trvalých následk úrazu
pro p ípad t lesného poškození zp sobeného úrazem
Spoluú ast:

min. 100 000 K , 400 000 K (dle p ílohy)
min. 200 000 K , 800 000 K (dle p ílohy)
min. 20 000 K , 80 000 K (dle p ílohy)
0K

POJIŠT NÍ ZAVAZADEL
Pojistná ástka na vozidlo:
Spoluú ast:

min. 10 000 K , 50 000 K (dle p ílohy)
1 % min. 1 000 K

2.2.6.

Podrobné vymezení rozsahu a množství, v etn seznamu vozidel, obsahují p ílohy . 1, . 2, . 3, . 4 a . 5 této
zadávací dokumentace.

3.

Požadavky na varianty nabídky

Varianty nabídky jsou p ípustné výhradn pro pojišt ní odpov dnosti v rozsahu dle zadávacích podmínek (viz odst. 2.2.4. této
zadávací dokumentace). Uchaze e je povinen podat nabídku pro ob požadované varianty.

4.

Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje pro pln ní ve ejné zakázky obchodní podmínky. Veškeré níže uvedené obchodní podmínky jsou
zadavatelem stanoveny jako minimální a uchaze tak m že nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodn jší.
Nespln ní kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem bude posouzeno jako nespln ní požadavk
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s následkem vy azení takové nabídky.
Zp sob prokázání spln ní jednotlivých obchodních podmínek je uveden u každé podmínky samostatn .
4.1.

Platební podmínky

Zadavatel požaduje zapracovat do návrhu smlouvy ustanovení o platebních podmínkách, p i emž stanovuje následující
základní platební podmínky:
4.1.1. Pojistník nebude poskytovat zálohy na pln ní p edm tu smlouvy.
4.1.2. Poskytnuté pojiš ovací služby budou hrazeny tvrtletn na základ splátkového kalendá e pojistného, obsaženého ve
smlouv , a to do patnáctého dne prvního m síce p íslušného pojistného období na ú et pojiš ovacího maklé e
pojistníka (RESPECT, a.s., sídlo: Praha 4, Pod Kr ským lesem 2016/22, PS 14200, I : 25146351).
4.1.3. Platby budou probíhat výhradn v K . Rovn ž veškeré údaje o výši pojistného musí být uvád ny v K .
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4.2.

Ostatní ujednání

Uchaze prokáže spln ní této obchodní podmínky zapracováním dále uvedených požadavk do návrhu smlouvy:
4.2.1. Smluvními stranami budou: 1/ pojistník (Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem, I :
70892156), 2/ pojistitel (uchaze ).
4.2.2. Návrh smlouvy musí obsahovat maklé skou doložku pro spole nost RESPECT a.s., sídlo: Praha 4, Pod Kr ským lesem
2016/22, PS 14200, I : 25146351, zapsané v obchodním rejst íku, vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 4845, ze které bude vyplývat minimáln povinnost veškerý obchodní styk týkající se pojišt ní vyplývající z této
ve ejné zakázky provád t prost ednictvím pouze spole nosti RESPECT,a.s. – zplnomocn ného maklé e.
4.2.3. Jestliže dojde k p ír stku objemu pojiš ovaného majetku, pojistné se zvýší pouze tehdy, bude-li p ír stek objemu
pojiš ovaného majetku vyšší než nabídnutá tolerance.
4.2.4. Jestliže dojde k úbytku objemu pojiš ovaného majetku, pojistné se automaticky sníží adekvátn úbytku pojiš ovaného
majetku.
4.2.5. Návrh smlouvy musí obsahovat údaje o bonifikaci za bezeškodní pr b h pro 1. rok trvání pojišt ní vyjád enou v % (na
max. 2 desetinná místa) ze zaplaceného pojistného pro bezeškodní pr b h 5%, 10% a 15% a údaj o toleranci p i
stanovení pojistného u p ír stku majetku vyjád enou v % (na max. 2 desetinná místa).
4.2.6. Smlouva se uzavírá na dobu neur itou, s výpov dní lh tou 6 m síc .
4.2.7. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu smlouvy oprávn nými zástupci obou smluvních stran.
4.2.8. Aktualizace pojistné smlouvy bude probíhat tvrtletn formou dodatku s tím, že pojišt ný oznámí maklé i veškeré zm ny
týkající se daného tvrtletí nejpozd ji do 15 dne následujícího m síce.
Ujednává se, že jakýkoliv další nový majetek, který svým charakterem pat í mezi pojišt né v ci, který pojišt ný nabude
v pr b hu pojistného období, a který bude umíst n na jiném míst než je ujednáno v pojistné smlouv , bude
automaticky pojišt n touto smlouvou. Pojišt ní se vztahuje pouze na majetek umíst ný na území eské republiky.
Pojišt ný je povinen výše uvedenou zm nu prokazateln oznámit maklé i nejpozd ji do 30 kalendá ních dn od nabytí
majetku, pom rné pojistné bude tvrtletn zú továno v dodatku k této pojistné smlouv s datem ú innosti od data nabytí
majetku.
Pokud pojišt ný do termínu 30 dn od nabytí nového majetku maklé i tento majetek ádn nenahlásí, není pojišt n.
Na za átku každého pojistného roku dojde k aktualizaci smlouvy, kde bude zohledn no po ízení a vy azení majetku
v pr b hu p edcházejícího pojistného roku
íslovaných, písemných a oboustrann odsouhlasených dodatk ,
4.2.9. Zm ny smlouvy budou platné pouze na základ
podepsaných oprávn nými zástupci obou smluvních stran.
4.2.10. Smluvní strany se dohodly, že p ípadné sporné škody, rozpory ohledn kvality a úplnosti pln ní p edm tu smlouvy
budou vy ísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí ob strany.
4.2.11. Obchodní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se ídí ustanoveními zákona . 513/1991 Sb.,
Obchodním zákoníkem, v platném zn ní, platným právním ádem R a obchodními zvyklostmi.
4.2.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu p e etly, s jejím obsahem souhlasí, tato je d kazem jejich pravé a svobodné
v le a na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.
4.3.

Ocen ná specifikace jednotlivých rizik

Uchaze prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele ocen ním specifikace jednotlivých rizik (zcela v souladu s požadavky
vymezenými v l. 5.1. této zadávací dokumentace), která je sou ástí této zadávací dokumentace, a jejím p ipojením coby
p ílohy k návrhu smlouvy.

4.4.

Subdodavatelé

V souladu s ust. § 44 odst. 6 Zákona zadavatel požaduje, aby uchaze ve své nabídce specifikoval ásti ve ejné zakázky, které
má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatel m.
Uchaze prokáže tuto obchodní podmínku ve své nabídce seznamem, v n mž specifikuje ásti ve ejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatel m (uchaze uvede p esnou specifikaci p edm tu subdodávky). Ke specifikaci
každé takové ásti uvede identifika ní údaje p íslušného subdodavatele /v rozsahu ust. § 17 písm. d) Zákona, tj. obchodní firmu
nebo název, sídlo, právní formu, identifika ní íslo, bylo-li p id leno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firmu nebo
jméno a p íjmení, místo podnikání, pop ípad místo trvalého pobytu, identifika ní íslo, bylo-li p id leno, pokud jde o fyzickou
osobu/ a pom r této subdodávky (v %) k nabídkové cen uchaze e. Tento seznam uchaze p edloží v nabídce coby p ílohu
návrhu smlouvy.

V p ípad , že uchaze má v úmyslu zadat ur itou ást ve ejné zakázky jednomu i více subdodavatel m, nebo jestliže objem
subdodávky jednoho subdodavatele p esáhne 10% nabídkové ceny , uchaze tuto p ílohu k návrhu smlouvy p edloží.

5.

Požadavek na zp sob zpracování nabídkové ceny

5.1.

Postup p i zpracování nabídkové ceny

Na základ vymezení p edm tu ve ejné zakázky obsažených v této zadávací dokumentaci, uchaze stanoví nabídkovou cenu.
Nabídková cena musí být zpracována v eské m n (CZK), a to jako celková cena za veškerá pojišt ní vymezená v p íloze
. 7 této zadávací dokumentace (dále jen „Specifikace“) pro první rok (12 m síc ) trvání pojišt ní; „rokem“ se rozumí
kalendá ní rok o 365 dnech s tím, že p edpokládané zahájení doby pln ní je 01.09.2008.
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Nabídková cena musí být v nabídce uvedena v len ní po (všech) jednotlivých položkách vymezených ve Specifikaci, tj. dle
jednotlivých požadovaných rizik, s uvedením pojistné sazby v promilích a pojistného v CZK a dále celkem v CZK za všechna
rizika.
P i zpracování nabídkové ceny je uchaze oprávn n ve Specifikaci vyplnit pouze bu ky ve zvýrazn ných sloupcích:
§
ve sloupci „Pojistná sazba v promilích z limitu nebo z p íjm “ a
§
ve sloupci „Pojistné v K za první rok trvání pojišt ní“.
Obsah všech ostatních bun k ve Specifikaci nesmí uchaze m nit. Uchaze není oprávn n dopl ovat do Specifikace žádné
nové položky. Uchaze je nicmén oprávn n si ve Specifikaci upravit podle pot eby ší ku sloupc a výšku ádk .
Dle shora uvedených požadavk dopln ná Specifikace musí být sou ástí nabídky coby p íloha . 1 návrhu smlouvy.
Pokud uchaze p i zpracování nabídkové ceny zjistí, že n které služby, které vyplývají ze zadávacích podmínek, nejsou
uvedeny ve Specifikaci, upozorní na tuto skute nost v nabídce formou sestavy t chto chyb jících služeb s uvedením detailního
popisu, jejího (chyb jícího) množství a uvedením ceny (chyb jící) služby celkem (v CZK). Takto zjišt né služby však uchaze
nezohlední p i zpracování nabídkové ceny. Takto zjišt né služby nesmí být sou ástí nabídkové ceny! P ípadnou sestavu
chyb jících služeb uchaze p edloží v nabídce v ásti V cné a formální p ipomínky uchaze e.
Nabídkovou cenu lze p ekro it pouze za podmínek níže uvedených.
5.2.

Objektivní podmínky, za nichž je možno p ekro it výši nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny je možno p ekro it v p ípad , že dojde:
§
k nár stu pr m rného ro ního indexu spot ebitelských cen (inflace) za p edchozí kalendá ní rok zve ejn ného eským
statistickým ú adem ( SÚ) min. o 10,0%. V takovém p ípad se pojistné zvýší o skute nou míru inflace, zve ejn nou
SÚ. Uplatnit p ekro ení nabídkové ceny (pojistného) ve smyslu této podmínky lze prvn po ínaje rokem 2009, tj. o
skute nou míru inflace za rok 2008, zve ejn nou SÚ, pokud tato p esáhne 10,0%;
§
k p ír stku objemu pojiš ovaného majetku vyššímu než nabídnutá tolerance.
Jakékoliv jiné podmínky pro p ekro ení výše nabídkové ceny za p edm t ve ejné zakázky, vymezený v zadávacích
podmínkách, zadavatel nep ipouští.

6.

Zp sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle díl ích hodnotících kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího
ízení /oznámení o zakázce, bod IV.2.1)/.
Hodnotící komise je povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich po adí podle jednotlivých díl ích hodnotících kritérií a jejich vah:
A.
nabídková cena (váha kritéria 90 %)
Zp sob hodnocení nabídek v tomto díl ím hodnotícím kritériu je uveden níže.
B.

C.

bonifikace za bezeškodní pr b h pro 1. rok trvání pojišt ní vyjád ená v % ze zaplaceného pojistného
bezeškodní pr b h do 5%, do 10% a do 15% (váha kritéria 6 %)
Toto díl í hodnotící kritérium je složeno z následujících podkritérií:
§
bonifikace za bezeškodní pr b h pro 1. rok trvání pojišt ní vyjád ená v % ze zaplaceného pojistného
bezeškodní pr b h 5% (díl í váha podkritéria 30%)
§
bonifikace za bezeškodní pr b h pro 1. rok trvání pojišt ní vyjád ená v % ze zaplaceného pojistného
bezeškodní pr b h 10% (díl í váha podkritéria 30%)
§
bonifikace za bezeškodní pr b h pro 1. rok trvání pojišt ní vyjád ená v % ze zaplaceného pojistného
bezeškodní pr b h 15% (díl í váha podkritéria 40%)
Zp sob hodnocení nabídek v tomto díl ím hodnotícím kritériu je uveden níže.

pro

pro
pro
pro

tolerance p i stanovení pojistného u p ír stku majetku vyjád ená v % (váha kritéria 4 %)
Zp sob hodnocení nabídek v tomto díl ím hodnotícím kritériu je uveden níže.

Hodnocení nabídek bude provedeno následujícím zp sobem:
§
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude
v každém díl ím hodnotícím kritériu p id lena bodová hodnota, která odráží úsp šnost p edm tné nabídky v rámci
díl ího hodnotícího kritéria.
§
P i hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez dan z p idané hodnoty.
§
Pro íseln vyjád itelné kritérium, pro která má nejvhodn jší nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom ru hodnoty nejvhodn jší nabídky k hodnocené nabídce.
§
Pro íseln vyjád itelné kritérium, pro která má nejvhodn jší nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom ru hodnoty nabídky k hodnot nejvhodn jší nabídky.
Tento postup bude použit i pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých podkritérií v díl ím hodnotícím kritériu
„bonifikace za bezeškodní pr b h pro 1. rok trvání pojišt ní vyjád ená v % ze zaplaceného pojistného pro bezeškodní
pr b h 5%, 10% a 15%“: Jednotlivá bodová hodnocení nabídek v díl ích podkritériích budou poté vynásobena vahou
daného podkritéria. Sou et vážených bodových hodnot té které nabídky za všechna podkritéria bude následn
hodnocen podle v ty první tohoto odstavce, tj. nabídka, která dosáhne nejvyšší sou et vážených bodových hodnot,
bude hodnocena jako nejvhodn jší; každé následující nabídce p i adí komise bodové ohodnocení, která vznikne
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§
§

násobkem 100 a pom ru hodnoty nabídky k hodnot nejvhodn jší nabídky.
Bude-li považovat hodnotící komise hodnotu jiného díl ího kritéria, než je cena, za zjevn nep im enou, postup podle
odstavce shora nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria p i adí 0 bod . Tento postup je hodnotící komise povinna
od vodnit ve zpráv o posouzení a hodnocení nabídek.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle díl ích
hodnotících kritérií vynásobí p íslušnou vahou daného kritéria. Na základ sou tu výsledných hodnot u jednotlivých
nabídek hodnotící komise stanoví po adí úsp šnosti jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky nejvýhodn jší je
vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by m la hodnotit nabídku pouze jednoho uchaze e.

7.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

7.1.

Zp sob a forma zpracování nabídky a doklad a informací k prokázání spln ní kvalifikace

Nabídku i doklady a informace k prokázání spln ní kvalifikace je uchaze povinen podat písemn v originále a v jedné kopii, co
do obsahu shodné s originálem, v souladu se zadávacími podmínkami, a to v etn požadovaného azení nabídky i doklad a
informací k prokázání spln ní kvalifikace. Nabídka musí být p edložena v eském jazyce.
Nabídka i doklady a informace k prokázání spln ní kvalifikace musí být, v etn veškerých požadovaných doklad a p íloh,
svázány do dvou samostatných svazk : Svazek . 1 bude tvo en doklady a informacemi k prokázání spln ní kvalifikace, svazek
. 2 bude tvo en doklady samotné nabídky uchaze e.
Každý z obou svazk musí být na titulní stran ozna en íslem svazku (Svazek . 1 nebo Svazek . 2), názvem svazku
(Kvalifikace nebo Nabídka), názvem ve ejné zakázky a obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchaze e a
údajem, zda se jedná o originál i kopii. Originály obou svazk musí být na titulní stran ozna eny jako „originál“, kopie obou
svazk jako „kopie“. V p ípad rozpor mezi jednotlivými výtisky toho kterého svazku se považuje za rozhodný text originálního
vyhotovení p íslušného svazku.
Originály, resp. ú edn ov ené kopie doklad , jejichž p edložení je požadováno v zadávacích podmínkách, musejí být
za azeny do vyhotovení svazku ozna eného jako „originál“; v kopii svazku posta í jejich neov ené fotokopie.
Veškeré doklady i prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchaze e, musejí být podepsány osobou oprávn nou jednat
jménem i za uchaze e. V p ípad podpisu kteréhokoliv dokladu i prohlášení osobou oprávn nou jednat za uchaze e (tj.
osobou pov enou zastupováním osoby oprávn né jednat jménem uchaze e), musí uchaze v p íslušném svazku p edložit
p íslušnou plnou moc v originále i v ú edn ov ené kopii nebo jiný platný pov ovací dokument.
Všechny listy každého ze svazk musejí být o íslovány pr b žnou vzestupnou íselnou adou po ínající íslem 1. Výjimka
z povinnosti íslovat listy se vztahuje na ú ední listiny, resp. jejich stejnopisy s ov ením pravosti, které íslovány nebudou. Listy
v nabídce následující po listinách, na které se nevztahuje povinnost je íslovat, budou íslovány tak, jako by ú ední listiny
o íslovány byly. Vkládá-li uchaze do svazku jako jeho sou ást i p ílohu n který samostatný celek, který má již listy
o íslovány vlastní íselnou adou, není nutné, aby tyto listy ísloval znovu pr b žnou íselnou adou; to však platí pouze tehdy,
je-li íslování list samostatného celku a pr b žné íslování list svazku z eteln odlišeno.
Každý z obou svazk musí mít obsah s uvedením jednotlivých oddíl svazku a ísla stránky, na které ten který oddíl za íná.
Veškeré ásti nabídky musí být kvalitním zp sobem vytišt ny tak, aby byly dob e itelné. Žádná ást nabídky nesmí obsahovat
opravy a p episy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Každý svazek, v etn veškerých p ípadných p íloh, musí být
dostate ným zp sobem zajišt n proti manipulaci s jednotlivými listy.
7.2.

Elektronická verze nabídky

Uchaze jako sou ást originálu svazku nabídky p edloží nabídku v elektronické verzi na CD–R nebo DVD-R (jiné nosi e
zadavatel nep ipouští), která musí obsahovat veškeré doklady uvedené níže v odst. Svazek . 2 (Nabídka), vyjma dokladu dle
odst. 7.4.2 písm. D) /doklad o poskytnutí jistoty/ . Tento nosi uchaze z eteln ozna í svou obchodní firmou (nebo jménem, jeli fyzickou osobou) a názvem ve ejné zakázky.
7.3.

Požadavky na jednotné uspo ádání písemné verze nabídky a doklad a informací k prokázání spln ní kvalifikace

Zadavatel požaduje níže uvedené azení písemné (tišt né) verze nabídky a doklad a informací k prokázání spln ní kvalifikace
uchaze e:
7.3.1.

Svazek . 1 (Kvalifikace)
Svazek . 1 musí obsahovat doklady a informace prokazující spln ní kvalifikace uchaze e:
A) Titulní strana svazku
B) Identifika ní údaje uchaze e v rozsahu:
§
obchodní firma/název uchaze e,
§
sídlo/ místo podnikání, p ípadn místo trvalého pobytu,
§
právní forma,
§
I , bylo-li p id leno,
§
jméno a p íjmení osob/y oprávn ných/é jednat jménem nebo za uchaze e,

Zadávací dokumentace_strana 10 (celkem 13)

P íloha . 6 k usnesení . 45/109R/2008

C)
D)

E)
F)
G)
H)

§
telefon, fax, e-mail osob/y oprávn ných/é jednat jménem nebo za uchaze e.
Obsah svazku . 1
Smlouva dle § 51 odst. 4 nebo odst. 5 zákona . 137/2006 Sb. (pouze v p ípad , prokazuje-li dodavatel spln ní
kvalifikace v chyb jícím rozsahu subdodavatelem nebo v p ípad podání spole né nabídky n kolika dodavateli
spole n )
Doklady k prokázání základních kvalifika ních p edpoklad
Doklady k prokázání profesních kvalifika ních p edpoklad
Doklady k prokázání ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad
Doklady k prokázání technických kvalifika ních p edpoklad

Ad písm. D)
Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace požadované ve ejným zadavatelem podle § 50 odst. 1
písm. b) až d) Zákona v plném rozsahu, je oprávn n spln ní kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém p ípad povinen ve ejnému zadavateli p edložit smlouvu uzav enou se
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i k
poskytnutí v cí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace.
V p ípad , že má být p edm t ve ejné zakázky pln n spole n n kolika dodavateli, jsou ve ejnému zadavateli povinni p edložit
sou asn s doklady prokazujícími spln ní kvalifika ních p edpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou v i ve ejnému zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s ve ejnou
zakázkou zavázáni spole n a nerozdíln , a to po celou dobu pln ní ve ejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk
vyplývajících z ve ejné zakázky.
7.3.2.

Svazek . 2 (Nabídka)
Svazek . 2 musí obsahovat tyto údaje a doklady:
A) Titulní strana svazku
B) Identifika ní údaje uchaze e v rozsahu:
§
obchodní firma/název uchaze e,
§
sídlo/ místo podnikání, p ípadn místo trvalého pobytu,
§
právní forma,
§
I , bylo-li p id leno,
§
jméno a p íjmení osob/y oprávn ných/é jednat jménem nebo za uchaze e,
§
telefon, fax, e-mail osob/y oprávn ných/é jednat jménem nebo za uchaze e.
C) Obsah svazku . 2
D) Doklad o poskytnutí jistoty (v p ípad poskytnutí pen žní jistoty dále bankovní spojení, íslo ú tu a platební
symboly, se kterými má být pen žní jistota vrácena po jejím uvoln ní)
E) Návrh smlouvy
F) P ílohy návrhu smlouvy
G) Další dokumenty, které tvo í nabídku (nap . údaje o nabízeném pln ní dle l. 8.2. této zadávací dokumentace)
H) V cné a formální p ipomínky uchaze e (nap . chyb jící služby ve Specifikaci)
I)
Prohlášení podle § 68 odst. 2 zákona . 137/2006 Sb.
J) Elektronická verze nabídky (pouze u originálu svazku nabídky)

Ad písm. I)
Prohlášení podle § 68 odst. 2 Zákona, z n hož vyplývá, že je uchaze vázán celým obsahem nabídky po celou dobu b hu
zadávací lh ty. Prohlášení musí být podepsané osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e
Výše specifikované jednotlivé ásti obou svazk nabídky musejí být z eteln odd leny p ed lovými, nejlépe barevnými, listy,
které musejí být rovn ž o íslovány.

8.
8.1.

Podrobná specifikace údaj uvedených v oznámení o zahájení zadávacího ízení
Jistota

Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího ízení /oznámení o zakázce, bod III.1.1)/ požaduje, aby uchaze i k zajišt ní
pln ní svých povinností vyplývajících z ú asti v zadávacím ízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovil zadavatel v absolutní
ástce na CZK 500 000,-. Jistotu poskytne uchaze formou složení pen žní ástky na ú et zadavatele nebo formou bankovní
záruky.
Poskytne-li uchaze jistotu formou složení pen žní ástky na ú et zadavatele (dále jen „pen žní jistota“), musí být pen žní
ástka odpovídající výši jistoty p ipsána na ú et zadavatele nejpozd ji v den skon ení lh ty pro podání nabídek. Sou ástí
nabídky musí být doklad o poskytnutí pen žní jistoty. Uchaze v nabídce dále uvede bankovní spojení, íslo ú tu a platební
symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvoln ní.
Ú et zadavatele pro poskytnutí pen žní jistoty:
Bank. spojení:
eská spo itelna, a.s.
íslo ú tu:
2141552/0800
Variabilní symbol: 999
Specifický symbol: I uchaze e
(zahrani ní dodavatel, který nemá p id leno I , uvede jako specifický symbol jiné, pro jeho osobu zcela
jedine né íslo, nap . DI )
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IBAN:
SWIFT kód:

CZ51 0800 0000 0000 0214 1552
GIBACZPX

Poskytne-li uchaze jistotu formou bankovní záruky, musí být originál bankovní záruky p edložen zadavateli nejpozd ji do
konce lh ty pro podání nabídky jako sou ást nabídky uchaze e. V takovém p ípad je uchaze povinen zajistit platnost
bankovní záruky po celou dobu zadávací lh ty podle § 43 Zákona.
Bankovní záruka musí být do originálního vyhotovení nabídky vložena tak, aby bylo možné originál bankovní záruky poté, co
bude zadavatelem jistota uvoln na, vyjmout z nabídky bez jeho poškození a vrátit výstavci. Doporu ujeme originál bankovní
záruky vložit do záv sné fólie, která bude nerozebírateln spojena s ostatními listy nabídky. Otev enou stranu záv sné fólie
doporu ujeme p elepit páskou. Za originál bankovní záruky uchaze do nabídky vloží též její neov enou fotokopii.
Pen žní jistotu uvolní zadavatel uchaze i,
a)
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodn jší nebo s nímž bylo možno uzav ít smlouvu podle § 82 odst. 3 Zákona, do 7
dn po uzav ení smlouvy,
b)
jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodn jší a nebylo s ním možno uzav ít smlouvu podle § 82 odst. 3 Zákona, do 7
dn po doru ení oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky podle § 81 odst. 2 Zákona,
c)
který byl ze zadávacího ízení vylou en, bezodkladn po vylou ení.
Pen žní jistotu je zadavatel povinen uvolnit v etn úrok zú tovaných pen žním ústavem.
Poskytnutá jistota v etn úrok zú tovaných pen žním ústavem p ipadá zadavateli v p ípadech, kdy uchaze v rozporu
s ustanoveními Zákona nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo zm nil nabídku nebo odmítl-li uzav ít smlouvu podle § 82
odst. 2 a 3 Zákona. Poskytnutá jistota v etn úrok zú tovaných pen žním ústavem m že p ipadnout zadavateli na základ
jeho rozhodnutí rovn ž, pokud uchaze nesplnil povinnost poskytnout zadavateli ádnou sou innost k uzav ení smlouvy podle §
82 odst. 3 Zákona. Rozhodnutí musí zadavatel ádn od vodnit a bezodkladn doru it p íslušnému uchaze i.
8.2.

Podání nabídky

Nabídka musí být podána v souladu s ust. § 69 Zákona na adrese ur ené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího
ízení /oznámení o zakázce, p íloha A, bod III)/.
Nabídka se podává písemn . Uchaze podává nabídku ve lh t pro podání nabídek. Nabídka v listinné podob , v etn
doklad a informací k prokázání spln ní kvalifikace, musí být podána v ádn uzav ené obálce ozna ené názvem ve ejné
zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“, na které musí být dále uvedena adresa,
na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona.
Uzav ením obálky i obalu se pro ú ely tohoto zadávacího ízení rozumí opat ení obálky, resp. obalu, na uzav ení podpisem
a/nebo razítkem uchaze e, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv zp sobem neoprávn n otev ít, aniž by nedošlo k
poškození výše uvedených ochranných prvk .
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením po adového ísla, data a asu jejich doru ení.
8.3.

Otevírání obálek s nabídkami

Informace o podmínkách pro otevírání obálek (datum a místo) je sou ástí oznámení o zahájení zadávacího ízení /oznámení o
zakázce, bod IV).3.8)/.
Otevírání obálek se mají právo ú astnit uchaze i, jejichž nabídky byly zadavateli doru eny ve lh t pro podání nabídek, a
další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel bude po p ítomných uchaze ích požadovat, aby svou ú ast p i otevírání
obálek stvrdili podpisem v listin p ítomných uchaze .
Sraz zástupc uchaze
bude ve stanovenou dobu v recepci sídla zadavatele. V recepci uchaze vy ká zástupce, který ho
vyzvedne a zajistí p esun do místa otevírání obálek.
Zástupce uchaze e musí p edložit plnou moc k ú asti na otevírání obálek s nabídkami, podepsanou osobou oprávn nou jednat
jménem i za uchaze e a výpis z obchodního rejst íku uchaze e, je-li do tohoto rejst íku zapsán, ne starší než 90 dn , a to
v originále nebo ve stejnopisu s ov ením pravosti. V p ípad , že se otevírání obálek s nabídkami zú astní len statutárního
orgánu uchaze e, p edloží pouze výpis z obchodního rejst íku zp sobem shora uvedeným. Po ov ení údaj bude uchaze i
výpis z obchodního rejst íku vrácen. Otevírání obálek jsou oprávn ni být p ítomni nejvýše 2 oprávn ní zástupci jednoho
uchaze e.
8.4.

Zadávací lh ta

Zadávací lh tou je lh ta, po kterou jsou uchaze i svými nabídkami vázáni. Zadávací lh tu stanovil zadavatel zejména
s ohledem na druh zadávacího ízení a p edm t ve ejné zakázky.
Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího ízení /oznámení o zakázce, bod IV).3.7)/ stanovil délku zadávací lh ty nebo její
konec datem.
Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e, z n hož vyplývá, že je
uchaze vázán celým obsahem nabídky po celou dobu b hu zadávací lh ty.
8.5.

Dodate né informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa pln ní
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8.5.1.

Žádost o dodate né informace

Dodavatel je oprávn n po zadavateli požadovat písemn dodate né informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost
musí být doru ena osob zastupující zadavatele v zadávacím ízení nejpozd ji 12 dn p ed uplynutím lh ty pro podání
nabídek.
S ohledem na skute nost, že podání písemné žádosti je právním úkonem dodavatele, požaduje zadavatel, aby každá taková
žádost byla podepsána osobou oprávn nou jednat jménem i za dodavatele.
Pokud nebude žádost spl ovat shora uvedené podmínky, zadavatel na ni nebude nahlížet jako na žádost o dodate né
informace ve smyslu § 49 odst. 1 Zákona a nebude se touto žádostí dále zabývat.
8.5.2.

Poskytování dodate ných informací

Bude-li žádost o dodate né informace doru ena ve shora stanovené lh t a stanoveným zp sobem, zadavatel doru í
dodate né informace k zadávacím podmínkám, p ípadn související dokumenty, nejpozd ji do 6 dn ode dne doru ení
žádosti dodavatele. Dodate né informace, v etn p esného zn ní žádosti, doru í zadavatel sou asn všem dodavatel m,
kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel m že poskytnout dodavatel m dodate né informace k zadávacím podmínkám i bez p edchozí žádosti.
8.5.3.

Prohlídka místa pln ní

Vzhledem k charakteru p edm tu ve ejné zakázky není prohlídka místa pln ní zadavatelem organizována. Veškeré informace o
pojiš ovaném majetku a vozidlech, v etn rizikových zpráv k pojiš ovaným nemovitostem, jsou obsaženy v této zadávací
dokumentaci.
Zadavatel však umožní neorganizovanou prohlídku pojiš ovaného majetku nebo pojiš ovaných vozidle všem dodavatel m,
kte í mají zájem na podání nabídky v otev eném ízení.

9.

P ílohy zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace obsahuje následující p ílohy, které jsou její nedílnou sou ástí:
a)
p íloha . 1 – Seznam nemovitostí ur ených na pojišt ní na novou cenu
b)
p íloha . 2a – Seznam míst k rizikovým zprávám pro nemovitosti nad 100 mil.
c)
p íloha . 2b – Rizikové zprávy pro nemovitosti nad 100 mil.
d)
p íloha . 3 – Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla – seznam vozidel
e)
p íloha . 4 – Havarijní pojišt ní vozidel – seznam vozidel
f)
p íloha . 5 – Specifikace rizik (soubor pro stanovení nabídkové ceny)
g)
p íloha . 6 – Kvalifika ní dokumentace

Zadávací dokumentace, v etn p íloh, je poskytována v elektronické podob na DVD-R.
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P íkazní smlouva
Smluvní strany:
p íkazník:
obchodní firma:

RESPECT, a.s.

sídlo:

Praha 4, Pod Kr ským lesem 2016/22, PS

I :

251 46 351

DI :

CZ25146351

142 00

zápis v OR:

vedeného M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4845

osoba oprávn ná jednat:

Ing. Zden k Reibl, p edseda p edstavenstva

bank. spojení:

Citibank Europe plc, organiza ní složka

. ú tu:

2036090107/ 2600

osoba oprávn ná jednat ve v cech této smlouvy:
Ing. Jakub Matyáš, len p edstavenstva
její tel.:

+420 227 200 111

její fax:

+420 227 200 106

její e-mail:

jakub.matyas@RESPECT.cz

a
p íkazce:
obchodní firma:

Ústecký kraj

sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

I :

70892156

osoba oprávn ná jednat:

Ing.Ji í Šulc, hejtman

bankovní spojení:
íslo ú tu:
osoba oprávn ná jednat ve v cech této smlouvy:
Ing. Jind ich Šimák, vedoucí majetkového odboru
její tel.:

+420 475 657 407

její fax:

+420

její e-mail:

simak.j@kr-ustecky.cz
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lánek první
P edm t smlouvy
1.1.

Touto smlouvou se p íkazník zavazuje, že pro p íkazce, jakožto ve ejného p íkazce ve smyslu
§ 2 odst. 2 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen „ZVZ“), na jeho
ú et vykoná innosti uvedené níže v odst. 1.2. tohoto lánku.

1.2.

P íkazník bude vykonávat

innosti v rozsahu

pot ebném k uskute n ní otev eného ízení podle

ustanovení ZVZ na nadlimitní ve ejnou zakázku na služby „Pojišt ní majetku a odpov dnosti za
škodu Ústeckého kraje, v etn souvisejících administrativních služeb v souladu s ZVZ, zve ejn nými
pokyny Ú adu

pro ochranu hospodá ské sout že (dále jen „Ú ad“), s rozhodnutím p íkazce

(rozhodnutí Rady Ústeckého kraje)

. …../…/2008 ze dne ……..2008 a p i respektování postup

uvedených ve vnit ní sm rnici p íkazce

. S-20/2006 – Zásady závazného postupu p i zadávání

ve ejných zakázek Ústeckým krajem a jím z izovanými p ísp vkovými organizacemi, zejména pak
doru ování nabídek a práce s nimi.
a)

innosti spojené s p ípravou zadávacího ízení a se zve ejn ním oznámení zadávacího
ízení:

§

p evzetí podklad od zadavatele,

§

vypln ní formulá e Oznámení zadávacího ízení, v etn zpracování p ipomínek zadavatele,

§

vypln ní objednávky k uve ejn ní informací (Oznámení zadávacího

ízení) v informa ním

systému o ve ejných zakázkách (IS VZ US),
zajišt ní zve ejn ní informací v IS VZ US jménem zadavatele a na jeho ú et,

§

b)

innosti spojené se zadávací a kvalifika ní dokumentací:

§

posouzení souladu zadávací dokumentace,

§

posouzení souladu požadavk na kvalifikaci,

§

p ípadné vypracování p íloh zadávací nebo

kvalifika ní dokumentace (nap . riziková zpráva

apod.),
§

p ípadné vytišt ní a svázání zadávací a kvalifika ní dokumentace, v etn p íloh, do kroužkové
vazby v pot ebném po tu,

§

p ípadné vytvo ení CD-R se zadávací a kvalifika ní dokumentací, v etn p íloh, v elektronické
podob ,

§

organiza ní

zajišt ní

poskytování

zadávací

a

kvalifika ní

dokumentace

dodavatel m

dohodnutým zp sobem,
c)
§

innosti spojené s organizací zadávacího ízení v pr b hu lh ty pro podání nabídek:
zpracování dodate ných informací k zadávacím podmínkám, jejich konzultace se zadavatelem,
v . následného zajišt ní poskytnutí dodate ných informací dodavatel m,
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§

organiza ní zajišt ní p ípadné prohlídky místa pln ní,

§

vypracování formulá e potvrzení o doru ení nabídky,

§

vypracování formulá e pro evidenci podaných nabídek (seznam nabídek),

d)

innosti spojené s organizací zadávacího ízení ve lh t , po kterou jsou uchaze i svými
nabídkami vázáni (zadávací lh ta):
otevírání obálek

§

vypracování formulá e pro jmenování komise pro otevírání obálek,

§

vypracování formulá e listiny p ítomných uchaze

§

vypracování oznámení o uvoln ní jistoty uchaze i, který byl ze zadávacího ízení vylou en,

,

posouzení kvalifikace
§

p ípadné vypracování žádosti o písemné objasn ní dodavatelem p edložených informací

i

doklad ,
posouzení nabídek
§

vypracování formulá e pro jmenování hodnotící komise,

§

vypracování pozvání pro leny hodnotící komise na její první jednání,

§

vypracování vzoru

estného prohlášení o nepodjatosti pro

leny hodnotící komise a jejich

náhradníky,
§

p ípadné vypracování žádosti o písemné vysv tlení nabídky, resp. pozvání uchaze e na jednání
hodnotící komise za ú elem vysv tlení jeho nabídky,

§

p ípadné vypracování žádosti o písemné zd vodn ní t ch

ástí nabídky, které jsou pro výši

nabídkové ceny podstatné,
§

vypracování oznámení o uvoln ní jistoty uchaze i, který byl ze zadávacího ízení vylou en,
hodnocení nabídek

§

vypracování tabulek pro hodnocení nabídek pro jednotlivé leny hodnotící komise,

§

vypracování souhrnné tabulky po adí úsp šnosti jednotlivých nabídek,

e)

innosti spojené s ukon ením zadávacího ízení:
výb r nejvhodn jší nabídky

§

vypracování oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky podle § 81 ZVZ, p ípadn jeho odeslání
všem uchaze

§

m, kte í nebyli vylou eni z ú asti v zadávacím ízení,

vypracování oznámení o uvoln ní jistoty uchaze i, jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodn jší
a nebylo s ním možno uzav ít smlouvu podle § 82 odst. 3 ZVZ,
námitky, návrh

§

spolupráce se zadavatelem p i p ezkoumávání námitek,

§

vypracování oznámení o podaných námitkách a rozhodnutí o nich, p ípadn jeho odeslání všem
uchaze

§

m,

kontrola p íslušné dokumentace ve ejné zakázky, kterou je zadavatel povinen zaslat Ú adu pro
ochranu hospodá ské sout že,
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uzav ení smlouvy
§

vypracování oznámení o uzav ení smlouvy uchaze

m, s nimiž bylo možné uzav ít smlouvu,

p ípadn jeho odeslání,
§

vypracování oznámení o uvoln ní jistoty uchaze i, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodn jší
nebo s nímž bylo možno uzav ít smlouvu podle § 82 odst. 3 ZVZ,

§

vypln ní formulá e Oznámení o zadání zakázky,

§

vypln ní objednávky k uve ejn ní informací (Oznámení o zadání zakázky) v informa ním systému
o ve ejných zakázkách (IS VZ US),

§

p ípadn zajišt ní zve ejn ní informací v IS VZ US jménem zadavatele a na jeho ú et,

§

zajišt ní vrácení p ípadných ukázek nebo vzork , p edložil-li je uchaze v zadávacím ízení,

§

sumarizace, uspo ádání a p edání veškeré dokumentace o zadání ve ejné zakázky zadavateli,

f)
§

innosti spojené s p ípadným zrušením zadávacího ízení:
vypracování oznámení o zrušení zadávacího ízení, p ípadn

jeho odeslání všem uchaze

m

s uvedením d vodu,
§

vypracování oznámení o uvoln ní jistoty uchaze

m,

§

vypln ní formulá e Zrušení zadávacího ízení,

§

vypln ní objednávky k uve ejn ní informací (zrušení zadávacího ízení) v informa ním systému
o ve ejných zakázkách (IS VZ US),

§

p ípadn zajišt ní zve ejn ní informací v IS VZ US jménem zadavatele a na jeho ú et,

§

zajišt ní vrácení p ípadných ukázek nebo vzork , p edložil-li je uchaze v zadávacím ízení,

§

sumarizace, uspo ádání a p edání veškeré dokumentace o zadání ve ejné zakázky zadavateli.

lánek druhý
Práva a povinnosti smluvních stran
2.1.

P íkazník je povinen p i provád ní

inností dle této smlouvy postupovat s odbornou pé í,

v zájmu p íkazce, v souladu s právními p edpisy a zve ejn nými pokyny Ú adu a rozhodnutím
p íkazce (rozhodnutí Rady Ústeckého kraje) . …../…/2008 ze dne ……..2008..
2.2.

P íkazník je povinen bez zbyte ného odkladu oznámit p íkazci všechny okolnosti, které zjistil p i
za izování inností , a které mohou mít vliv na zm nu pokyn nebo zájm p íkazce.

2.3.

P íkazník je oprávn n uskute

ovat ást smluvního pln ní prost ednictvím t etích osob (nap . jinou

právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na innosti, které nem že p íkazník zajistit
ze svých zdroj

/nap . k vypracování odborných podp rných nezávislých posudk

znalc , nezávislých rozpo tá

(nap . soudních

nebo jiných odborník )/. Nutnost použití takových osob je p íkazník

vždy povinen p edem konzultovat s p íkazcem a vyžádat si jeho písemného souhlasu.
2.4.

Zjistí-li n která ze smluvních stran p ekážky p i pln ní p edm tu této smlouvy, které znemož ují ádné
pln ní dle této smlouvy, oznámí to neprodlen druhé stran , se kterou se dohodne na odstran ní 4
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daných p ekážek. Nedohodnou-li se strany na odstran ní p ekážek v p im ené lh t

ode dne

oznámení, tato smlouva se m že zrušit dohodou obou smluvních stran s tím, že si vzájemn vyrovnají
náklady dosud ú eln a prokazateln vynaložené na pln ní p edm tu této smlouvy.
2.5.

P íkazník je povinen použít všechny materiály, které obdrží od p íkazce v souvislosti s pln ním z této
smlouvy, výhradn

ke spln ní ú elu smlouvy. Po skon ení pln ní p edá p íkazník p íkazci veškeré

materiály, které od p íkazce v souvislosti s pln ním p evzal a které si p íkazce vyžádal písemn zp t.
2.6.

P íkazce

je povinen p edat v as p íkazníkovi úplné, pravdivé a p ehledné informace, jež jsou

nezbytn nutné k pln ní této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit p íkazník v
rámci pln ní.
2.7.

P íkazce je povinen vytvo it ádné podmínky pro innost p íkazníka a poskytovat mu b hem pln ní
p edm tu smlouvy nezbytnou další sou innost.

2.8.

P íkazník je povinen zachovávat ml enlivost o všech skute nostech se kterými p išel p i pln ní této
smlouvy do styku...

2.9.

P íkazce má povinnost nejpozd ji do t í pracovních dn
a vybraným uchaze em písemn

po uzav ení smlouvy mezi zadavatelem

(elektronickou poštou na: jakub.matyas@RESPECT.cz ) oznámit

p íkazníkovi údaje nutné pro:
a)

vypln ní formulá e Oznámení o zadání zakázky,

b)

vypracování písemné zprávy p íkazce podle § 85 ZVZ.

V p ípad

zrušení zadávacího ízení má p íkazce povinnost nejpozd ji do t í pracovních dn

rozhodnutí

o

zrušení

zadávacího

ízení

písemn

(elektronickou

poštou

po
na:

jakub.matyas@RESPECT.cz ) oznámit p íkazníkovi údaje nutné pro vypln ní formulá e Zrušení
zadávacího ízení.

2.10. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou bude
a) ze strany p íkazníka : Monika Slavíková
736 525 198, monika.slavikova@respect.cz

lánek t etí
Odm na, platební podmínky
3.1.

Pln ní, specifikované v lánku prvním, odst. 1.2 této smlouvy, je ze strany p íkazníka poskytováno
bezúplatn .

lánek tvrtý
Záruky
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4.1.

P íkazník ru í za bezchybné provedení pln ní p edm tu této smlouvy, a to v následujícím
rozsahu:
4.1.1. P íkazník odpovídá za škody prokazateln vzniklé v d sledku porušení smluvních podmínek.
4.1.2. V p ípad

uložení nápravného opat ení Ú adem pro ochranu hospodá ské sout že (dále jen

„Ú ad“) tím, že Ú ad zruší jednotlivý úkon p íkazce, zavazuje se p íkazník provést opat ení
k náprav

na vlastní náklady, pokud d vod pro uložení nápravného opat ení vznikl

prokazateln jeho zavin ním.
4.1.3. V p ípad

uložení nápravného opat ení Ú adem tím, že Ú ad zruší zadání ve ejné zakázky,

zavazuje se p íkazník provést opakované zadávací ízení bezplatn , pokud d vod pro uložení
nápravného opat ení vznikl prokazateln jeho zavin ním.
4.1.4. V p ípad rozhodnutí Ú adu o povinnosti p íkazce uhradit náklady správního ízení, zavazuje se
p íkazník tyto náklady ízení uhradit v plné výši, pokud d vod pro rozhodnutí Ú adu podle § 118
ZVZ vznikl prokazateln jeho zavin ním.
4.2.

P íkazník nenese jakoukoliv odpov dnost, pokud by byla založena použitím podklad p evzatých od
p íkazce, u kterých p íkazník ani p i vynaložení veškeré odborné pé e nemohl zjistit jejich nevhodnost,
p ípadn na ni upozornil p íkazce, ale ten na jejich použití trval.

lánek pátý
Výpov
5.1

smlouvy

Tuto smlouvu m že vypov d t kterákoliv ze smluvních stran vždy k poslednímu dni m síce, ve kterém
tuto skute nost oznámila vypovídající strana stran druhé. Výpov dní lh ta iní jeden kalendá ní m síc.

5.2

Ke dni ú innosti výpov di zaniká závazek p íkazníka uskute

ovat pln ní, ke kterému se zavázal.

5.3

Za podstatná se pokládají veškerá porušení povinností, vyplývajících z lánku druhého této smlouvy pro
p íkazníka. V takovém p ípad má p íkazce právo jednostrann od této smlouvy odstoupit.

lánek šestý

Záv re ná ustanovení
6.1

Tato smlouva je platná a ú inná dnem podpisu ob ma smluvními stranami.

6.2

Tato smlouva je uzav ena na dobu ur itou. Její platnost kon í spln ním, tj. sumarizací, uspo ádáním a
p edáním veškeré dokumentace o zadání ve ejné zakázky p íkazci.

6.3

Smluvní strany se zavazují ešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout z pln ní na
základ této smlouvy, zásadn smírnou cestou.
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6.4

Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech stejnopisech, z nichž p íkazce i p íkazník obdrží každý dva
stejnopisy.

6.5

Vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se ídí ustanoveními ob anského zákoníku
a, platným právním ádem

6.6

R.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu p e etly, s jejím obsahem souhlasí, tato je d kazem jejich
pravé a svobodné v le a na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.

6.7

P íkazce potvrzuje, že o uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením .
…/…/… ze dne …………………“

V Praze, dne ……………………..

………………………………………………

V Ústí nad Labem, dne ……………………..

………………………………………………

p íkazník

p íkazce

RESPECT, a.s.

Ústecký kraj

Ing. Zden k Reibl, p edseda p edstavenstva

Ing. Ji í Šulc, hejtman
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Po .
.

název a adresa subjektu

náklady
celkem (v tis.
K )

název akce

stanovisko INV

Oblast SMT
1
2
3
4
5
6

SPŠ strojní a dopravní, D ín VI,
Slovanská 1000/55
SŠ technická, Varnsdorf, Karolíny
Sv tlé 2703
OA, SOŠ gastronomie a SOU,
Chomutov, ernovická 2901
SŠ energetická a stavební,
Chomutov, Na Pr hon 4801
SŠ energetická a stavební,
Chomutov, Na Pr hon 4801
SOU technické, Chomutov,
Pražská 702

REKO el. sít a vým na osv tlovacích t les

5 000 zahájit PD a investorskou p ípravbu

REKO sportovního areálu

5 500 doporu ujeme zpracovat studii a p edložit IK ÚK

REKO hlavního obj. školy st .1 Údlice
REKO bytových jader DM Na Pr hon
Vým na oken a zateplení obvod.plášt areálu
školy Na Pr hon
REKO pláš

budov v obj. Pražská 702

17 000 doporu ujeme zpracovat studii a p edložit IK ÚK
6 500 zahájit PD a investorskou p ípravbu
10 000 zahájit PD a investorskou p ípravbu
13 255 zahájit PD a investorskou p ípravbu

SOŠ a SOU, Roudnice nad
Labem, Neklanova 1806

Výpln oken a výplní otvor , opr.
meziokenních vložek a poškozených omítek,
zateplení objekt

13 800 zahájit PD a investorskou p ípravbu

8 Logopedická ZŠ, M cholupy 1

Zprovozn ní školy - pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace

32 000

Dokon ení vým ny oken, vým na vstupních
dve í, vým na st ešní krytiny a fasády

12 000 zahájit PD a investorskou p ípravbu

REKO víceú elového školního h išt

11 000 doporu ujeme zpracovat studii a p edložit IK ÚK

Vým na oken a zateplení budovy SŠ
gastronomie a služeb Most (2 IZ)

16 700 zahájit PD a investorskou p ípravbu

7

9

Gymnázium, Most,
1530

s. armády

Gymnázium T. G. Masaryka,
Litvínov, Studentská 640
SŠ gastronomie a služeb, Most,
11
Jana Palacha 711

10

ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ,
Zateplení budovy a fasáda
Most, Jana Palacha 1534
SŠ textilní, Teplice, E. Dvo ákové
13
REKO budovy SŠ obchodu a služeb Teplice
14
12

ISŠ stavební, Ústí nad Labem,
14
elakovského 5

REKO fasády školy

15

SPŠ strojní a elektrotechnická,
Ústí nad Labem, Resslova 5

Revitalizace školy - 7., 8. a 9. etapa

16

SŠ obchodu a služeb, Ústí nad
Labem, Keplerova 7

Vým na oken v budov školy za plastová

doporu ujeme zpracovat studii na celý areál mimo
sýpky a p edložit IK ÚK

5 100 zahájit PD a investorskou p ípravbu
50 000 doporu ujeme zpracovat studii a p edložit IK ÚK
doporu ujeme ešit až po odstran ní p í in vlhkosti
suterén a opravy deš ové kanalizace s
5 200
odstran ním drobných staveb v atriu dvora - okna
samostatn
zahájit PD a investorskou p ípravbu v termínu p ed
15 087
dokon ením 4 - 6 etapy (ROP)
doporu ujeme ešit až po odstran ní p í in vlhkosti
suterén a opravy deš ové kanalizace s
5 200
odstran ním drobných staveb v atriu dvora - okna
samostatn

Oblast KP
17 Oblastní muzeum v Most

18 Regionální muzeum v Teplicích

Úprava p dního prostoru pro výstavní ú ely v
obj. OM v Most - II. etapa

Rekonstrukce budovy depozitá e

7 500

zahájit investorskou p ípravu akce v návaznosti na v
letošním roce zkolaudovanou I. etapu

vzhledem k výši o ekávaných náklad z
p edloženého IZ doporu ujeme zpracování
12 000 zjednodušené studie,která by up esnila zejména
finan ní náro nost akce.Studie bude p edložena do
IK ÚK.

Oblast SZ
19 SSS Chomutov

P ístavba a zateplení objektu - I. etapa

13 152 zahájit PD a investorskou p ípravbu

20 DD Mezibo í

Zateplení fasád, st echy

21 CSP Litom ice

Rekonstrukce st echy na sedlovou st echu

15 000

zahájit PD a investorskou p ípravbu v zjednodušené
variant sbíjených vazník

22 ÚSP Háj u Duchocova

Rekonstrukce budovy . 1 v areálu ÚSP Háj
u Duchcova

11 500

nesouhlas - do doby vyjasn ní majetko- právních
nejasností areálu nezahajovat další akce

8 500 zahájit PD a investorskou p ípravbu

290 994
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VB/d m senior /2007/Cer

STATUTÁRNÍ M STO D ÍN I 261 238
se sídlem Magistrát m sta D ín, Mírové nám. 1175/5, 405 38, D ín IV
zastoupené primátorem statutárního m sta D ín Ing. Vladislavem Raškou,
dále jen budoucí oprávn ný nebo investor stavby na stran jedné
a
Krajská zdravotní, a.s., I 254 88 627, se sídlem Ústí nad Labem, Sociální pé e 3316/12A,
zastoupená p edsedou p edstavenstva Ing. René Budja em a
lenem p edstavenstva
Ing. Miloslavem ehákem,
dále jen budoucí zavázaný na stran druhé
uzav eli níže psaného dne podle § 50a a § 151n ob . zák. . 40/1964Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis tuto
SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUV O Z ÍZENÍ V CNÉHO B EMENE
lánek I
Shora uvedené smluvní strany se zavazují uzav ít smlouvu o z ízení v cného b emene ve
prosp ch budoucího oprávn ného.
V cné b emeno se smluvní strany zavazují z ídit v souladu s usn. RM . 07 30 37 30 a usnesením
RM . 07 30 37 30 ze dne 4.12.2007 pro zajišt ní možnosti realizace a užívání stavby “Domov pro
seniory” budoucího oprávn ného, umíst nou na pozemcích budoucího zavázaného dle PD .
lánek II
Budoucí zavázaný je vlastníkem pozemk p. . 1006 zast.pl., p. . 1011 ost.pl., 1012 ost.pl., p. . 1013
zast.pl., 1022/1 ost.pl., p. . 1022/3 ost.pl., p. . 1027/3 zast.pl., p. . 1027/4 zast.pl., p. . 1027/5
zast.pl., p. . 1027/9 ost.pl., p. . 1027/13 ost.pl., p. . 1027/14 zast.pl., p. . 1027/15 ost.pl., p. .
1027/16 ost.pl., vše v k.ú. D ín na základ Prohlášení vkladatele o vkladu do základního kapitálu
budoucího zavázaného podle obch.zák. ze dne 26.8.2007, s právními ú inky vkladu ke dni
31.8.2007. V katastru nemovitostí jsou uvedené nemovitosti zapsány na LV 5492 k.ú. D ín u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín. V uvedených pozemcích bude
uloženo vedení inž. sítí tj. kabelové vedení VN a NN, kanalizace (splaškové, deš ové), rozvody
tepla, telefonu, p ípojka EPS a budou na nich umíst ny a provedeny stavby ú elových
komunikací, komunikací pro p ší, parkovací plochy, p istávací plocha pro vrtulníky a stavby
s tím související, dále terénní a sadové úpravy. Trasa budoucích inž. sítí a umíst ní staveb je
vyzna ena na p iloženém schématu, které je nedílnou sou ástí této smlouvy.
lánek III
Obsahem práv odpovídajících v cným b emen m zat žujícím nemovitosti p. . 1006 zast.pl., p. .
1011 ost.pl., p. . 1012 ost.pl., p. . 1013 zast.pl., p. . 1027/3 zast.pl., p. . 1027/9 ost.pl., p. . 1027/13
ost.pl., 1027/14 zast.pl., p. . 1027/15 ost.pl., p. . 1022/1 ost.pl., p. . 1022/3 ost.pl., p. . 1027/16
ost.pl., k.ú. D ín bude právo vstupu, vjezdu a uložení vedení a napojení:
- p ípojky EPS - na pozemcích p. . 1013 zast.pl., p. . 1027/9 ost.pl., p. . 1022/1 ost.pl., p. .
1022/3 ost.pl., p. . 1012 ost.pl., p. . 1027/16 k.ú. D ín ,
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- kabelového vedení NN (ve ejné osv tlení) – na pozemcích p. . 1027/9 ost.pl., p. . 1027/3
zast.pl., p. . 1022/3 ost.pl. k.ú. D ín,
- kabelového vedení VN - na pozemcích 1027/14 zast.pl., p. . 1027/9 ost.pl., p. . 1027/13
ost.pl., p. . 1027/15 ost.pl. k.ú. D ín,
- kanalizace (splaškové, deš ové) a umíst ní kanaliza ních šachet - na pozemcích p. .
1027/9 ost.pl., p. . 1022/1 ost.pl., p. . 1022/3 ost.pl., p. . 1011 ost.pl. k.ú. D ín,
- telekomunika ního kabelu - na pozemcích p. . 1006 zast.pl., p. . 1012 ost.pl., p. . 1027/9
ost.pl., p. . 1022/1 ost.pl., p. . 1022/3 ost.pl. k.ú. D ín a
- práva vedení teplovodní p ípojky - na pozemcích p. . 1022/3 ost.pl., p. . 1022/1 ost.pl.,
p. . 1027/9 ost.pl., k.ú. D ín,
v etn jejich provozování, údržby, opravy a vým ny, a dále
- právo umíst ní a provedení staveb na pozemcích p. . 1011 ost.pl., p. . 1027/3 zast.pl., p. .
1027/4 zast.pl., p. . 1027/5 zast.pl., p. . 1027/9 ost.pl., v k.ú. D ín tj. ú elových
komunikací, komunikací pro p ší, parkovací plochy, p istávací plochy pro vrtulník,
stavby s tím související, dále terénních a sadových úprav, v etn jejich provozování,
údržby, opravy a vým ny, a to za t chto podmínek:

1. Budoucí oprávn ný bude mít právo vstupovat a vjížd t na dot ené pozemky budoucího
zavázaného p i ukládání inž. sítí tj. p ípojky EPS, kabelového vedení NN (ve ejného osv tlení) a
kabelového vedení VN, kanalizace (splaškové, deš ové), umíst ní kanaliza ních šachet,
telekomunika ního kabelu, vedení teplovodní p ípojky, umíst ní a provedení staveb tj.
ú elových komunikací, komunikací pro p ší, parkovací plochy, p istávací plochy pro
vrtulníky a staveb s tím souvisejících, terénních a sadových úprav, dále p i kontrolách jejich
provozu, údržb a rekonstrukci v té samé trase.
2. Budoucí oprávn ný bude mít právo provád t na dot ených pozemcích budoucího zavázaného v
nezbytném rozsahu práce pot ebné pro výstavbu inž. sítí tj. p ípojky EPS, kabelového vedení NN
(ve ejného osv tlení) a kabelového vedení VN, kanalizace (splaškové, deš ové), umíst ní
kanaliza ních šachet, telekomunika ního kabelu, vedení teplovodní p ípojky, a dále provedení
staveb tj. ú elových komunikací, komunikací pro p ší, parkovací plochy, p istávací plochy
pro vrtulníky a staveb s tím souvisejících, terénních a sadových úprav, dále práce nezbytného
charakteru v souvislosti s jejich provozem, údržbou a p ípadnou rekonstrukcí v té samé trase.
3. Veškeré náklady spojené se z ízením v cných b emen a s uložením, opravou, údržbou a
p ípadnou vým nou a rekonstrukcí ponese budoucí oprávn ný, který také budoucímu zavázanému
bude odpovídat za škodu, která mu v souvislosti s realizací oprávn ní odpovídajících v cným
b emen m vzniknou.
4. Jakýkoliv vstup na pozemky budoucího zavázaného i zásah do pozemk bude p edem s
dostate ným p edstihem, nejmén však ……. dn
budoucímu zavázanému písemn oznámen.
P edchozí písemné oznámení není t eba, hrozí-li nebezpe í z prodlení. V takovém p ípad je
budoucí oprávn ný povinen budoucímu zavázanému vstup na pozemky oznámit neprodlen .
5. Budoucí oprávn ný m že provád ním shora popsaných prací smluvn pov it t etí osobu. S
takovým pov ením seznámí p ed zahájením innosti budoucího zavázaného.
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6. Smlouvu o z ízení v cného b emene uzav ou smluvní strany na základ písemné výzvy
budoucího oprávn ného. Budoucí oprávn ný doloží geometrický plán s výpo tem plochy
z izovaného v cného b emene v m2, výpis údaj z katastru nemovitostí, obsahující dot ené
pozemky a kolauda ní rozhodnutí. Smlouva musí být uzav ena nejpozd ji do šesti m síc od nabytí
právní moci kolauda ního rozhodnutí dot ené stavby. Písemnou výzvu je budoucí oprávn ný
povinen doru it budoucímu zavázanému do deseti dn ode dne nabytí právní moci tohoto
kolauda ního rozhodnutí, p i emž sou asn zašle budoucímu zavázanému návrh p íslušné smlouvy.
V cná b emena se z ídí bezúplatn .

-3-

7. Budoucí oprávn ný tj. investor stavby „Domov pro seniory“, bude realizovat stavbu na základ
územní rozhodnutí j. OSU/69612/2007/Fi, j. OSU/105702/2007/Fi, ze dne 19.10.2007.
8. Jestliže budoucí oprávn ný p i výkonu práva odpovídajícího v cnému b emeni zm ní stav
p edm tných pozemk budoucího zavázaného, je povinen je na své náklady bez zbyte ného pr tahu
uvést do p vodního stavu. Pokud tak neu iní v p im ené lh t ani po písemné výzv budoucího
zavázaného, je budoucí zavázaný oprávn n uvedení pozemk do p vodního stavu provést sám,
p ípadn jím pov enou osobou, na náklady budoucího oprávn ného. Tím není dot eno právo
budoucího zavázaného na náhradu škody, kterou mu budoucí oprávn ný užíváním pozemk
zp sobil.
Budoucí oprávn ný se zavazuje, že výkonem práv, vyplývajících z v cného b emene, bude do
vlastnických práv budoucího zavázaného zasahovat jen v nezbytné mí e v rámci ú elu, pro který
bude v cné b emeno z ízeno, a to vždy s v domím budoucího zavázaného.
9. Pokud budoucí oprávn ný p evede za ízení v dob p ed uzav ením smlouvy o z ízení v cného
b emene na t etí osobu, zavazuje se p evést na tuto osobu veškerá práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající. Pro takový p ípad bude budoucí zavázaný jednat výlu n s vlastníkem za ízení.
Smluvní strany si sjednávají právo odstoupit od této smlouvy v p ípad , dojde-li ke zm n trasy inž.
sítí, a p ípadnému umíst ní staveb výše uvedených tak, že nebudou zasahovat dot ené nemovitosti.
Doru ením projevu v le o odstoupení jednou stranou druhé se tato smlouva ruší od samého
po átku.
lánek IV
Tato smlouva se vyhotovuje ve t ech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zavázaná
obdrží jedno vyhotovení a strana oprávn ná dv vyhotovení. Sou ástí této smlouvy je nákres situace
s vyzna ením stavby nebo její ásti, týkající se v cných b emen.
Tuto smlouvu lze m nit nebo dopl ovat pouze formou písemného dodatku k této smlouv vzájemn
odsouhlaseného a podepsaného oprávn nými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva byla uzav ena podle pravé a svobodné v le ú astník a na d kaz jejich souhlasu
p ipojují své podpisy.

V D ín dne
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V Ústí nad Labem dne

_______________________________

_______________________________________

Ing. Vladislav Raška
primátor statutárního m sta D ín

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. René Budja – p edseda p edstavenstva
Ing. Miloslav ehák – len
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o postoupení pohledávky
u zav ená d le ustanovení § 524 a nás l.
zákona . 40/1964 Sb., ob ans ký zá koní k, ve zn ní pozd jší ch
p edpis
íslo postupitele :
íslo postupníka :

Smluvní strany
Postupitel:
Krajské nemocnice, p ísp vková organizace
se sídlem
: Sociální pé e 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená
: MUDr. Tomášem Indrou, editelem
I
: 00673544
DI :
: …
Bankovní spojení
: …
. ú tu: …
Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
Pr, vložka 753
Zástupce pro v cná jednání:
….
telefon, fax
e-mail

: …
: …

:

Výpis z obchodního rejst íku postupitele tvo í p ílohu . 1 k této smlouv .
a
Postupník:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
:
: 70892156
: CZ70892156
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu : 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání :
…, vedoucí odboru …, Krajského ú adu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 …
e-mail
: ...@kr-ustecky.cz
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
1) Ústecký kraj nadále pokra uje a hodlá pokra ovat v procesu zkvalit ování
a zefektiv ování zdravotní pé e poskytované ob an m Ústeckého kraje v sou asné
dob spole ností Krajská zdravotní, a.s., která ke dni 1.9.2007 zakoupila smlouvami o
prodeji podniku ze dne 24.8.2007 podniky p ti p ísp vkových organizací z ízených
Ústeckým krajem, které do té doby poskytovaly tuto zdravotní pé i;
2) Splatnost kupní ceny byla sjednána nejpozd ji do 30.9.2008;
3) Po prodeji podnik byly ty i z t chto p ti p ísp vkových organizací, a to Nemocnice
D ín, p ísp vková organizace, Nemocnice Teplice, p ísp vková organizace,
Nemocnice Most, p ísp vková organizace a Nemocnice Chomutov, p ísp vková
organizace slou eny do p ejímající p ísp vkové organizace, kterou byla Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, p ísp vkové organizace, p i emž sou asn došlo ke
zm n jejího názvu na Krajské nemocnice, p ísp vková organizace;
4) V d sledku uvedených organiza ních zm n se stala jediným v itelem pohledávky
z t chto prodej podnik organizace Krajské nemocnice, p ísp vková organizace,
když dlužníkem je Krajská zdravotní, a.s.;
5) Ústecký kraj je jediným akcioná em uvedené akciové spole nosti a z izovatelem
organizace Krajské nemocnice, p ísp vková organizace;
6) Ústecký kraj hodlá posílit postavení jím stoprocentn vlastn né spole nosti Krajská
zdravotní, a.s.
SE PROTO strany této Smlouvy dohodly na uzav ení následující

SMLOUVU O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
I.
P edm t smlouvy
(1) Postupitel prohlašuje, že je jediným v itelem pohledávky vzniklé z titulu dosud
neuhrazených kupních cen podnik p ti p ísp vkových organizací podle jednotlivých
smluv o prodeji podniku uzav ených dne 24.8.2007 mezi Krajskou zdravotní, a.s. jako
kupující na stran jedné a jednotliv organizacemi:
a) Nemocnice D ín, p ísp vková organizace,
b) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p ísp vková organizace,
c) Nemocnice Teplice, p ísp vková organizace,
d) Nemocnice Most, p ísp vková organizace a
e) Nemocnice Chomutov, p ísp vková organizace
jako prodávajícími na stran druhé.
(2) Kupní ceny za prodej podnik byly podle jednotlivých smluv stanoveny takto:
a) Nemocnice D ín - 62.000.000,--K ,
b) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - 474.000.000,--K ,
c) Nemocnice Teplice - 82.000.000,--K ,
d) Nemocnice Most - 58.000.000,--K ,
e) Nemocnice Chomutov - 69.000.000,--K .
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(3) Ke dni … byly kupní ceny za prodej výše uvedených podnik ve smyslu ustanovení § 482
obchodního zákoníku a l. IV odst. 1 smluv o prodeji podniku up esn ny znalcem
jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 72 Nc 1051/2007-5 ze
dne 30.4.2007, a to v d sledku zm n stavu fakticky p edaného majetku oproti stavu ke dni
ocen ní. Po up esn ní jsou ceny jednotlivých podnik tyto:
a) Nemocnice D ín – 65.000.000,--K ,
b) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – 461.000.000,--K ,
c) Nemocnice Teplice – 90.000.000,--K ,
d) Nemocnice Most – 57.000.000,--K ,
e) Nemocnice Chomutov – 71.000.000,--K .
(4) Postupitel výslovn prohlašuje, že ke dni 15.4.2008 byla kupujícím, tedy spole ností
Krajská zdravotní, a.s. uhrazena ást kupní ceny podnik ve výši 78.352.000,--K .
Celková výše pohledávky organizace Krajské nemocnice, p ísp vková organizace za
spole ností Krajská zdravotní, a.s. proto iní ke dni podpisu této smlouvy ástku
665.648.000,--K , (slovy: šestsetšedesátp tmilión šestset ty icetosmtisíc. korun eských).
(3) Splatnost kupní ceny byla sjednána nejpozd ji do 30.9.2008.

II.
Obsah smlouvy
Touto smlouvou postupuje postupitel svoji pohledávku v celkové výši
665.648.000,--K , popsanou v p edcházejícím lánku této smlouvy v etn p íslušenství a se
všemi právy s ní spojenými postupníkovi, a to za úplatu ve výši její nominální hodnoty, tedy
za 665.648.000,--K . Úplata je splatná nejpozd ji do 30.6.2013.

III.
Oznamovací povinnost
Postupitel tímto prohlašuje, že se ve smyslu ustanovení § 526 o.z. zavazuje
bezprost edn po podpisu této smlouvy oznámit dlužníku prokazatelným písemným
zp sobem, že došlo k postoupení pohledávky na postupníka. Postupník bere na v domí, že po
spln ní této povinnosti postupitelem není povinen prokazovat dlužníku postoupení
pohledávky p edložením této smlouvy.

IV.
Ostatní a záv re ná ujednání
(1) Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (Postupník), 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 smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. Postupitel prohlašuje, že:
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a) 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 smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.
(2) Žádná ze smluvních stran nesmí p evád t úpln nebo z ásti práva a povinnosti vyplývající
pro n j z této smlouvy na t etí osobu bez p edchozího písemného souhlasu druhé strany.
(3) Smlouva zavazuje právní nástupce obou smluvních stran.
(4) Postupník tímto potvrzuje, že o uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením . .../…/… ze dne …
(5) O souhlasu s uzav ením smlouvy o postoupení pohledávky organizace Krajské
nemocnice, p ísp vková organizace ve smyslu ustanovení l. … odst. … Z izovací listiny
ze dne … bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje . … ze dne …..
(6) Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

V.
Podpisy smluvních stran
Postupitel i Postupník shodn prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem
p e etli, že byla uzav ena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v le,
ur it , vážn a srozumiteln , nikoliv v tísni za nápadn nevýhodných podmínek. Smluvní
strany potvrzují autenti nost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne …

V Ústí nad Labem dne …

…………………………………………….
Postupitel
Krajské nemocnice, p ísp vková organizace

………………………………………………
Postupník
Ústecký kraj
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