Rada Ústeckého kraje
Usnesení
ze 131. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 6. 11. 2008 od 10:05 hodin do 10:20 hodin
v hotelu České Švýcarsko, Hřensko - Mezná

Usnesení č. 1/131R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 131. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/131R/2008
Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/129R/2008 bod A) a bod B) ze dne 13. 10.
2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/129R/2008 bod A) a bod B) ze dne
13.10.2008 v části uvedeného katastrálního území, kde se původní k.ú. Prunéřov mění na
k.ú. Tušimice.
Usnesení č. 3/131R/2008
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 23/119R/2008 B-01 Návrh výhradní licenční smlouvy o přístupu do nálezové
databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
2. Usnesení č. 138/124R/2008 C Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Informační centrum v 1.NP budovy „A“ KÚ “
3. Usnesení č. 139/124R/2008 C Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „SOŠ dopravní a strojírenské, Děčín VI - REKO šaten a
bezbariérové řešení“
4. Usnesení č. 140/124R/2008 C Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – výměna
oken a oprava fasády č.p.29,30,31“
5. Usnesení č. 146/124R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní
muzeum Děčín, pobočka Rumburk – fasáda, střecha, výplně otvorů“
6. Usnesení č. 5/127R/2008 E-02,03,04 Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy
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7. Usnesení č. 17/127R/2008 C Účast Ústeckého kraje na akci \"Open Days 2008\"
8. Usnesení č. 29/127R/2008 B Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem
9. Usnesení č. 31/127R/2008 B Stipendijní řád – Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková organizace, Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na
Průhoně 4800, příspěvková organizace
10. Usnesení č. 32/127R/2008 B Výjimky z počtu žáků – školy a školská zařízení zřizované
Ústeckým krajem
11. Usnesení č. 60/127R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOŠ dopravní a strojírenské, Děčín VI – REKO
šaten a bezbariérového řešení“
12. Usnesení č. 61/127R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Střední průmyslová škola strojní a dopravní
Děčín-oprava sociálního zařízení“
13. Usnesení č. 62/127R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Ústav sociální péče Tuchořice- REKO 1. etapa“
výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce
14. Usnesení č. 14/128R/2008 B Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2.výzva – návrh poskytnutí dotací
15. Usnesení č. 183/128R/2008 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 201/128R/2008 B Krajská zdravotní a.s., rozhodnutí jediného akcionáře - účetní
závěrka a schválení smluv o výkonu funkce
17. Usnesení č. 207/128R/2008 B Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu při
zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u
Nemocnice“
18. Usnesení č. 208/128R/2008 B Program Zdravý kraj ČR-Ústecký kraj - konference WHO
Regions for Health Network
19. Usnesení č. 209/128R/2008 C-02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Terénní úpravy ploch v PZ Triangle umožňující
následné sekání porostů pojezdovou technikou“
20. Usnesení č. 9/129R/2008 B Mimořádná dotace obcím Ústeckého kraje na revitalizaci
infrastruktury-dodatek č.1
21. Usnesení č. 25/129R/2008 B Návrh na poskytnutí dotací na hospodaření v lesích za rok
2008
22. Usnesení č. 132/129R/2008 B Zástavní smlouvy vyplývající z Dohod o narovnání podmínek
ISPROFIN
23. Usnesení č. 150/129R/2008 B Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku pro
společnost Prologis na SPZ Triangle
24. Usnesení č. 151/129R/2008 C-01 Informace z I. dílčího přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje za rok 2008
B) souhlasí
se změnou termínu plnění usnesení vyplývajících z Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 16/89R/2007 B-03 Dopravní obslužnost drážní - koncepce na 31.08.2009
2. Usnesení č. 36/128R/2008 B Dotační program: „Sport a volný čas 2009“ na 31.01.2009
Usnesení č. 4/131R/2008
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje (ev.č. 166604/2008)
Rada Ústeckého kraje po projednání
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b ere n a věd om í
předložený dopis adresovaný Radě Ústeckého kraje.
Usnesení č. 5/131R/2008
Dopravní obslužnost autobusová-zajištění dopravy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1)

s tarifní doložkou dopravce Autobusy KAVKA, a.s., Báňská 287, 434 01 Most, IČ 272
89 974 dle předloženého materiálu, s účinností úpravy od 14. 12. 2008,

2)

s úpravou tarifu dopravce Veolia Transport Teplice, s.r.o., E.Dvořákové 70, 415 01
Teplice, IČ 49900820 dle předloženého materiálu.

B) rozhodla
o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách
– oblast:
1)

Bílinsko, s účinností úprav od 14. 12. 2008, dopravce Dopravní podnik měst Mostu a
Litvínova, a.s., tř. Budovatelů1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504

2)

Litvínovsko, s účinností úprav od 14. 12. 2008, dopravce Autobusy KAVKA, a.s.,
Báňská 287, 434 01 Most, IČ 272 89 974

3)

Příměstská doprava Teplice, s účinností úprav od 1. 1. 2009, dopravce Veolia
Transport Teplice, s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ 49900820

dle příloh č. 1, 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 6/131R/2008
Dopravní obslužnost autobusová-plnění dlouhodobých smluv
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
obsah dokumentů nově předložených ze strany dopravce ČSAD Semily, a.s., ze kterých
vyplývá, že dopravní prostředek starší 10 let zahrnutý v období od 1. 6. 2008 do 7. 6. 2008
do evidence dopravních prostředků používaných pro plnění smluv o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého
kraje na vymezených linkách pro oblasti i) Ústecko - sever a ii) České středohoří – východ,
nebyl k plnění těchto smluv využíván,

B)

rozhodla
1. o tom, že Ústecký kraj nebude uplatňovat smluvní 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 pro oblast:
a)

České středohoří – východ, vůči dopravci ČSAD Semily, a.s., Na rovinkách 211,
Semily, IČ: 601 08 843, za období od 1. 6. 2008 do 7. 6. 2008 ve výši 35.000,- Kč

b) Ústecko – sever, vůči dopravci ČSAD Semily, a.s., Na rovinkách 211, Semily, IČ:
601 08 843 (zde coby právnímu nástupci dopravce Severočeská dopravní a.s.), za
období od 1. 6. 2008 do 7. 6. 2008 ve výši 35.000,- Kč.
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2. 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 :
a)

„České středohoří - východ“ dopravci ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513
25 Semily, IČ 601 08 843, ve výši 5.000,- Kč. (evidence vozidel)

b) „Ústecko - sever“ dopravci ČSAD Semily, a.s., Na rovinkách 211, Semily, IČ: 601
08 843 (zde coby právnímu nástupci dopravce Severočeská dopravní a.s.), ve výši
5.000,- Kč. (evidence vozidel)

Usnesení č. 7/131R/2008
Dopravní obslužnost autobusová – zvýšení ceny motorové nafty
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách
– oblast:
a) Bílinsko s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504,
b) Kadaň-Žatec s dopravcem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní
999, 430 01 Chomutov, IČ 64053466
c) Mostecká pánev s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504,
d) Štětsko s dopravcem ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ 60193425
dle předloženého materiálu.
Usnesení č. 8/131R/2008
Výpověď ze smlouvy o poskytnutí plochy pro informační periodikum Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
předložené návrhy výpovědí ze smluv o poskytnutí plochy pro informační periodikum
Ústeckého kraje se společnostmi MAFRA MEDIA s.r.o., Vltava- Labe-Press a.s., Borgis
a.s.
B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje provést veškeré nezbytné úkony spojené s výpověďmi smluv.
Termín: 15. 11. 2008
Usnesení č. 9/131R/2008
Schválení poskytnutí daru
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhodla
1. o poskytnutí věcného daru v celkové maximální výši 10 000 Kč pro absolutního vítěze
41. ročníku mezinárodní soutěže mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte
2. o uzavření darovací smlouvy dle předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana zjistit realizaci dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008
Usnesení č. 10/131R/2008
Odstoupení od smlouvy o financování akce uzavřené se společností TARGAVIA, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit odstoupení od smlouvy o financování akce uzavřené
se společností TARGAVIA s.r.o.dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

B) ukládá
členu Rady Ústeckého kraje, odpovědnému za oblast regionálního rozvoje, předložit návrh
dle bodu A) Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 30. 12. 2008
Usnesení č. 11/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Obchodní centrum Chomutov – Otvice V.“ oznamovatele ALFA SPECTRUM CV, a.s.,
Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice. Umístění: kraj Ústecký, obec Otvice, k.ú. Otvice
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 „Obchodní centrum Chomutov – Otvice V.“ oznamovatele ALFA
SPECTRUM CV, a.s., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice 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. 12/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Intenzifikace výroby epichlorhydsrinu z glycerinu“, oznamovatele Spolek pro chemickou a
hutní výrobu, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec
Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií
(například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak apod.)“, oznamovatele
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem takto:
Oznámení zpracované dle přílohy č.4 považujeme za dokumentaci. Za předpokladu zahrnutí
všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného
úřadu, nemá námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku. Posudek musí vyhodnotit
všechny připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné
správy.
Usnesení č. 13/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Čerpací
stanice nafty“ oznamovatele Agrona a.s., Nebanice 30, 350 02 Cheb Umístění: kraj Ústecký, obec
Polepy k. ú. Polepy
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 „Čerpací stanice nafty“ oznamovatele Agrona a.s., Nebanice 30, 350 02
Cheb takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 14/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Zařízení pro sběr, výkup a
zpracování kovových, plastových a papírových odpadů-SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí,
Zařízení pro sběr a zpracování autovraků –SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí a Zařízení pro
sběr, výkup a zpracování elektroodpadu-SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí“ společnosti
SUNEX, spol. s.r.o., Bechyňská 640, 199 05 Praha Umístění: Ústecký kraj, Obec: Štětí, k.ú.: Štětí
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 8 odst. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění o posuzování vlivů na životní
prostředí, k dokumentaci záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování kovových,
plastových a papírových odpadů-SUNEX spol. s.r.o., provozovna Štětí, Zařízení pro sběr a
zpracování autovraků –SUNEX, spol. s.r.o provozovna Štětí a Zařízení pro sběr, výkup a
zpracování elektroodpadu-SUNEX, spol. s.r.o provozovna Štětí“ oznamovatele SUNEX,
spol. s.r.o., Bechyňská 640, 199 05 Praha takto:
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Dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení,
zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Opatření navrhovaná v kapitole D. IV. –
„Charakteristika 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.
Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do Stanoviska
příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku.
Usnesení č. 15/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Projekt P
11565 – malý potisk (MP5)“ oznamovatele AGC Automotive Czech a.s., Sklárna č.p.33, 418 01
Bílina Umístění: kraj Ústecký, obec Bílina k.ú. Chudeřice
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 „Projekt P 11565 – malý potisk (MP5)“ oznamovatele GC Automotive
Czech a.s., Sklárna čp.33, 418 01 Bílina takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 16/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Centrum
pivovar Děčín“ oznamovatele Settimo Development a.s., Spálená 90/17, 110 00 Praha 1.
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 „Centrum pivovar Děčín“ oznamovatele Settimo Development a.s., Spálená 90/17,
110 00 Praha takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených
orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D 4.4 „Opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu
do závěru zjišťovacího řízení.

Usnesení č. 17/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba
výrobní haly a zázemí firmy KONE Industrial koncern s.r.o.“ oznamovatele KONE Industrial –
koncern, s.r.o., Předlická 452/25, 400 30 Ústí nad Labem.Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad
Labem, k.ú.: Předlice.
Rada Ústeckého kraje po projednání
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se vyjadřuje
dle § 6 odst.(6) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení
záměru „Výstavba výrobní haly a zázemí firmy KONE Industrial koncern s.r.o.“
oznamovatele KONE Industrial – koncern, s.r.o., Předlická 452/25, 400 30 Ústí nad Labem,
takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených
orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D IV. „Charakteristika
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí“ v plném rozsahu do závěru zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 18/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Protipovodňová opatření na Labi – lokalita silnice II/261 v úseku Libochovany - Děčín“
oznamovatele Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.Umístění: kraj
Ústecký, obce Libochovany, Ústí nad Labem, Malé Březno, Těchlovice a Děčín, k.ú.:
Libochovany, Církvice, Střekov, Malé Březno nad Labem, Přerov u Těchlovic, Těchlovice nad
Labem, Přední Lhota u Těchlovic a Nebočady
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 „Protipovodňová opatření na Labi – lokalita silnice II/261 v úseku Libochovany Děčín“ oznamovatele Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených
orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D. IV „Opatření k prevenci,
snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěru
zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 19/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Vestavba
linky práškové lakovny do výrobní haly NERTECH s.r.o., Teplice“ oznamovatele NERTECH
s.r.o., Modlanská 1, 415 02 Teplice. Umístění: kraj Ústecký, obec Teplice, k.ú. Teplice
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 „Vestavba linky práškové lakovny do výrobní haly NERTECH s.r.o.,
Teplice“ oznamovatele NERTECH s.r.o., Modlanská 1, 415 02 Teplice 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. 20/131R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti
Dräger Busch Helmets Production s.r.o., Pražská 5494, 430 01 Chomutov, IČ 2866 8197, pro
zařízení „Výroba záchranářských a požárních helem s montovanými polyuretanovými vnitřními
díly“. Umístění: Ústecký kraj, město Chomutov, k.ú. Chomutov I
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti
Dräger Busch Helmets Production s.r.o., Pražská 5494, 430 01 Chomutov, IČ 2866 8197,
která je zastoupena společností ENVIROCONT s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ 2726 5676, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba záchranářských
a požárních helem s montovanými polyuretanovými vnitřními díly“, takto:
K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, dle § 3
odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za předpokladu zajištění emisí do
ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro zkušební provoz uvedeného
zařízení, není připomínek.
Provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i
splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého
kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevence a připomínky dalších
dotčených orgánů veřejné správy.
Provozovatelem navržené emisní limity pro zkušební provoz uvedeného zařízení, jsou
v žádosti o vydání integrovaného povolení následující:
Složka životního
prostředí

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit dle
platné legislativy

Provozovatelem
navržený emisní
limit

TZL

3 mg/m3

50 mg/m3

TOC

50 mg/m3

40 mg/m3

Požadavek
OŽPZ

OVZDUŠÍ
Ovzduší / Lakovací
boxy A-300

Splnit
zákonné popř.
adekvátně
snížené
emisní limity

Lakování vytvrzených skořepin – Navrhované hodnoty emisních limitů vycházejí z emisního
limitu podle přílohy č. 2 bodu 4.2.3 vyhlášky č. 355/2002 Sb. Úroveň emise je v porovnání se
zákonnými emisními hladinami adekvátně snížena ve vztahu k očekávaným výsledkům
znečištění odpadní vzdušniny a instalované odlučovací technologii. Mokrý systém eliminace
přestřiků a částečné vypírky těkavých rozpouštědel zajistí takový stupeň separace částic, který
zajistí dodržení navržených parametrů.
Ke sdělení provozovatele, že úroveň emise je v porovnání se zákonnými emisními
hladinami adekvátně snížena, odbor životního prostředí a zemědělství uvádí, že je
v případě tuhých znečišťujících látek nepravdivé, protože emisní limit dle platné
legislativy pro TZL činí 3 mg/m3.
Rámové lisy RP 250, Potiskovací stroj, Sklad barev – pro zařízení kategorizovaná jako malé
zdroje znečišťování ovzduší není uložena zákonná povinnost provádět ověřování
hmotnostních koncentrací znečišťujících látek v odpadním plynu, proto pro ně nebyla
navržena závazná koncentrace emisí.
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Plynový kotel WT-OL-INHALT 1870 – spalovací zařízení spadá jmenovitým příkonem mezi
malé zdroje znečišťování ovzduší, pro jejichž provozovatele je nařízením vlády č. 146/2007
Sb., stanovena povinnost provádět měření účinnosti spalování, ověřování obsahu CO ve
spalinách a stanovena povinnost provádět kontrolu stavu spalinových cest.
Filtr odsávané odpadní vzdušniny VACOMAT 200 XP – zařízení vyhání předčištěný vzduch
zpět do pracovního prostředí a není vybaveno rovným úsekem pro možné odběr vzorku ke
stanovení koncentrace TZL. Nebyly tedy navrhovány emisní limity znečištění.
Usnesení č. 21/131R/2008
Schválení žádosti o podporu 3 projektů na podporu ohrožených druhů z OPŽP
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění,
podání samostatných žádostí o podporu tří projektů zaměřených na záchranu ohrožených
druhů rostlin a živočichů na území Ústeckého kraje podle předložené důvodové zprávy, a to
v rámci 6. výzvy Operačního programu životní prostředí, do výše způsobilých výdajů 7 280
tis. Kč včetně DPH.

B)

schvaluje
v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění,
finanční spoluúčast kraje na všech projektech ve výši 10%.

C)

ukládá
Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru Evropských projektů, ve spolupráci s Ing. Taťánou
Krydlovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zpracovat žádost o podporu
projektu v rámci 6. výzvy Operačního programu Životní prostředí, včetně předepsaných
příloh, předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje a následně zajistit včasné doručení
žádosti na podací místo.
Termín: 13. 11. 2008

Usnesení č. 22/131R/2008
Rozpočtová opatření č. 10/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 113 351 tis. Kč na celkový
objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 14 392 243 tis. Kč:
1)

zvýšení o částku 75 tis. Kč
příjmy
správní poplatky – zvýšení o částku 19 tis. Kč
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 56 tis. Kč
výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 19 tis. Kč
odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 56 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje)
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2)

zvýšení o částku 580 tis. Kč
příjmy
správní poplatky – zvýšení o částku 230 tis. Kč
přijaté sankční platby – zvýšení o částku 350 tis. Kč
výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 220 tis. Kč na odstranění
nepoužitelných léčiv a na zajištění zpracování
posudků
– UZ 28 – zvýšení o částku 360 tis. Kč týkající se
příspěvku na ekologické hospodaření v lesích

3)

zvýšení o částku 105 tis. Kč
příjmy
příjmy z poskytování služeb – zvýšení o částku 46 tis. Kč (zadávací dokumentace k
výběrovému řízení)
sankční platby – zvýšení o částku 59 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 50 tis. Kč (vybavení kanceláří – nábytek)
kapitálové výdaje
odbor investiční – UZ 15 – zvýšení o částku 55 tis. Kč (rezerva)

4)

zvýšení o částku 410 000 tis. Kč
příjmy
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 410 000 tis. Kč (vratka návratné finanční výpomoci)
financování
splátka krátkodobé přijaté půjčky – zvýšení o částku 320 000 tis. Kč
výdaje
odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 66 747 tis. Kč (rezerva na havárie,
mimořádné události a nepředvídatelné výdaje)
– UZ 32 – zvýšení o částku 23 253 tis. Kč (rezerva na propad v příjmech)

5)

zvýšení o částku 1 005 tis. Kč
příjmy
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 1 005 tis. Kč (příjmy z roku
2007)
výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 138 tis. Kč (platy zaměstnanců)
odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 867 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje)

6)

zvýšení o částku 9 564 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 412 – zvýšení o částku 902 tis. Kč
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– UZ 17 453 – zvýšení o částku 8 662 tis. Kč
výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje –
UZ 61 – zvýšení o částku 2 567 tis. Kč na realizaci SROP GS 4.1.2. – Podpora rozvoje
služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor následovně:
§ Město Šluknov - zvýšení o částku 621 tis. Kč
§ Město Klášterec nad Ohří a Kadaň – zvýšení o částku 564 tis. Kč
§ REGIO centrum, o. p. s. Rumburk – zvýšení o částku 537 tis. Kč
- rezerva - SROP GS 4.1.2. VS – zvýšení o částku 845 tis. Kč
UZ 63 – zvýšení o částku 6 997 tis. Kč na realizaci SROP GS 3.2 – Podpora sociální
integrace v regionu Ústeckého kraje následovně:
§
§
§

Město Bílina – zvýšení o částku 453 tis. Kč
Oblastní charita Most – zvýšení o částku 1 019 tis. Kč
Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Ústí nad Labem – zvýšení o částku
903 tis. Kč
§ Občanské sdružení WHITE LIGHT – zvýšení o částku 1 882 tis. Kč
- rezerva - SROP 3.2 sociální integrace – zvýšení o částku 2 740 tis. Kč

7)

zvýšení o částku 1 070 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 229 – zvýšení o částku 1 070 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 13 229– zvýšení o částku 1 070 tis. Kč na
realizaci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů následujících projektů:
§
§
§
§

8)

SŠ technická, Most-Velebudice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 366 tis.
Kč v rámci projektu „Komplexní program podpory uchazečů o zaměstnání
k přímému pracovnímu uplatnění“
SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace – zvýšení o částku
501 tis. Kč v rámci grantového projektu „Druhá šance“
SŠ technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zvýšení o částku 164 tis.
Kč v rámci projektu „Druhá šance pro osoby předčasně opouštějící školní
docházku“
Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 39 tis. Kč
v rámci projektu „Asistentka manažera“

zvýšení o částku 782 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 439 – zvýšení o částku 782 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 439 – zvýšení o částku 782 tis. Kč na
realizaci následujících projektů:
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§
§
§

9)

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov – zvýšení o částku 452 tis. Kč v rámci projektu „Překonej
jazykovou bariéru“
Střední škola energetická a stavební, Chomutov – zvýšení o částku 18 tis. Kč
v rámci projektu „Příprava specifického vzdělávacího modulu – Začínáme
podnikat v řemeslech“
Střední odborná škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem – zvýšení o
částku 312 tis. Kč v rámci projektu „Vzdělaný pedagogický pracovník – správce
sítě“

zvýšení o částku 20 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 34 070 zvýšení o částku 20 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 34 070 – zvýšení o částku 20 tis. Kč v rámci
Rozvojového programu „III. Ročník
mezinárodního festivalu – Hrajeme s Orfem“ pro
Základní uměleckou školu, Louny

10) zvýšení o částku 50 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 487 – zvýšení o částku 50 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 487 – zvýšení o částku 50 tis. Kč v rámci
Rozvojového programu „Náhradní stravování dětí,
žáků a studentů krajského a obecního školství“ pro
Střední školu technickou, Ústí nad Labem
11) zvýšení o částku 10 100 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – UZ 29 517 – zvýšení o částku 10 100 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast životního prostředí a zemědělství – UZ 29 517 – zvýšení o částku 10 100 tis. Kč na
realizaci meliorace a hrazení
bystřin dle §35 lesního zákona
Usnesení č. 23/131R/2008
Smlouvy
č.
CZ.1.09/2.2.00/03.00038,
CZ.1.09/2.2.00/03.00060,
CZ.1.09/2.2.00/03.00065,
CZ.1.09/2.2.00/03.00134,
CZ.1.09/2.2.00/03.00173,
CZ.1.09/4.1.00/04.00135 a CZ.1.09/4.3.00/06.00141 o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
v souladu s ustavením § 59 odstavce 2) písmeno e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, o uzavření smluv č. CZ.1.09/2.2.00/03.00038, CZ.1.09/2.2.00/03.00060,
CZ.1.09/2.2.00/03.00065,
CZ.1.09/2.2.00/03.00134,
CZ.1.09/2.2.00/03.00173,
13

CZ.1.09/4.1.00/04.00135 a CZ.1.09/4.3.00/06.00141 o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad dle příloh č. 4 až 10 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 24/131R/2008
Financování projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě v rámci sítě ECRN
[ChemLog]
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informace o zahájení projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě v rámci
sítě ECRN, kde Ústecký kraj je jedním z partnerů.

B)

schvaluje
financování projektu z Fondu evropských projektů v letech 2008 – 2011 s celkovým
rozpočtem výdajů partnera Ústecký kraj ve výši 155 tis. EUR, z čehož 15%, tj. 23 250,EUR je podíl Ústeckého kraje.

C) ukládá
1. Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, zabezpečit potřebné objemy
finančních prostředků pro předfinancování oprávněných nákladů projektu ChemLog ve
fondu evropských projektů dle smlouvy o partnerství Ústeckého kraje v projektu
ChemLog.
Termín: průběžně
2. Ing. Janu Sixtovi, CSc., vedoucímu odboru průmyslové zóny Triangle ve spolupráci
s Ing. Alešem Konopáskem, vedoucím odboru kancelář hejtmana, zabezpečit plnění
úkolů Ústeckého kraje, jako jednoho z partnerů projektu ChemLog.
Termín: 30. 11. 2011
Usnesení č. 25/131R/2008
Dodatek zprostředkovatelské smlouvy s pojišťovacím makléřem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování ze dne 31. ledna 2005 dle přílohy č. 11
tohoto usnesení

B)

ukládá
Ing. Jindřichovi Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit předložení návrhu
dodatku č. 1 k podpisu.
Termín: 30. 11. 2008

Usnesení č. 26/131R/2008
Nabídková cena veřejných zakázek na rekonstrukce komunikací hrazených v rámci ROP z dotací
z EU
Rada Ústeckého kraje po projednání
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bere na vědom í
1. Skutečnost, že u veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov,
Rekonstrukce v úseku I/13-Perštejn-Vejprty, silnice II/219, III/22310“ je nabídková
cena včetně DPH 168.631 580,52 Kč, schváleno Radou UK 20. 8. 2008 usnesením č.
161/124R/2008, což je vyšší, než byla předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH dle
rozpočtu projektanta 162.759.000,00 Kč, a to o 5.872.580,50 Kč, což je o 3,61 % více,
než bylo uvedeno v žádosti o přidělení dotace. Toto navýšení ceny o 5.872.580,50 Kč
musí uhradit Ústecký kraj z vlastních prostředků.
2. Skutečnost, že u veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Most,
Rekonstrukce v úseku I/13-Jirkov-Otvice-Havraň, silnice II/251“ je nabídková cena
včetně DPH 156.025 553,86 Kč, schváleno Radou UK 20. 8. 2008 usnesením č.
162/124R/2008, což je vyšší, než byla předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH dle
rozpočtu projektanta 153.396.000,00 Kč, a to o 2.629.553,80 Kč, což je o 1,72 % více,
než bylo uvedeno v žádosti o přidělení dotace. Toto navýšení ceny o 2.629.553,80 Kč
musí uhradit Ústecký kraj z vlastních prostředků.
3. Skutečnost, že u veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Teplice,
Rekonstrukce v úseku I/13-Bílina-Kozly-kř. I/15, silnice II/257“ je nabídková cena
včetně DPH 115.227.628,00 Kč, schváleno Radou UK 20. 8. 2008 usnesením č.
163/124R/2008, což je vyšší, než byla předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH dle
rozpočtu projektanta 106.954.000,00 Kč, a to o 8.273.628,00 Kč, což je o 7,74 % více,
než bylo uvedeno v žádosti o přidělení dotace. Toto navýšení ceny o 8.273.628,00 Kč
musí uhradit Ústecký kraj z vlastních prostředků.
Usnesení č. 27/131R/2008
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
služby „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8Lukavec, silnice III/23739, II/237, II/246, II/247“ - PD a IČ
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. a) a §
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o výzvě
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby
„Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8Lukavec, silnice III/23739, II/237, II/246, II/247“ - PD a IČ
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 90%, termín plnění od podpisu
smlouvy v týdnech – váha 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu plnění v % za
každý den prodlení, nejméně však ve výši 0,1 % z nabídkové ceny včetně DPH, těch
částí díla se kterými je v prodlení - váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů ve zjednodušeném podlimitním
řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písmene a) 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 podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
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4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5. O zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:
1) ARCH PROJEKT s. r. o., Hradiště 96/6-8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44222904
2) Ctibor Žežulka – ZEFRAPROJEKT, Mírové náměstí 207/34, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ 19021305
3) Viamont DSP a.s., Železničářská čp. 1385, 40003 Ústí nad Labem, IČ
25429949
4) IDP spol. s r.o., Masarykova 998/31, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27279936
5) BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ 18224920
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
3. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
4. Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor
5. Ing. Zdeněk Halama, investiční odbor
6. Ing. Vladimír Macholda, ředitel SÚS ÚK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
4. Vitalij Černecký, investiční odbor
5. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
6. Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 12. 2008
Usnesení č. 28/131R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Gymnázium Litvínov-REKO osvětlení a tělocvična“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Gymnázium Litvínov-REKO osvětlení a tělocvična“

B) rozhodla
1. podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“), o vyloučení uchazeče Euromont Group a.s., Velebudice č.p. 210,
PSČ 43401 Most, IČ: 63147165, když v nabídce uchazeč uvedl starý text čestného
prohlášení, dále dle § 71 odst 8 písm c) chyběl doklad o živnostenském oprávnění.
Dle § 71 odst. 10 zákona o vyloučení uchazeče Prochel a.s., Husova 130, PSČ 43601
Litvínov 3, IČ: 25417916 z důvodu chybějícího čestného prohlášení.
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2. podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Gymnázium Litvínov-REKO osvětlení a tělocvična“ dodavateli ERGO
lighting spol. s r.o., Masarykovo nám. 41, PSČ 43601 Litvínov, IČ: 25047787, a to za
podmínek:
Celková nabídková cena: 3 452 282,93 Kč včetně DPH, 2 901 078,13 Kč bez DPH
Termín plnění od výzvy k převzetí staveniště: 12 týdnů
Poskytované záruky v měsících: 60 měsíců.
C) u k l á d á
1. hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky,
zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této smlouvy.
Termín: 30. 12. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 12. 2008
Usnesení č. 29/131R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky
na dodatečné stavební práce "REKO silnice II/261 Ústí n.L.- Děčín"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Pověření hodnotící komise, jmenované usnesením Rady č. 51/127R/2008 ze dne 15. 9.
2008, vedením jednání s dodavatelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a plněním
funkce komise pro otevírání obálek podle ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).

B)

bere na vědomí
1. Protokol z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky
na dodatečné stavební práce "REKO silnice II/261 Ústí n.L.- Děčín"
2. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodatečné
stavební práce "REKO silnice II/261 Ústí n.L.- Děčín"
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodatečné
stavební práce "REKO silnice II/261 Ústí n.L.- Děčín"

C) rozhodla
podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném
v předložené nabídce "REKO silnice II/261 Ústí n.L.- Děčín", dodavateli: Stavby silnic a
železnic a.s. Praha, odštěpný závod pro oblast Čechy západ, Národní třída 10, 113 19 Praha 1,
IČ: 45274924, a to za podmínek:
Nabídková cena víceprací : 25 331 845,63 Kč bez DPH.
D) u k l á d á
1. hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky,
zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této smlouvy.
Termín: 30. 12. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 12. 2008
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Usnesení č. 30/131R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky
na dodatečné stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- účelové komunikace" – dodatečné
stavební práce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Pověření hodnotící komise, jmenované usnesením Rady č. 188/128R/2008 ze dne
29. 9. 2008, vedením jednání s dodavatelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.
B) bere na vědomí
1. Protokol z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na
dodatečné stavební práce " Průmyslová zóna Triangle- účelové komunikace ".
2. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební
práce " Průmyslová zóna Triangle- účelové komunikace ".
3. Zprávu o posouzení nabídky na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební práce "
Průmyslová zóna Triangle- účelové komunikace ".
C) rozhodla
podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky v rozsahu
uvedeném v předložené nabídce " Průmyslová zóna Triangle- účelové komunikace ",
dodavateli: Viamont DSP a. s., Železničářská čp. 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:
25429949, a to za podmínek:
Nabídková cena víceprací : 9 287 234,42 Kč bez DPH.
D) ukládá
1. hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné
zakázky, zejména uzavření a podepsání smlouvy s vybraným uchazečem.
Termín: 30. 12. 2008
2.

Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a předložit ji k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 12. 2008

Usnesení č. 31/131R/2008
Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „OM
v Litoměřicích – REKO objektu č. p. 253 (PVT) II. etapa“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „OM v Litoměřicích
– REKO objektu č. p. 253 (PVT) II. etapa“.
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „OM v Litoměřicích
– REKO objektu č. p. 253 (PVT) II. etapa“.
3. Skutečnost, že nabídková cena bez DPH 19 412 973,69 Kč je vyšší, než byla
předpokládaná hodnota zakázky. Nabídková cena bez DPH je 19 412 973,69 Kč,
předpokládaná hodnota zakázky bez DPH schválena usnesením Rady UK č.
203/122R/2008 ze dne 6.8.2008 je 17,9 mil Kč bez DPH. Nabídková cena tedy
překročila předpokládanou hodnotu o 1 512 973,69 Kč, což je o 8,45 % více.
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B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), nevyloučit žádného uchazeče z další účasti v užším řízení.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění o přidělení veřejné zakázky „OM v Litoměřicích – REKO objektu č. p.
253 (PVT) II. etapa“ uchazeči Stavby holding cz a.s., za Strahovem 2338/44a, 169 00
Praha 6- Břevnov, IČ 28232836, a to za podmínek:
- celková nabídková cena: 23 101 438,69 Kč s DPH a 19 412 973,69 Kč bez DPH,
- termín plnění: 52 týdnů,
- výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 30 000,- Kč,
- délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců

C) ukládá
1. hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky,
zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této smlouvy
Termín: 15. 12. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli
Termín: 15. 12. 2008

Usnesení č. 32/131R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle - Rekonstrukce komunikací a dostavba
chodníků“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna
Triangle - Rekonstrukce komunikací a dostavba chodníků“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna
Triangle - Rekonstrukce komunikací a dostavba chodníků“
B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), vyloučit uchazeče Stavební firma IPH s.r.o., Vilsnická 12, 405
02 Děčín, IČ: 25034162 z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „Průmyslová
zóna Triangle - Rekonstrukce komunikací a dostavba chodníků“
- část č.1) rekonstrukce komunikace A v úseku od silnice III/2502 po Staňkovice:
uchazeče Sdružení Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6Břevnov, provozovna Na Moráni 5627, 430 01 Chomutov a AMP Chomutov a.s.,
Pražská 720, 430 01 Chomutov, IČ: 28232836 a 25402188 a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 5 353 937,22 Kč bez DPH, 6 371 185,29 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 12 týdnů
Termín plnění od předání staveniště v týdnech: 48 měsíců.
- část č.2) rekonstrukce komunikace B v úseku od MUK Bitozeves po Bitozeves:
uchazeče Sdružení Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6Břevnov, provozovna Na Moráni 5627, 430 01 Chomutov a AMP Chomutov a.s.,
Pražská 720, 430 01 Chomutov, IČ: 28232836 a 25402188 a to za podmínek:
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Celková nabídková cena: 1 808 474,49 Kč bez DPH, 2 152 084,64 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 9 týdnů
Termín plnění od předání staveniště v týdnech: 48 měsíců
- část č.3) chodník C v úseku od MUK Bitozeves po účelovou komunikaci větev A
(chodník podél komunikace III/25021): uchazeče Sdružení Stavby holding cz a.s., Za
Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6-Břevnov, provozovna Na Moráni 5627, 430 01
Chomutov a AMP Chomutov a.s., Pražská 720, 430 01 Chomutov, IČ: 28232836 a
25402188 a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 2 721 477,59 Kč bez DPH, 3 238 558,33 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 11 týdnů
Termín plnění od předání staveniště v týdnech: 60 měsíců
- část č.4) chodník D v úseku od MUK Bitozeves po Bitozeves: uchazeče Sdružení
Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6-Břevnov, provozovna
Na Moráni 5627, 430 01 Chomutov a AMP Chomutov a.s., Pražská 720, 430 01
Chomutov, IČ: 28232836 a 25402188 a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 2 145 310,71 Kč bez DPH, 2 552 919,74 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 9 týdnů
Termín plnění od předání staveniště v týdnech: 60 měsíců
C) ukládá
1. hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky,
zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této smlouvy
Termín: 15. 12. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli
Termín: 15. 12. 2008
Usnesení č. 33/131R/2008
Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby "Přivaděč
k PZ Prosmyky I. a II. část – inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby
včetně technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby včetně zabezpečení kolaudačního
rozhodnutí" výzva k podání cenové nabídky na nové služby
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o použití jednacího řízení bez uveřejnění na
veřejnou zakázku na služby "Přivaděč k PZ Prosmyky I. a II. část – inženýrská činnost ve
fázi prací spojených s prováděním stavby včetně technického dozoru a ve fázi prací po
dokončení stavby včetně zabezpečení kolaudačního rozhodnutí“ – výzva k podání cenové
nabídky na nové služby, a odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
dodavateli ALONG, spol. s r.o., Stavbařů 32, 434 01 Most, IČ: 40229572.
2. o pověření hodnotící komise jednáním s dodavatelem v rámci jednacího řízení bez
uveřejnění a plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona).

B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
3. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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4.
5.
6.
7.

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru
Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek investičního odboru
Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor
zástupce KHK

náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje
investičního odboru
3. Ing. Petr Michálek, vedoucí oddělení pozemních komunikací odboru dopravy a
silničního hospodářství
4. Ing. Šimáková, vedoucí oddělení účetnictví ekonomického odboru
5. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
6. Ivana Baierová, investiční odbor
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.
Termín: 30. 12. 2008
Usnesení č. 34/131R/2008
Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Provoz
pevných linek pro Krajský úřad Ústeckého kraje"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědom í
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky "Provoz pevných linek
pro Krajský úřad Ústeckého kraje".
2 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky "Provoz pevných
linek pro Krajský úřad Ústeckého kraje".
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky "Provoz pevných
linek pro Krajský úřad Ústeckého kraje".
B) rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen “zákon“), nevyloučit žádného uchazeče z další účasti v
otevřeném řízení.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení zakázky “ Provoz pevných
linek pro Krajský úřad Ústeckého kraje" uchazeči GTS NOVERA a.s., Přemyslovská
2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 61058904, a to za podmínek uvedených ve vítězné nabídce.
C) ukládá
1. hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné
zakázky, zejména uzavření a podepsání smlouvu s vybraným uchazečem.
Termín: 15. 12. 2008
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na
plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 15. 12. 2008
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Usnesení č. 35/131R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Dodávka elektřiny pro budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v
roce 2009"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Dodávka elektřiny
pro budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2009".
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Dodávka elektřiny
pro budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2009".

B)

rozhodla
Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „Dodávka
elektřiny pro budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2008" přidělit zakázku
uchazeči CENTROPOL ENERGY a.s., Vaničkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ:25458302, a to za podmínek:
Průměrná cena za 1 MWh: 2 169,- Kč bez DPH
Výše penalizace v Kč/l MWh při nedodržení odběru sjednaného množství elektřiny do 10%:
0,-Kč
Výše penalizace v Kč/1 MWh při nedodržení odběru sjednaného množství elektřiny nad
10%: 0,-Kč
Výše požadované zálohy v % vzhledem k předpokládané fakturované částce: 100 %
Doba splatnosti faktur: 21 dnů

C)

ukládá
1. hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné
zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této smlouvy.
Termín: 12. 12. 2008
2. Ing. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění
veřejné zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu
zadavateli.
Termín: 12. 12. 2008

Usnesení č. 36/131R/2008
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
dodávky „Obměna vozového parku odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého
kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. b) a §
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)
o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
dodávky „Obměna vozového parku odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu
Ústeckého kraje“.

22

2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková cena v Kč včetně DPH - váha 85 %,
- termín předání automobilů v týdnech od podpisu kupní smlouvy - váha 7 %,
- délka poskytované záruky v měsících – váha 8%
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů ve zjednodušeném podlimitním
řízení:
Základní kvalifikační předpoklady
- podle § 53 odst. 1, písmena a) a b) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- podle § 53 odst.1 písmene c), d), e), f), g), h), i) zákona uchazeč doloží čestným
prohlášením.
Profesní kvalifikační předpoklady
- podle § 54 písm. a) zákona doloží uchazeč výpisem z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů,
- podle § 54 písm. b) zákona s tím, že uchazeč doloží oprávnění k podnikání podle
zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5. O zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:
-

B)

AUTO TEP s.r.o., Dubská 1635, 415 01 Teplice, IČ: 25446363
AUTON a.s., Všebořická 256/53, 400 10 Ústí nad Labem, IČ: 25427482
OKIM spol. s r.o., Libochovice, Havlíčkova 396, IČ: 48290980
Zdeněk Kopta – AUTO KOPTA, Čeradická 1029, 43801 Žatec , IČ 12021661
"AUTOSERVIS KADAŇ" spol. s r.o., Rokelská čp. 27O, 432 01 Kadaň, IČ:
46710485

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. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana
4. Ing. Jaroslav Pikal, vedoucí odboru kancelář ředitele
5. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
6. Stanislav Krampera, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru kancelář
ředitele
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Miroslav Plánička, odbor kancelář ředitele
4. Ing. Zdeňka Kovářová, vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru
kancelář ředitele
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investičního
6. Vladimír Černý, správce vozové ho parku oddělení hospodářské správy odboru
kancelář ředitele

C)

ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, ve spolupráci s Ing.
Jaroslavem Pikalem, vedoucím odboru kancelář ředitele a Ing. Jiřím Smrčkou, vedoucím
investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné zakázky a předložit výsledek
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vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož
nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 15. 12. 2008

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 5/131R/2008

–

Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby
s dopravcem Autobusy KAVKA, a.s. – oblast
Litvínovsko

Příloha č. 2 k usnesení č. 5/131R/2008

–

Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby
s dopravcem Veolia Transport Teplice, s.r.o. –
oblast Příměstská doprava Teplice

Příloha č. 3 k usnesení č. 10/131R/2008 –

Odstoupení od smlouvy o financování akce č.
1529/2006/RR/4624

Příloha č. 4 k usnesení č. 23/131R/2008 –

Smlouva č. CZ.1.09/2.2.00/03.00038 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudružnosti Severozápad

Příloha č. 5 k usnesení č. 23/131R/2008 –

Smlouva č. CZ.1.09/2.2.00/03.00060 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudružnosti Severozápad

Příloha č. 6 k usnesení č. 23/131R/2008 –

Smlouva č. CZ.1.09/2.2.00/03.00065 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudružnosti Severozápad

Příloha č. 7 k usnesení č. 23/131R/2008 –

Smlouva č. CZ.1.09/2.2.00/03.00134 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudružnosti Severozápad

Příloha č. 8 k usnesení č. 23/131R/2008 –

Smlouva č. CZ.1.09/2.2.00/03.00173 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudružnosti Severozápad

Příloha č. 9 k usnesení č. 23/131R/2008 –

Smlouva č. CZ.1.09/4.1.00/04.00135 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudružnosti Severozápad
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Příloha č. 10 k usnesení č. 23/131R/2008 –

Smlouva č. CZ.1.09/4.3.00/06.00141 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudružnosti Severozápad

Příloha č. 11 k usnesení č. 25/131R/2008 –

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování ze dne
31. ledna 2005
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DODATEK . 8
KE SMLOUV . 616/2007
O ZÁVAZKU VE EJNÉ SLUŽBY VE VE EJNÉ LINKOVÉ DOPRAV K ZAJIŠT NÍ
ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÁSTI ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA
VYMEZENÝCH LINKÁCH – OBLAST LITVÍNOVSKO
uzav ené níže zmín ného 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,
jednající:
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje,
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., íslo ú tu: 882733379/0800,
(dále jen „Objednatel“)
a spole nost
Autobusy KAVKA, a.s.,
I :
272 89 974,
se sídlem:
Most, Bá ská 287, PS 434 01,
jednající:
Karlem Kavkou, p edsedou p edstavenstva,
zapsaná:
v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1670,
bankovní spojení: Komer ní banka, a.s., pobo ka Most, íslo ú tu 35-6309440247/0100,
(dále jen „Dopravce“, spole n s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)
1. Dne 12. 4. 2007 uzav ely Smluvní strany Smlouvu o závazku ve ejné služby ve ve ejné
linkové doprav k zajišt ní základní dopravní obslužnosti ásti území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast Litvínovsko (dále jen „Smlouva“). Dne 13. 7. 2007 byl ke
Smlouv uzav en dodatek . 1, dne 14. 2. 2008 dodatek . 2, dne 14. 3. 2008 dodatek . 3,
dne 18. 6. 2008 dodatek . 4, dne 16. 9. 2008 dodatek . 5, dne 29. 9. 2008 dodatek . 6 a
dne 16. 10. 2008 dodatek . 7.
2. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany dohodly na zm n asového a místního vymezení
vybraných linek a spoj uvedených v p íloze . 1 Smlouvy, nahrazuje se tímto v celém
rozsahu dosavadní zn ní p ílohy . 1 Smlouvy novým zn ním uvedeným v p íloze . 1
tohoto dodatku;
Ostatní ustanovení Smlouvy z stávají nadále v platnosti beze zm n.
3. Dopravce se zavazuje zajistit ú innost zm n v provozu jím zajiš ovaných linek a spoj
provedených tímto dodatkem od data 14. 12. 2008. Ve vztahu k linkám a spoj m nov
z izovaným i m n ným tímto dodatkem zajistí Dopravce ú innost zm n provedených
tímto dodatkem za p im eného použití l. 2 Smlouvy.

4. Tento dodatek je uzav en na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . …………../2008
ze dne ……. 2008.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a ú innosti podpisem obou Smluvních stran. Je vyhotoven
ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné v le a
v absenci tísn i nápadn nevýhodných podmínek, na d kaz ehož níže p ipojují své
podpisy.
V Ústí nad Labem dne . . 2008

V Ústí nad Labem dne . . 2008

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj
Ing. Ji í Šulc

Autobusy KAVKA, a.s.

hejtman Ústeckého kraje

p edseda p edstavenstva

Karel Kavka

2

P íloha . 1
Vymezení linek a spoj
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DODATEK Č. 7
KE SMLOUVĚ Č. 1476/2006
O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ
ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ČÁSTI ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA
VYMEZENÝCH LINKÁCH – OBLAST PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA TEPLICE
uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
ÚSTECKÝ KRAJ,
IČ:
708 92 156,
se sídlem:
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118, PSČ 400 02,
jednající:
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800,
(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Veolia Transport Teplice,s.r.o.,
IČ:
499 00 820,
se sídlem:
E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice,
jednající:
Ing. Janem Gaislerem jednatelem
Ing. Petrem Havlíkem jednatelem
zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 5874,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Teplice, číslo účtu 711750297/0100,
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)
1. Dne 6. 12. 2006 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast Příměstská doprava Teplice (dále jen „Smlouva“). Dne 29.
12. 2006 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 2. 2. 2007 byl ke Smlouvě uzavřen
dodatek č. 2, dne 6. 8. 2007 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 3, dne 10. 12. 2007 byl ke
Smlouvě uzavřen dodatek č. 4, dne 14. 2. 2008 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 5 a dne
3. 10. 2008 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 6.
2. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany dohodly na změně tarifu v příloze č. 5 Smlouvy,
nahrazuje se tímto v celém rozsahu dosavadní znění přílohy č. 5 Smlouvy novým zněním
uvedeným v příloze č. 5 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti beze změn.
4. Dopravce se zavazuje zajistit účinnost změn v provozu jím zajišťovaných linek a spojů
provedených tímto dodatkem od data 1. 1. 2009.

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. ___________ze
dne 5. 11. 2008.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. Je vyhotoven
ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.
V Ústí nad Labem dne: 10. 11. 2008

V Teplicích dne: 10. 11. 2008

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc

Veolia Transport Teplice, s.r.o.
Ing. Jan Gaisler jednatel

hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Havlík jednatel
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Tarifní podmínky
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Ústecký kraj
hejtman
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 724
fax: +420 475 567 719
url: www.kr-ustecky.cz
datum:
naše značka:

. 11. 2008
174051/2008/RR

Vážený pane,
kontrolou výpisu z katastru nemovitostí, LV 8568, KÚ Žatec, bylo zjištěno, že pozemky č.p. 1429/5
a objekt č.p. 3857, které byly pořízené v rámci realizace projektu „Rozšíření výrobních
možností společnosti TARGAVI A, s.r. o. “ a na něž byla poskytnuta dotace z EU a
z rozpočtu Ústeckého kraje, byly dne 4. 6. 2008 prodány p. Koblovi Jaroslavovi a pozemky č.p.
1429/12 byly prodány 6. 5. 2008 a 28. 5. 2008 p. Šrajerovi Františkovi. O provedeném prodeji
nebyl Ústecký kraj ze strany příjemce dotace předem informován.

Příjemce dotace tím závažným způsobem porušil smlouvu o financování akce č.
1529/2006/RR/4624. Zároveň toto jednání bylo vyhodnoceno jako závažné porušení
rozpočtové kázně (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
§ 22).
V souladu s článkem VII., oddíl 1., bod 3) poskytovatel tímto odstupuje od smlouvy o
financování akce č. 1529/2006/RR/4624 uzavřené dne 25. 1. 2007 v plném rozsahu.
Dle § 22, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude
vydáno rozhodnutí o povinnosti příjemce vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.

Vážený pan
Ludvík Strož
statutární zástupce
TARGAVIA, s.r.o.
Hrusická 2617
141 00 Praha 4
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RESPECT, a.s.
Sídlo
: Pod Krčským lesem 2016/22, Praha 4, PSČ 142 00
Zastoupená
: Ing. Tomášem Urbanem, místopředsedou představenstva
IČ
: 25146351
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 4845
Zástupce pro věcná jednání : Monika Slavíková
Tel.: +420 475 208 106
Fax: +420 475 211 552
e-mail: monika.slavikova@respect.cz
(dále jen „řídící zprostředkovatel“)
spolu se
I.P. trust, a.s.
Sídlo
: tř. Budovatelů 2830, 434 01 Most
Zastoupená
: Ing. Ivanem Paparegou, předsedou představenstva
IČ
: 25004174
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka č. 819
Zástupce pro věcná jednání : Mgr. Jiří Dedera
Tel.: +420 47620 6801
Fax: +420 47620 6802
e-mail: jiri.dedera@stachip.cz
(dále jen „spolupracující zprostředkovatel“)

a
Ústecký kraj
Se sídlem
Zastoupený
IČ
Zástupce pro věcná jednání

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem
: 7092156
: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru správy majetku kraje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Tel.: +420 475 657 407
e-mail: simak.j@kr-ustecky.cz

(dále jen „zájemce“)

uzavírají
tento

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o zprostředkování ze dne 31. ledna 2005.
A.

Příloha č. 11 k usnesení č. 25/131R/2008
1. Dne 31. ledna 2005 uzavřeli shora uvedení účastníci smlouvu o zprostředkování, jejímž
předmětem je činnost řídícího zprostředkovatele směřující k tomu, aby zájemce měl
příležitost uzavřít rámcovou pojistnou smlouvu mezi ním a pojistitelem, případně
pojistiteli a dále činnosti uvedené v čl. II citované smlouvy.
2. Účastnící tímto dodatkem mění obsah smlouvy citované v odst. 1 níže uvedeným
způsobem.
B.
Smlouva citovaná v části A odst. 1 tohoto dodatku se mění takto:
a) znění čl. I odst. 2 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
2. Řídící zprostředkovatel se zavazuje podle požadavků zájemce zabezpečit případná
výběrová řízení na pojistitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem
vozidel a na pojištění majetku či odpovědnosti zájemce, případně jím zřízených
organizací a organizačních složek.
b) znění čl. III odst. 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a
uzavírá se na dobu určitou do 31. prosince 2010.
C.
1. Tento dodatek byl uzavřen na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. ………… ze dne
………………
2. Ustanovení smlouvy citované v části A. odst. 1, kterých se nedotýkají změny uvedené
v části B. tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání všemi účastníky a tímto
dnem jsou účastníci svými projevy vázáni.
V Ústí nad Labem dne:
Za řídícího zprostředkovatele:

Za zájemce:

………………………………………
RESPECT,a.s.
Ing. Tomáš Urban
místopředseda představenstva

………………………………………
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Za spolupracujícího zprostředkovatele:

…………………………………………
I.P. trust, a.s.
Ing. Ivan Paparega
předseda představenstva

