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 27. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 21. 8. 2013 od 10:20 hodin do 14:15 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/27R/2013
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 27. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1.
Mgr. Martina Kliku
2.
Jana Szántó
Usnesení č. 2/27R/2013
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 27. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/27R/2013
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/7Z/2013, část B) a D) ze dne 26. 6.
2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/7Z/2013 část B) a D)
ze dne 26. 6. 2013 takto:
1. Část B) bod 1 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 zní:
„změnu stávajícího postupu provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací
tak, že již nadále o nich nebude rozhodováno radou kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
krajích“), ale zastupitelstvem kraje dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona o krajích“.
2. Část D) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 zní:
„že nepovažuje dosud prováděný způsob vydávání (u krajem nezřízených příspěvkových
organizací) a změn zřizovacích listin za postup v rozporu se zákonem, neboť bylo
postupováno dle jednoho z možných výkladů § 35 odst. 2 písm. j) a § 59 odst. 1 písm. i)
zákona o krajích, přičemž stávající způsob byl akceptován i dozorovým orgánem a
rejstříkovým soudem“.
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Usnesení č. 4/27R/2013
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/7Z/2013 v části 10, ze dne 26. 6.
2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 27/7Z/2013 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje ze dne 26. 6. 2013
takto:
10.

o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Hrobčice
IČ: 00266345
sídlo: Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Přechod pro chodce Hrobčice kom. č. 257

B) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit materiál
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 5/27R/2013
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 40/114R/2012 B-02 Stanovení investiční účelové dotace, pro rok 2012 – Střední
škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
2. Usnesení č. 117/114R/2012 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 149/114R/2012 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 44/115R/2012 B-02 Účelový příspěvek na velkou údržbu pro rok 2012 – oblast
školství
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z IV. volebního období
2012 – 2016
1. Usnesení č. 35/7R/2013 C Personální záležitosti ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem
2. Usnesení č. 9/10R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Vybavení pro JSDHO“ formou otevřeného řízení
3. Usnesení č. 10/10R/2013 C-02 Vyjádření Rady Ústeckého kraje ke „Společnému programu
Ministerstva životního prostředí a Ústeckého kraje na podporu výměny stávajících ručně
plněných kotlů“
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4. Usnesení č. 10/10R/2013 C-03 Vyjádření Rady Ústeckého kraje ke „Společnému programu
Ministerstva životního prostředí a Ústeckého kraje na podporu výměny stávajících ručně
plněných kotlů“
5. Usnesení č. 51/10R/2013 C Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO venk. kanalizace a usazovacích jímek“
formou zjednodušeného podlimitního řízení
6. Usnesení č. 52/10R/2013 C Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Oblastní muzeum v Děčíně – výměna oken“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení
7. Usnesení č. 53/10R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ formou otevřeného
řízení
8. Usnesení č. 84/10R/2013 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 145/10R/2013 B-02 Informace o stavu financování příspěvkových organizací v
oblasti sociální zřizovaných Ústeckým krajem v roce 2013
10. Usnesení č. 166/10R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Krušnohorská magistrála, výstavba úseků 1, 3, 4, 6 a 7“ formou otevřeného
řízení
11. Usnesení č. 60/12R/2013 B-02 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Krušnohorská
magistrála, výstavba úseků 1, 3, 4, 6 a 7“ formou otevřeného řízení, úprava zadávací
dokumentace
12. Usnesení č. 114/13R/2013 Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 115/13R/2013 Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 160/13R/2013 Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 19/15R/2013 C Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávka 12 ks stolů pro dispečery“ formou zjednodušeného podlimitního řízení“
16. Usnesení č. 36/15R/2013 C Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení auditu
(účetnictví, financí a majetku) Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace
17. Usnesení č. 50/15R/2013 C Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „PL Petrohrad - stavební úpravy kanalizace“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení
18. Usnesení č. 159/15R/2013 C Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Zprostředkování prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení
19. Usnesení č. 38/16R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO venk. kanalizace a usazovacích
jímek“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
20. Usnesení č. 53/16R/2013 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Terénní programy“ zadávané formou otevřeného řízení
21. Usnesení č. 28/19R/2013 B Personální záležitosti příspěvkových organizací Ústeckého kraje
v oblasti zdravotnictví
22. Usnesení č. 41/19R/2013 B Personální záležitosti ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem – jmenování ředitelů na základě výsledků konkursního řízení
23. Usnesení č. 42/19R/2013 B Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822,
příspěvková organizace – personální záležitosti
24. Usnesení č. 46/19R/2013 C-01 Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
25. Usnesení č. 46/19R/2013 C-02 Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
26. Usnesení č. 63/19R/2013 C Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem
„Provedení auditu (účetnictví, financí a majetku) Střední školy technické, Most, příspěvkové
organizace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
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27. Usnesení č. 69/19R/2013 B Změna termínu plnění „ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická
škola Litoměřice – přístavba tělocvičny“ dodatkem č. 1 k původní smlouvě o dílo č.
12/SML2217/INV/69/SP- 166.11
28. Usnesení č. 71/19R/2013 C Jmenování nové hodnotící komise veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – Domovy pro osoby se
zdravotním postižením Kadaň – přístavba a zateplení objektu“ zadávané v užším řízení
29. Usnesení č. 146/19R/2013 Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 220/19R/2013 Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 221/19R/2013 Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 224/19R/2013 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP“
formou otevřeného řízení
33. Usnesení č. 241/19R/2013 B Poskytnutí odměny za archeologický nález
34. Usnesení č. 245/19R/2013 B Informace o dofinancování propadu výnosů příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
35. Usnesení č. 265/19R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Krušnohorská magistrála, výstavba úseků 1, 3, 4, 6 a 7“ zadávané formou
otevřeného řízení
36. Usnesení č. 268/19R/2013 C SPZ Triangle - Personální záležitosti „SPZ Triangle,
příspěvková organizace“
37. Usnesení č. 5/22R/2013 B-01 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
(JID88365/2013/KUUK JID 88757/2013/KUUK, JID 92416/2013 KUUK)
38. Usnesení č. 5/22R/2013 B-02 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
(JID88365/2013/KUUK JID 88757/2013/KUUK, JID 92416/2013 KUUK)
39. Usnesení č. 5/22R/2013 B-03 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
(JID88365/2013/KUUK JID 88757/2013/KUUK, JID 92416/2013 KUUK)
40. Usnesení č. 6/22R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Vozidla pro složky IZS“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
41. Usnesení č. 6/22R/2013 F-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Vozidla pro složky IZS“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
42. Usnesení č. 15/22R/2013 B Zajištění financování lékařské pohotovostní služby - uzavření
smlouvy s Městem Roudnice nad Labem
43. Usnesení č. 17/22R/2013 B Změna Smlouvy o poskytnutí dotace – projekt Propojení VaV
pro MSP v sasko-českém příhraničí, OP Cíl 3
44. Usnesení č. 18/22R/2013 B Projekt ADAPT2DC, CENTRAL EUROPE změna partnerské
smlouvy
45. Usnesení č. 21/22R/2013 B Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dodatek ke
smlouvě o úvěru
46. Usnesení č. 22/22R/2013 B Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem
47. Usnesení č. 23/22R/2013 B Odměny ředitelek škol zřizovaných Ústeckým krajem
48. Usnesení č. 28/22R/2013 G Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ formou otevřeného
řízení
49. Usnesení č. 69/22R/2013 B Smlouva o zajištění a financování oprav silnic mezi Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. a Ústeckým krajem
50. Usnesení č. 72/22R/2013 B Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
51. Usnesení č. 73/22R/2013 C Vyjádření Ústeckého kraje ve věci realizace silnice III. třídy k
plánované MÚK Dobkovičky
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52. Usnesení č. 74/22R/2013 B Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
53. Usnesení č. 76/22R/2013 C Zmocnění k zastupování v řízení vedeném Ministerstvem vnitra
pod sp. zn. MV-1271/ODK-2012
54. Usnesení č. 91/22R/2013 D SPZ Triangle - Personální záležitosti „SPZ Triangle,
příspěvková organizace“ – vyhodnocení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele
příspěvkové organizace
55. Usnesení č. 4/23R/2013 B Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
(JID10034/2013/KUUK)
56. Usnesení č. 7/23R/2013 B POVODNĚ 2013 - nákup humanitární pomoci pro postižené
obyvatele živelnou pohromou
57. Usnesení č. 12/23R/2013 B Schválení Změny Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „VODAMIN“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“
58. Usnesení č. 20/23R/2013 C-01 Aktualizace odpisových plánů a odvodů z investičních fondů
příspěvkových organizací v oblasti školství k 30. 6. 2013
59. Usnesení č. 20/23R/2013 C-02 Aktualizace odpisových plánů a odvodů z investičních fondů
příspěvkových organizací v oblasti školství k 30. 6. 2013
60. Usnesení č. 42/23R/2013 B Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem :
„ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice – přístavba tělocvičny“, dodatečné
stavební práce
61. Usnesení č. 56/23R/2013 B Dodatky č. 1 ke smlouvám o dílo 12/SML2835/INV/120/PD,
12/SML2836/INV/120/PD, 12/SML2837/INV/120/PD uzavřených v rámci projektu
transformace sociálních služeb s názvem „Transformace II. etapa“
62. Usnesení č. 59/23R/2013 B Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Litvínov - Bílina
63. Usnesení č. 60/23R/2013 B Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Lovosice - Louny
64. Usnesení č. 61/23R/2013 B Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Ústecko
65. Usnesení č. 62/23R/2013 B Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Vejprtsko
66. Usnesení č. 68/23R/2013 C Zmocnění k zastupování v řízeních vedených před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže u zadávacích řízení veřejných zakázek na Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou – I. etapa
67. Usnesení č. 81/23R/2013 B Stažení projektu QUALITAS PRO PRAXIS z dotačního
programu OP LZZ
68. Usnesení č. 82/23R/2013 C Dofinancování propadu výnosů příspěvkových organizací
zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
69. Usnesení č. 90/23R/2013 E Společný program na podporu výměny kotlů
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 35/13R/2013 B-01 „Ukončení projektu ChemClust – závěry a doporučení" na
02.09.2013
2. Usnesení č. 117/13R/2013 Nakládání s majetkem na 31.01.2014
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3. Usnesení č. 225/19R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem "Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Dolní Poohří" zadávané formou
otevřeného řízení na 31.12.2013
4. Usnesení č. 226/19R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem "Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko" zadávané formou
otevřeného řízení na 31.12.2013
5. Usnesení č. 227/19R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem "Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Chomutovsko" zadávané formou
otevřeného řízení na 31.12.2013
6. Usnesení č. 16/22R/2013 D-01 Zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Veřejná zakázka na dodavatele technologií – informační a komunikační
technologie pro operační řízení, radiokomunikace, přístupové a kamerové systémy“ formou
otevřeného řízení na 31.08.2013
7. Usnesení č. 20/22R/2013 C Výzva Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako
Řídícímu orgánu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na 30.08.2013
8. Usnesení č. 39/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle - Triangle City“ PD + IČ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení na 31.08.2013
Usnesení č. 6/27R/2013
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje - (JID 100141/2013/KUUK, JID
101165/2013/KUUK)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Dopis Poděkování za poskytnuté prostředky ( JID 100141/2013/KUUK)
2. Dopis Žádost o podporu rezoluce ( JID 101165/2013/KUUK)
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, odpovědět na dopis JID
101165/2013/KUUK.
Termín: 30. 9. 2013
Usnesení č. 7/27R/2013
Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1. dle ust. § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí dotací dle předložených žádostí uvedených v příloze
č. 1 tohoto materiálu:
žadateli: Sdružení českých spotřebitelů, o.s.
IČO: 409871
sídlo: Budějovická 73, 140 00 Praha 4
výše dotace: 20.000,- Kč
název projektu (akce): Udělení cen „Spokojený zákazník Ústeckého kraje 2013“
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B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle ust. § 36 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí dotace dle
předložené žádosti v příloze č. 1 tohoto materiálu:
žadateli: Tempo Team Prague s.r.o.
IČO: 25107615
sídlo: Františka Křížka 11, 170 00 Praha 7
výše dotace: 800.000,- Kč
název projektu: Mattoni Ústecký ½ Maraton
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit materiál dle bodu B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 8/27R/2013
Povodně 2013 – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
aktuální informaci o Povodních 2013
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. vzít na vědomí aktuální informaci o Povodních 2013
2. souhlasit v souladu s ust. § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s podmínkami dotace poskytnuté obcím Ústeckého kraje na
pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce v rámci řešení
povodní v červnu 2013 dle přílohy č. 1 až 6 tohoto usnesení.
Usnesení č. 9/27R/2013
Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) d o p o r u č u j e
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění
pozdějších předpisů Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o udělení Záslužných medailí
Ústeckého kraje dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
B) u k l á d á
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 10/27R/2013
Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje
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Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit v souladu s § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady udílení Ceny
hejtmana Ústeckého kraje dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013
A)

Usnesení č. 11/27R/2013
Schválení přijetí finančního daru na výstavu „Proměny těžební krajiny Ústeckého kraje –
rekultivace a revitalizace oblastí postižených povrchovou těžbou“ ve dnech 17. – 20. 9. 2013 v
Bruselu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
dle ust. § 59 odst. 2 písm. e) zákona o krajích, o přijetí peněžitého daru pro kraj od společnosti
Severočeské doly a.s., ve výši 100 000,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.

B) ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit realizaci tohoto
usnesení.
Termín: 17. 9. 2013
Usnesení č. 12/27R/2013
Dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor pro Zastoupení Ústeckého kraje v
Bruselu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129 / 2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových
prostor se společností ČEZ, a.s. dle přílohy č. 10 tohoto usnesení,

B)

ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit realizaci bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2013

Usnesení č. 13/27R/2013
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Reklamní předměty k
propagaci Ústeckého kraje- KH Kalendář Ústeckého kraje“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje- KH Kalendář Ústeckého kraje“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.

B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, když ve stanovené lhůtě
nebyly podány žádné nabídky.
2. Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona, § 23 odst. 1 písm. a) zákona a § 34 zákona
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Reklamní předměty
k propagaci Ústeckého kraje- KH Kalendář Ústeckého kraje“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění, které navazuje na předchozí zrušené zjednodušené podlimitní řízení.
3. o zaslání výzev k jednání v jednacím řízení bez uveřejněním podle § 34 odst. 1 zákona
těmto dodavatelům:
FOTO STUDIO H, s.r.o., Žukovova 95, 400 03 Ústí nad Labem, IČO:
27312968
Východočeská tiskárna spol. s r.o, Husovo náměstí 54, 553 04 Sezemice, IČO:
2.
60933496
3. H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl, IČO: 47471611
4. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
1.

1.
2.

Dílčí hodnotící kritéria
Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Estetické a funkční vlastnosti nabízených předmětů

Váha v %
80
20

5. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
 technické kvalifikační předpoklady:
- dle § 56 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně 3
významných dodávek kalendářů, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, minimální hodnota každé této dodávky
musí být alespoň 100 tis. Kč bez DPH, přílohou tohoto seznamu musí být ke každé
zakázce
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bydlo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
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6. o pověření hodnotící komise jednáním v rámci jednacího řízení, plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59
odst. 3 zákona).
C) jmenuje
dle § 74 zákona členy hodnotící komise ve složení:
1.
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
2.
Ing. Luboš Trojna, pověřen vedením Odboru KH
3.
Ing. Zdeňka Šváchová, Odbor KH
4.
Yvetta Lísalová, Odbor KH
5.
Ing. František Končel, Odbor INV, oddělení veřejných zakázek
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana ÚK
Monika Bolinová, Odbor KH
Michaela Černá, Odbor KH
Andrea Kalasová, Odbor KH
Věra Hejnová, Odbor INV, oddělení veřejných zakázek

D) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat výzvu k jednání v jednacím
řízení bez uveřejnění veřejné zakázky s názvem „Reklamní předměty k propagaci
Ústeckého kraje- KH Kalendář Ústeckého kraje“.
Termín: 31. 8. 2013
2. Ing. Luboši Trojnovi, pověřenému vedením odboru kancelář hejtmana, zajistit splnění
všech úkonů souvisejících se zrušením zadávacího řízení, zejména uveřejnit oznámení o
zrušení zadávacího řízení na Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele, dále
zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením nové veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje- KH Kalendář Ústeckého
kraje“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění a předložit návrh na zadání této veřejné
zakázky uchazeči, který podal nejvhodnější nabídku.
Termín: 31. 10. 2013
E)

svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího
řízení a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

F)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, Luboše Trojnu, vedoucího Odboru kancelář
hejtmana, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako
administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v
tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci,
dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na
profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 14/27R/2013
Návrh pana
na změnu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách)
10

Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předložené komplexní informace k podnětu pana
, občana obce
, na změnu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „legislativní
podnět“) dle důvodové zprávy k tomuto materiálu

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí předložené komplexní informace k podnětu pana
, občana
obce
, na změnu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o
změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
(dále jako „legislativní podnět“) dle důvodové zprávy k tomuto materiálu
2. konstatovat, v souladu s doporučením Rady Ústeckého kraje a její legislativně právní
komise, že po novele zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, provedené
s účinností od 1. 10. 2013 zákonem č. 212/2013 Sb., nelze očekávat úspěch legislativní
iniciativy Zastupitelstva Ústeckého kraje zpracované dle legislativního podnětu
3. rozhodnout dle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o nepodání návrhu zákona na základě legislativního
podnětu pana

C)

ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi kraje, předložit doporučení dle části B) tohoto usnesení
zastupitelstvu k projednání.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 15/27R/2013
Poskytování právních služeb Ústeckému kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování právních služeb ve vybraných oblastech Ústeckému kraji“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2 . Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování právních služeb ve vybraných oblastech Ústeckému kraji“ dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování právních služeb ve vybraných oblastech Ústeckému kraji“ dle přílohy č. 3
a 4 předloženého materiálu

B) rozhodla
v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písmeno e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení veřejné zakázky s názvem
„Poskytování právních služeb ve vybraných oblastech Ústeckému kraji“ č. j. VZ-LP2/INV/2013 z důvodů, že způsob zpracování dílčích hodnotících kritérií uvedených ve
Výzvě k podání nabídky a v závazném textu návrhu smlouvy v příloze této výzvy
umožňoval dvojí výklad zpracování termínů plnění jako hodnotících kritérií, a proto by
byly porovnávány neporovnatelné nabídky
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C) ukládá
JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí legislativně–právního odboru, zabezpečit veškeré další
úkony této veřejné zakázky související se zrušením zadávacího řízení.
Termín: 23. 8. 2013
Usnesení č. 16/27R/2013
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidátky:
, nar.
, bytem
,
, nar.
, bytem
.
B) bere na vědomí
informaci o důvodech nedoporučení ke zvolení kandidátů do funkce přísedících Krajského
soudu v Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.
C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje předložit na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje doporučení
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 17/27R/2013
Jednací řád Zastupitelstva Ústeckého kraje - aktualizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o nových skutečnostech, které nastaly v rámci řešení problematiky pořizování a
archivace obrazových a zvukových záznamů a přenosů jednání zastupitelstva územního
samosprávného celku.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o nových skutečnostech, které nastaly v rámci řešení
problematiky pořizování a archivace obrazových a zvukových záznamů a přenosů jednání
zastupitelstva územního samosprávného celku.
2. schválit dle § 44 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, změnu Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů dle přílohy
č. 11 tohoto usnesení.
3. uložit Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění povinností vůči
Úřadu pro ochranu osobních údajů za účelem archivací obrazových a zvukových
záznamů jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, s ohledem na schválenou změnu
Jednacího řádu Zastupitelstva.
Termín: bezodkladně

C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu B)
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
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Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 18/27R/2013
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vozidlo pro HZS ÚK“
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vozidlo pro HZS
ÚK“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f),
§ 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „zákon“).
2. O způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková
cena.
3. O požadavcích na prokázání kvalifikace uchazečů
 základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně 3
významných dodávek v oblasti dodávek vozidel typu VAN poskytnutých uchazečem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, minimální
hodnota každé z těchto zakázek musí být alespoň 200 tis. Kč bez DPH, přílohou
tohoto seznamu musí být ke každé zakázce
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením, z jehož
obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
uchazečem.
4. O využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
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- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona, zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
5. O zaslání výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto
dodavatelům
1. Autosalon OKIM s.r.o., Masarykova 1028, 400 01, Ústí nad Labem, IČO
48290980
2. Rudolf Homolka, Podhoří 361/2, 400 10 Ústí nad Labem, IČO 12774219
3. Jiří Novák, Autotip-servis, Jateční 1007/6, Ústí nad Labem 400 01, IČ: 10461663
4. KŠV Group s.r.o, Obchodní zóna 250, Otvice, 431 11 Chomutov, IČ: 25010611
5. JELÍNEK HOLDING s.r.o., Srbice 96, 417 13 Srbice – Teplice IČ: 25038681
B)

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. dle § 71 odst. 1 zákona členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
2. Ing. Drahoslav Tesař, odbor KH
3. Ing. František Končel, pověřen vedením odboru investičního
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1.
RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí odd. tiskových informací
2.
Jiří Čermák, odbor KH
3.
Bc. Jana Chmelíková, referent odd. veřejných zakázek
2. dle § 59 odst. 2 zákona členy zvláštní komise pro účely posouzení kvalifikace ve složení:
1.
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
2.
Ing. Drahoslav Tesař, odbor KH
3.
Ing. František Končel, pověřen vedením odboru investičního
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
2.
RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí odd. tiskových informací
4.
Jiří Čermák, odbor KH
5.
Bc. Jana Chmelíková, referent odd. veřejných zakázek
3. dle § 74 zákona členy hodnotící komise ve složení:
1.
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
2.
Ing. Drahoslav Tesař, odbor KH
3.
Ing. František Končel, pověřen vedením odboru investičního
4.
plk. Mgr. Martin Láníček, KŘ HZS ÚK
5.
Bc. Marcel Kucr, odbor KH
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1.
RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí odd. tiskových informací
2.
Jiří Čermák, odbor KH
3.
Bc. Jana Chmelíková, referent odd. veřejných zakázek
4.
mjr. Bc. Tomáš Štěpánek, KŘ HZS ÚK
14

5.
C)

Ing. Martin Volf, odbor KH

ukládá
1. Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání
nabídek, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 8. 2013
2. Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit nezbytné
úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit
přidělení veřejné zakázky uchazečům jejichž nabídka byla vyhodnocena podle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2013

D) svěřuje
Oldřichu Bubeníčkovi, hetmanovi Ústeckého kraje, v souladu s ustanovením § 59 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) rozhodování o námitkách podaných
v průběhu zadávacího řízení a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže.
E)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se shody, Ing. Luboše Trojnu, vedoucího odboru kancelář hejtmana, jako
gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této
veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávacím řízení
elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, dodatečné informace
k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve
Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 19/27R/2013
Změna usnesení č. 14/16R/2013 ze dne 22. 5. 2013 - návštěva Autonomní provincie Bozen – Jižní
Tyrolsko v Itálii
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/16R/2013 ze dne 22. 5. 2013 tak, že se mění termín
služební cesty z 11. – 14. 6. 2013 na 18. – 22. 9. 2013.
Usnesení č. 20/27R/2013
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení pro JSDHO“
zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Vybavení pro JSDHO“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Vybavení pro JSDHO“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Vybavení pro JSDHO“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
15

4. Protokol o posouzení kvalifikace č. 3 na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Vybavení pro JSDHO“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Vybavení pro JSDHO“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B) rozhodla
1. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru nejvhodnější nabídky u 1.
části zakázky s názvem: „Nákup 40 kusů přenosné motorové stříkačky“ uchazeče,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a o přidělení této zakázky uchazeči ZHT Group s.r.o., Slavíč 16, 753
61 Hranice VII, IČO: 27762262, za podmínek uvedených v nabídce:
- Celková nabídková cena bez DPH:
7 940 000,00 Kč
- Celková nabídková cena včetně DPH:
9 607 400,00 Kč
- Termín plnění od podpisu prováděcí smlouvy v týdnech:
6
- Délka poskytované záruky v měsících, neméně 24 měsíců a nejvýše 60 měsíců: 25
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru nejvhodnější nabídky u 2.
části zakázky s názvem: „Nákup 600 kusů zásahový třívrstvý oblek“ uchazeče, jehož
nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
a o přidělení této zakázky uchazeči DEVA F-M. s. r. o., Collo-louky 2140, 738 02
Frýdek-Místek, IČO: 61945226, za podmínek uvedených v nabídce:
- Celková nabídková cena bez DPH:
6 645 000,00 Kč
- Celková nabídková cena včetně DPH:
8 040 450,00 Kč
- Termín plnění od podpisu prováděcí smlouvy v týdnech:
6
- Délka poskytované záruky v měsících, neméně 24 měsíců a nejvýše 60 měsíců: 60
C) u k l á d á
1. Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Rámcové smlouvy na
období 4 roků na obě části zakázky s vybranými uchazeči a další úkony související s tímto
zadávacím řízením.
Termín: 30. 9. 2013
2. Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit splnění všech
následujících úkonů těchto dvou částí veřejné zakázky, zejména všem dotčeným
uchazečům oznámit informaci o výběru nejvhodnější nabídky a připravit k uzavření
Rámcové smlouvy na období 4 roků na plnění obou částí veřejné zakázky s vybranými
uchazeči a předložit je k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013
Usnesení č. 21/27R/2013
Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje Městysem Peruc, Oldřichova 49, 439 07 Peruc u
příležitosti konání akce „VI. Krajské dožínky Ústeckého kraje“ konané dne 7. 9. 2013 pod
záštitou hejtmana Ústeckého kraje

Usnesení č. 22/27R/2013
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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účast Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva Krajské zdravotní a.s. na jednání Rady
Ústeckého kraje
Usnesení č. 23/27R/2013
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí
přednesenou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s
Usnesení č. 24/27R/2013
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s.
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, ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti
Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
IČ: 25488627 takto:
1. dle čl. 12 odst. 2 písm. v) Stanov společnosti rozhoduje o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na části pozemků p.č.
4311/25, 4311/30 4328/1 v k.ú. Most II. okr. Most, zapsané na LV 1015, v majetku
Krajské zdravotní, a.s.
2. dle čl. 12 odst. 2 písm. v) Stanov společnosti rozhoduje o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch společnosti DAFIKO s.r.o. na části
pozemku p.č. 4071/4 v k.ú. Chomutov I zapsané na LV č.5, v majetku Krajské
zdravotní, a.s.
Usnesení č. 25/27R/2013
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje v návaznosti na usnesení č. 32/16Z/2006 souhlasit s prodejem
nemovitostí formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů, společností Krajská zdravotní, a. s., jako prodávajícím, a to:
− budova č.p. 1733, způsob využití: občanská vybavenost, nacházející se na pozemkové
parcele č. 2241/17
− pozemková parcela č. 2241/17 o výměře 278 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
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vše zapsané na LV č. 5790, pro katastrální území Teplice-Trnovany, obec Teplice,
okres Teplice, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Teplice,
a
− pozemková parcela č. 1296/2 o výměře 3783 m2, druh pozemku: ostatní plocha –
manipulační plocha,
− pozemková parcela č. 1296/3 o výměře 63 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
− vše zapsané na LV č. 27, pro katastrální území Bukov, obec Ústí nad Labem, okres
Ústí nad Labem, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Ústí nad Labem,
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se
sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 v rozsahu dle
přílohy č. 12 tohoto usnesení,
2. uložit Radě Ústeckého kraje, rozhodnout ve věci jediného akcionáře v působnosti valné
hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. o změně stanov dle bodu B)1. tohoto usnesení.
Termín: 30.9.2013
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení dle
bodu A) a B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 26/27R/2013
Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem
k 30. 6. 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti
zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 6. 2013
Usnesení č. 27/27R/2013
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou účelu čerpání investičních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, v celkové výši 1 193 tis. Kč na
pořízení horkovzdušného sterilizátoru do mléčné kuchyně,
2. se změnou čerpání investičních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, v celkové výši 107 tis. Kč
na modernizaci digitální telefonní ústředny Siemens (usnesením č. 13/90R/2011 ze dne
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23.11.2011 byla původně tato částka schválená na pořízení parního sterilizátoru do mléčné
kuchyně).

Usnesení č. 28/27R/2013
Informace o činnosti příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Krajské nemocnice, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o změně zřizovací listiny:
č.j. 204/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajské nemocnice, příspěvková organizace
sídlo: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČO: 00673544
upraveným dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
B) souhlasí

se snížením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz – pro rok 2013
o částku 625 tis. Kč na celkový objem 630 tis. Kč pro Krajské nemocnice, příspěvková
organizace, za podmínky vyrovnaného hospodaření

C) ukládá

RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana, předložit doporučení dle bodu B)
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 29/27R/2013
Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) – informace o postupu k
obnovení proplácení globálních grantů Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o učiněných krocích Ústeckého kraje k obnovení proplácení globálních
grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí předloženou informaci o učiněných krocích Ústeckého kraje k obnovení
proplácení globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení č. 30/27R/2013
Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) - Individuální projekt
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK na projekt „Přírodovědné a
technické vzdělávání Ústeckého kraje“
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B) schvaluje
realizaci projektu z OP VK „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, reg.č.
CZ.1.07/1.1.00/44.0005
C) u k l á d á
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Prohlášení příjemce dotace k
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání
Ústeckého kraje“, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005
Termín: 6.9.2013
2. Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektu zajistit
výkon činností souvisejících s účastí Ústeckého kraje v pozici příjemce dotace projektu
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“.
Termín: 30. 6. 2015
Usnesení č. 31/27R/2013
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvě č. 12/SML2013, 12/SML2033,
12/SML2416, 12/SML2432 o poskytnutí dotace.
B) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit materiál
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 32/27R/2013
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhodla
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, která je přílohou tohoto materiálu č.:
1.

o poskytnutí investiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Pionýrská skupina Smog
IČ: 68983069
sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 170 000 Kč
název projektu (akce): Výměna kotle a topných těles

2.

o poskytnutí investiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: BRAVO V.K. s.r.o.
IČ: 25043846
20

sídlo: Boží Dar 222, 362 62 Boží Dar
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Doplnění vybavení dětského lyžařského parku kolotočem
3.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Motosport klub Málkov v AČR
IČ: 75086964
sídlo: Málkov 12, 430 01 Málkov
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Motokrosová sezóna 2013

4.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Atletický klub při ZŠ Prokopa Holého Louny
IČ: 01527924
sídlo: Prokopa Holého 2632, 440 01 Louny
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Letní soustředění

5.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Daniela Jakubková
sídlo:
, 417 31 Novosedlice
výše dotace: 10 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 70,47%
název projektu (akce): Letní zahraniční krasobruslařské soustředění

6.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: „Jezdecké sdružení LIKOLI”
IČ: 68983450
sídlo: Liběšice 29, 411 46 Liběšice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Otevřené ME seniorů ve vytrvalostním ježdění

7.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: SASME s.r.o.
IČ: 27294889
sídlo: Tušimice 26, Kadaň 432 01
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Vysmáté léto 2013

8.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: RUSKÁ ŠKOLA V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPAS
IČ: 22831177
sídlo: Výletní 776/7, 408 01 Rumburk
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dny české mládeže ARTĚK 2013 - Ukrajina
9.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Asociace sportovních klubů Lovosice
IČ: 18380468
sídlo: U Stadionu 1022/2, 410 02 Lovosice
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství České republiky v kickboxu 2013

10.

o poskytnutí investiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OS Vodní sporty Most
IČ: 01246411
sídlo: U Města Chersonu 221/1, 434 01 Most
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení klubu – nákup lodí, výstavba mola

11.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Klub freestylového lyžování Most o.s.
IČ: 22896287
sídlo: Průběžná 3182, 434 01 Most
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Uspořádání závodu v akrobatickém lyžování

12.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Florbal Ústí, o. s.
IČ: 01495615
sídlo: Rubensova 287/8, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Sportovní činnost dětí a mládeže v r. 2013

13.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY
IČ: 70938075
sídlo: Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice - Předměstí
výše dotace: 80 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 94,34 %
název projektu (akce): Mistrovství světa IPC v plavání
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14.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: HKC Akademie motosportu
IČ: 22748261
sídlo: Čsl. armády 339/96, 434 01 Most
výše dotace: 10 000 Kč
název projektu (akce): Motokrosové soustředění

15.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Student Cyber Games
IČ: 26678586
sídlo: Veveří 518/24, 602 00 Brno - Veveří
výše dotace: 10 000 Kč
název projektu (akce): PIšQworky 2013

16.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Centrum MATÝSEK
IČ: 26681471
sídlo: Neklanova 1807, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Alternativní poradenské zařízení pro děti a mládež s výchovnými a
jinými problémy

17.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Oblastní charita Šluknov
IČ: 73635502
sídlo: Farní 154, 407 77 Šluknov
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Prázdninový pobyt Ambrela

18.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Kick Box Žatec
IČ: 26984253
sídlo: Jana Masaryka 515/35, 120 00 Praha - Vinohrady
výše dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Kick Box Žatec

19.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Musica at Education
IČ: 01709968
sídlo: Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice - Předměstí
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výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Litoměřické svátky hudby
20.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Centrum podpory zdraví, o.s.
IČ: 22608389
sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Cepík

21.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: DFK Teplice o. s.
IČ: 22884416
sídlo: Sídliště 217, 417 23 Košťany - Střelná
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Podpora rozvoje mládežnické ženské kopané

22.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Jan Křemen
IČ:
sídlo:
Ústí nad Labem – Severní Terasa
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Rytířské slavnosti

23.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: ZO Asociace víceúčelových základních organizací
IČ: 68454996
sídlo: Litoměřická 31, 411 48 Křešice
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Finanční pomoc na obnovu ZO AVZO Nučnice po povodních 2013

24.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Český svaz žen - Krajská rada ČSŽ Ústeckého kraje
IČ: 00425133
sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Naše šikovné ruce

25.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: HEŘMÁNEK
IČ: 26674751
sídlo: Václavská 4153, 430 03 Chomutov
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Jak zvládnout školní přetížení?
26.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Historické rudné doly-Mědník
IČ: 22842390
sídlo: Nádražní 266, 431 84 Měděnec
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Měděnecké krušení

27.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Zubrnická museální železnice
IČ: 44552700
sídlo: Týniště 25, 403 23 Zubrnice
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Udržitelnost muzejního provozu na železnici Velké Březno –
Zubrnice

28.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
IČ: 00499811
sídlo: Hábova 1571/22, 155 00 Praha - Stodůlky
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Poskytování služeb Střediska rané péče Tamtam Praha FRPSP
rodinám s dětmi se sluchovým postižením v Ústeckém kraji

29.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel:
sídlo:
výše dotace: 8 500 Kč
název projektu (akce): Letní krasobruslařské soustředění

30.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Oblastní charita Červený Kostelec
IČ: 48623814
sídlo: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Domov sv. Josefa – komplexní péče o nemocné roztroušenou
sklerózou
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31.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OPERA - BALET.cz, s.r.o.
IČ: 27250881
sídlo: Wolkerova 24/3, 160 00 Praha - Bubeneč
výše dotace: 95 000 Kč
název projektu (akce): 5. ročník KLOSTERLIN

32.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Česká hlava PROMO s.r.o.
IČ: 61459186
sídlo: Mstětice 34, 250 91 Zeleneč
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Machři roku 2013

33.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích
IČ: 22747427
sídlo: Hrobčice 41, 418 04 Hrobčice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): I. etapa záchrany kostela sv. Jakuba v Mrzlicích – Generální oprava
havarijního stavu střechy, tj. výměna střešní krytiny a konstrukce krovu

34.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: HKC Akademie motosportu
IČ: 22748261
sídlo: Čsl. armády 339/96, 434 01 Most
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): 1. Vánoční ples sportovců

35.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel:
sídlo:
výše dotace: 38 000 Kč
název projektu (akce): Vydání knížky Vesmírné příběhy

36.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel:
IČ:
sídlo:
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výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Ludvíkovický Růžák
37.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Okresní hospodářská komora Louny
IČ: 49096664
sídlo: Komenského náměstí 2661, 440 01 Louny
výše dotace: 137 000 Kč
název projektu (akce): STOP zadlužování!

38.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: SKI KLUB Pohoří u Malečova
IČ: 22732608
sídlo: Tašov 48, 400 02 Tašov
výše dotace: 189 700 Kč
název projektu (akce): Koupě sněžného tyčového děla s příslušenstvím

39.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: JEZDECKÁ STÁJ BŘEZNO o.s.
IČ: 22756914
sídlo: Nádražní 159, 431 45 Březno
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): ZLEPŠENÍ KVALITY JÍZDÁRNY

B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje, která je přílohou tohoto materiálu č.:
40. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
IČ: 25410075
sídlo: Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): III. Slavnosti vína a burčáku
41. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: FC CHOMUTOV
IČ: 26640651
sídlo: Kosmova 3154/10, 430 03 Chomutov
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Reko povrchu hřiště
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42. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Kozly
IČ: 47786671
sídlo: Kozly 19, 440 01 Kozly
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště v obci Kozly
43. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Třebívlice
IČ: 00264539
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Slavnosti vína 2013 v Třebívlicích
44. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Centrum podpory zdraví, o.s.
IČ: 22608389
sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Cvičení pro seniory, Cvičení (sociální rehabilitace) mentálně
postižených
45. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Základní škola a mateřská škola Radonice, okres Chomutov
IČ: 46790055
sídlo: Radonice 165, 431 55 Radonice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště u MŠ v Radonicích
46. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Merboltice
IČ: 00555959
sídlo: Merboltice 53, 405 02 Merboltice
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Oprava místní komunikace na p.p.č. 2264/1
47. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
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250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Buškovice 203
IČ: 49123947
sídlo: Buškovice 203, 441 01 Podbořany
výše dotace: 10 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Rozuměj si s rozumem
48. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Postoloprty
IČ: 00265403
sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Kompletní adaptace sociálního zařízení v objektu 100 a 120
v Základní škole Postoloprty I. etapa
49. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městské divadlo Žatec
IČ: 70201111
sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Žatecká dočesná 2013
50. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Modernizace lyžařského areálu Alšovka – I. etapa
51. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Libčeves
IČ: 00265110
sídlo: K Zámku 1, 439 26 Libčeves
výše dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště
52. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
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250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Rok v zooparku podle lidových zvyků a tradic
53. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Velké Žernoseky
IČ: 00264610
sídlo: Velké Žernoseky 63, 412 01 Velké Žernoseky
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Historické slavnosti vína
54. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Račetice
IČ: 00673161
sídlo: Račetice 11, 438 01 Račetice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Klubovna dětského rybářského a mysliveckého kroužku
55. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Severočeské sdružení obcí
IČ: 47324376
sídlo: Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Monitoring drobných vodních toků v Ústeckém kraji –
provoz a údržba protipovodňového systému
56. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Lovosice
IČ: 00263991
sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Krytý prostor, místo setkávání „Zelené náměstí“ Lovosice
57. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Lobendava
IČ: 00555983
sídlo: Lobendava 271, 407 84 Lobendava
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výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Nejsevernější bod České Republiky
58. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Psychiatrická nemocnice
IČ: 00673552
sídlo: Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovický podzim 2013
59. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: SK Chomutov S-R-O s.r.o.
IČ: 25047264
sídlo: Březenecká 4689, 430 04 Chomutov
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Reko povrchu hřiště
60. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Terezín
IČ: 00264474
sídlo: nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Výročí 100 let založení ZŠ České Kopisty
61. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce dopravního hřiště v Klášterci nad Ohří
62. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
IČ: 27604942
sídlo: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha - Vinohrady
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Labské léto 2013
63. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: Obec Patokryje
IČ: 00266124
sídlo: Patokryje 35, 434 01 Patokryje
výše dotace: 600 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba víceúčelového hřiště v obci Patokryje
64. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys Slavětín
IČ: 00265497
sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Oprava dvora u kulturněspolečenského centra ve Slavětíne
– „Víceúčelový prostor a zázemí pro spolky a organizace městyse Slavětín“
65. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: BUVI Promotion s. r. o.
IČ: 26812576
sídlo: Dolní náměstí 17/9, 746 01 Opava - Město
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): FESTIVAL DŘEVA
66. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: DiaThermia BH s.r.o.
IČ: 01574175
sídlo: Žernosecká 2225, 412 01 Litoměřice - Předměstí
výše dotace: 600 000 Kč
název projektu (akce): Nízkoenergetická řešení v Ústeckém kraji
67. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Zbrašín
IČ: 00556491
sídlo: Zbrašín 23, 440 01 Zbrašín
výše dotace: 123 800 Kč
název projektu (akce): Vybavení obecního úřadu
68. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice, občanské sdružení
IČ: 47767553
sídlo: Zemská 818, 415 01 Trnovany
výše dotace: 242 333 Kč
název projektu (akce): Podkrovní boulderová stěna
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69. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: PES A ČLOVĚK
IČ: 70848831
sídlo: U kaolinky 111, 403 01 Dolní Zálezly
výše dotace: 317 000 Kč
název projektu (akce): Dobrovolnictví není hřích
70. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Mateřská škola RADUŠKA
IČ: 71342320
sídlo: kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň
výše dotace: 470 400 Kč
název projektu (akce): Péče o děti od 1 roku do 3 let
71. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše dotace: 79 100 Kč
název projektu (akce): Nákup zahradní techniky
72. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Mašťov
IČ: 00262021
sídlo: Náměstí 80, 431 56 Mašťov
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce chodníku ulice Sadová
73. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Rytmus D., o.p.s.
IČ: 27323498
sídlo: Palackého 205/4, 408 01 Rumburk
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Sociální rehabilitace pro lidi opouštějící vězení
74. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Tempo Team Prague s.r.o.
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IČ: 25107615
sídlo: Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha - Holešovice
výše dotace: 800 000 Kč
název projektu (akce): Mattoni Ústecký ½ Maraton
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit materiál
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 33/27R/2013
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - revokace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 19/16R/2013 ze dne 22. 5. 2013, a to jeho část č. 15:
Rada Ústeckého kraje po projednání rozhodla:
15. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:

krajích

žadatel: Marek Korbélyi
IČ:
sídlo:
, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Virtuosi per musica di pianoforte 46. ročník
B) rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Marek Korbélyi
IČ:
sídlo:
, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 100 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Virtuosi per musica di pianoforte 46. Ročník
C) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené s bodem B) tohoto usnesení.
Termín: 16. 9. 2013
Usnesení č. 34/27R/2013
Návrh na změnu v Komisi sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
34

dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) zákona č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pana Martina Hoška , předsedu Komise zdravotní a sociální Rady
Ústeckého kraje
B) jmenuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) zákona č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, paní Hanu Aulickou – Jírovcovou, předsedkyní Komise zdravotní a
sociální Rady Ústeckého kraje
Usnesení č. 35/27R/2013
Revokace usnesení č. 25/27R/2013 v části A) - Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke
společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
revokuje
usnesení č. 25/27R/2013 tak, že: v části A) se vypouští text:
„a
− pozemková parcela č. 1296/2 o výměře 3783 m2, druh pozemku: ostatní plocha –
manipulační plocha,
− pozemková parcela č. 1296/3 o výměře 63 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
− vše zapsané na LV č. 27, pro katastrální území Bukov, obec Ústí nad Labem, okres
Ústí nad Labem, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Ústí nad Labem,“
Usnesení č. 36/27R/2013
Aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým
krajem 2012 – 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Aktualizaci Strategie na zlepšení výsledků
vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 2012 – 2016, s účinností od
5. 9. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) u k l á d á
Janě Vaňhové, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 37/27R/2013
Školské rady
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
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základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, s účinností od 1. 9. 2013 :
1.

o změně názvu školské rady z původního názvu Školská rada Základní školy při Dětské
psychiatrické léčebně, Louny, na nový název: Školská rada Základní školy při Dětské
psychiatrické nemocnici, Louny

2.

o změně zřizovací listiny Školské rady Základní školy při Dětské psychiatrické léčebně,
Louny, dodatkem č. 3 ke zřizovací listině dle přílohy č. 13 tohoto usnesení

3. o změně sídla školské rady a to: Školská rada Gymnázia a Střední průmyslové školy,
Duchcov, původní adresa Kubicových 2/692, 419 41 Duchcov, na novou adresu:
Masarykova 12, 419 01 Duchcov
4. o změně zřizovací listiny Školské rady Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov,
dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dle přílohy č. 14 tohoto usnesení
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 13. 9. 2013

Usnesení č. 38/27R/2013
Prominutí odvodu penále za porušení rozpočtové kázně
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
v souladu s ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most, se sídlem Vrchlického 372, 435
11 Lom, IČO: 70880298, ve výši 88 615,- Kč.

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, informovat
statutární orgán příspěvkové organizace uvedené v části A) o přijatém usnesení.
Termín: 30. 9. 2013
Usnesení č. 39/27R/2013
Převod části prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu – Obchodní akademie a
Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení investičního fondu Obchodní
akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické, Žatec, příspěvkové
organizace, IČO: 61357294, sídlo: Žatec, Studentská 1354, PSČ: 438 01, ve výši 200 tis.
Kč, na nákup devítimístného automobilu.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení
Termín: 27. 9. 2013
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Usnesení č. 40/27R/2013
Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2013 – Střední škola technická, gastronomická a
automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2013 pro Střední školu technickou,
gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou organizaci, IČO: 18383696,
sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01, o 537 tis. Kč, na celkový objem 21 891 tis. Kč,
na zabezpečení výuky ve školním roce 2013/2014.
B)

ukládá
1. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení.
Termín: 27. 9. 2013
2 . statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku zřizovatele na provoz.
Termín: 29. 11. 2013

Usnesení č. 41/27R/2013
Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2013 – Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2013 pro Střední školu technickou,
Most, příspěvkovou organizaci, IČO: 00125423, sídlo: Most, Dělnická 21, PSČ: 434 01,
o 1 734 tis. Kč, na celkový objem 20 989 tis. Kč, na plynulý chod organizace.
B)

ukládá
1. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení
Termín: 27. 9. 2013
2 . statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku zřizovatele na provoz.
Termín: 15. 12. 2013

Usnesení č. 42/27R/2013
Zvýšení příspěvku na provoz a stanovení účelové investiční dotace pro rok 2013 –
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2013, pro Podkrušnohorské
gymnázium, Most, příspěvkovou organizaci, IČO: 49872559, sídlo: Most, Čs. armády
1530, PSČ: 434 46, o 333 tis. Kč, na celkový objem 5 635 tis. Kč, na úpravu šaten a nákup
šatních skříní (Majakovského 2343).
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B)

stanovuje
účelovou investiční dotaci pro rok 2013, pro Podkrušnohorské gymnázium, Most,
příspěvkovou organizaci, IČO: 49872559, sídlo: Most, Čs. armády 1530, PSČ: 434 46, ve
výši 488 tis. Kč, na výměnu vstupních dveří budovy školy a rekonstrukci výplní otvorů
budovy tělocvičny (Břežánská 9, Bílina).

C)

ukládá
1. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 27. 9. 2013
2 . statutárnímu orgánu příspěvkové organizace:
a ) dle části A) tohoto usnesení předložit vyúčtování příspěvku zřizovatele na provoz.
Termín: 29. 11. 2013
b ) dle části B) tohoto usnesení předložit vyúčtování účelové investiční dotace.
Termín: 29. 11. 2013

Usnesení č. 43/27R/2013
Stanovení účelové investiční dotace pro rok 2013 – Speciální základní škola, Mateřská škola a
Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
účelovou investiční dotaci pro rok 2013, pro Speciální základní školu, Mateřskou školu a
Praktickou školu, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvkovou organizaci, IČO:
44555091, sídlo: Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, PSČ: 400 11, ve výši 200 tis. Kč, na
nákup osobního automobilu pro potřeby speciálně pedagogického centra.
B)

ukládá
1. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení.
Termín: 27. 9. 2013
2 . statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelové investiční dotace.
Termín: 29. 11. 2013

Usnesení č. 44/27R/2013
Stanovení investiční účelové investiční dotace pro rok 2013 – Střední škola řemesel a služeb,
Děčín, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
účelovou investiční dotaci pro rok 2013, pro Střední školu řemesel a služeb, Děčín IV,
Ruská 147, příspěvkovou organizaci, IČO: 00556807, sídlo: Děčín IV, Ruská 147, PSČ:
405 02, ve výši 215 tis. Kč, na nákup formátovací pily.
B)

ukládá
1. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení.
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Termín: 27. 9. 2013
2 . statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelové investiční dotace.
Termín: 29. 11. 2013
Usnesení č. 45/27R/2013
Stanovení účelové investiční dotace pro rok 2013 – Speciální základní škola a Speciální mateřská
škola, Děčín, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
účelovou investiční dotaci pro rok 2013, pro Speciální základní školu a Speciální
mateřskou školu, Děčín, příspěvkovou organizaci, IČO: 65082133, sídlo: Děčín IX –
Bynov, Teplická 65, PSČ: 405 05, ve výši 180 tis. Kč, na nákup osobního automobilu pro
potřeby speciálně pedagogického centra.
B)

ukládá
1. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení.
Termín: 27. 9. 2013
2 . statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelové investiční dotace.
Termín: 29. 11. 2013

Usnesení č. 46/27R/2013
Přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 30. 6. 2013 – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství k 30. 6. 2013,
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.
Usnesení č. 47/27R/2013
Informace o přijatých darech za I. pololetí 2013 příspěvkovými organizacemi zřizovanými
Ústeckým krajem - oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za I. pololetí 2013 příspěvkovými
organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
Usnesení č. 48/27R/2013
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 10/2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) provádí
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1) rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Ústeckého kraje o 5 668 tis. Kč na celkový objem
rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 598 473 tis. Kč:
a) snížení o částku 16 614 tis. Kč
příjmy
daň z příjmů Ústeckého kraje – snížení o částku 16 614 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 16 614 tis. Kč – platba daně z příjmů Ústeckého
kraje za rok 2012
b) snížení o částku 898 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazných ukazatelů
jednotlivých příspěvkových organizací Radou Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací - snížení o částku 898 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 964 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 66 tis. Kč - odpisy majetku příspěvkových
organizací:
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice – snížení o
částku 125 tis. Kč
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem – snížení o částku
20 tis. Kč
 Domov Severka Jiříkov – zvýšení o částku 73 tis. Kč
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov – zvýšení o částku 23 tis. Kč
 Centrum sociální pomoci Litoměřice – zvýšení o částku 98 tis. Kč
 Domov důchodců Meziboří – zvýšení o částku 12 tis. Kč
 Ústav sociální péče Nová Ves v Horách – zvýšení o částku 5 tis. Kč
c) snížení o částku 223 tis. Kč
příjmy
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – snížení o částku 223 tis. Kč – přeúčtování
minulých let
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 223 tis. Kč – centrální rezerva
d) snížení o částku 379 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – snížení o částku 379 tis. Kč – dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
 UZ 33 160 – snížení o částku 213 tis. Kč
 UZ 33 457 – snížení o částku 166 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o částku 379 tis. Kč – vratky dotací od
příspěvkových organizací v rámci programů:
 UZ 33 160 – snížení o částku 213 tis. Kč – „Podpora sociálně znevýhodněných
romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol
na období leden až červen 2013“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
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 UZ 33 457 – snížení o částku 166 tis. Kč – „Financování asistentů pedagoga pro
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“ :
• Základní škola praktická, Karla IV., Ústí nad Labem –
86 tis. Kč
• Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice –
80 tis. Kč
e) zvýšení o částku 569 tis. Kč
příjmy
příjmy z poskytování služeb a výrobků – zvýšení o částku 300 tis. Kč – příjem od
společnosti NET4GAS za poskytnutou
propagaci na akci Česká Atletika
přijaté neinvestiční dary – UZ 48 - zvýšení o částku 250 tis. Kč – příjem peněžitého
daru od České spořitelny, a. s.
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 19 tis. Kč – vyúčtování
z roku 2012
běžné výdaje
odbor kanceláře hejtmana – zvýšení o částku 550 tis. Kč:
 ostatní služby – 300 tis. Kč
 UZ 48 – na podporu projektu „Činnost Paralympijského týmu“ – 250 tis. Kč
odbor ekonomický – zvýšení o částku 19 tis. Kč – centrální rezerva
f) zvýšení o částku 41 tis. Kč
příjmy
příjmy z úroků z účtů OPVK za období duben až červen 2013 – zvýšení o částku
41 tis. Kč:
 UZ 33 006 – 28 tis. Kč
 UZ 33 012 – 8 tis. Kč
 UZ 33 030 – 5 tis. Kč
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o částku 41 tis. Kč – globální
grant Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v oblasti podpory – rezerva:
 UZ 33 006 – oblast podpory 1.1 – ve výši 12 tis. Kč
– oblast podpory 1.2 – ve výši 5 tis. Kč
– oblast podpory 1.3 – ve výši 11 tis. Kč
 UZ 33 012 – oblast podpory 3.2 – ve výši 8 tis. Kč
 UZ 33 030 – oblast podpory 1.1 – ve výši 4 tis. Kč
– oblast podpory 1.2 a 1.3 – ve výši 1 tis. Kč
g) zvýšení o částku 46 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazných ukazatelů
Radou Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 46 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 1 954 tis. Kč – centrální rezerva
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 1 600 tis. Kč – příspěvek zřizovatele pro
SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci
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kapitálové výdaje
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 400 tis. Kč – investiční účelová dotace pro
SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci
na nákup automobilu
h) zvýšení o částku 1 885 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 1 885 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 1 302 tis. Kč – příspěvek
zřizovatele pro příspěvkové organizace dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 583 tis. Kč – příspěvek zřizovatele
pro příspěvkové organizace:
 Galerie Benedikta Rejta v Lounech – 575 tis. Kč
 Zámek Nový Hrad – 8 tis. Kč
i) zvýšení o částku 28 tis. Kč
příjmy
sankční platby přijaté od jiných subjektů – UZ 33 006 - zvýšení o částku 28 tis. Kč –
příjem od společnosti Seductus, s. r. o.
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 33 006 – zvýšení o částku 28 tis. Kč
– vratka v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
realizace projektu „Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení
v Ústeckém kraji“ z důvodu porušení
rozpočtové kázně
j) zvýšení o částku 15 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 15 tis. Kč
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 15 tis. Kč – pojistné plnění Nemocnice následné
péče Most, příspěvkové organizace
k) zvýšení o částku 4 051 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 4 051 tis. Kč – dotace od Svobodného
státu Sasko v rámci programu Cíl3:
 UZ 167 – zvýšení o částku 1 580 tis. Kč
 UZ 182 – zvýšení o částku 1 571 tis. Kč
 UZ 185 – zvýšení o částku 900 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
3 697 tis. Kč - platby partnerům v rámci projektů:
 UZ 167 – 1 580 tis. Kč – „Nová kvalita“ – Tourismusverband Erzgebirge
 UZ 182 – 1 217 tis. Kč - „Propojení vědy a výzkumu pro malé a střední podniky
v sasko-českém příhraničí“:
• Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje – 482 tis. Kč
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• Institut Chemnitzer Maschinen – 735 tis. Kč
 UZ 185 – 900 tis. Kč - „Turistika bez hranic“ - Tourismusverband Sächsische
Schweiz
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
354 tis. Kč – financování připravovaných
projektů - rezerva
l) zvýšení o částku 5 811 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 5 811 tis. Kč – dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy:
 UZ 33 031 – zvýšení o částku 5 715 tis. Kč
 UZ 33 040 - zvýšení o částku 96 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 5 811 tis. Kč – účelová dotace
v rámci
rozvojových
programů
pro
příspěvkové organizace:
 UZ 33 031 – zvýšení o částku 5 715 tis. Kč – Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - realizace projektů:
 „Podpora výuky na SSTA v Chomutově“ pro Střední školu
technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov –
2 416 tis. Kč
 „EU peníze školám“ pro Obchodní akademii a Střední
odbornou školu zemědělskou a ekologickou, Žatec –
585 tis. Kč
 „Šablony OAULPAR“ pro Obchodní akademii a jazykovou
školu s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem“ –
853 tis. Kč
 „Vzdělávání na střední škole praktické jednoleté“ pro Speciální
základní školu, Mateřskou školu a Praktickou školu, Pod
Parkem, Ústí nad Labem“ – 131 tis. Kč
 „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na Gymnáziu Děčín“ pro
Gymnázium, Děčín – 627 tis. Kč
 „Škola pro život“ pro Střední odbornou školu energetickou a
stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu,
Chomutov – 1 103 tis. Kč
 UZ 33 040 - zvýšení o částku 96 tis. Kč – „Vybavení školských poradenských
zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“ pro příspěvkové
organizace na realizaci vzdělávacích programů:
• Diagnostika intelektu prostřednictvím multifaktoriální
koncepce nazývané Cattell-Horn-Carrollova teorie Inteligence
pro:
 Základní školu speciální, Základní školu praktickou a
Praktickou školu, Litoměřice – 12 tis. Kč
 Speciální základní školu a Speciální mateřskou školu,
Děčín – 12 tis. Kč
• Výcvik uživatelů testu Woodcock – Johnson – začátečníci pro
Pedagogickou psychologickou poradnu Ústeckého kraje a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků –
48 tis. Kč
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• Vzdělávací seminář zaškolující v užívání testu Woodcock –
Johnson International Edition pro Speciální základní školu a
Speciální mateřskou školu, Teplice – 12 tis. Kč
• Kurz administrátorů Woodcock-Johnson International Edition
pro Logopedickou základní školu, Měcholupy – 12 tis. Kč
2) rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků při zachování celkového objemu příjmů
a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 598 473 tis. Kč:
a) přesun ve výši 1 310 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kanceláře hejtmana – snížení o částku 1 310 tis. Kč:
 pohonné hmoty – 250 tis. Kč
 ostatní služby – 776 tis. Kč
 studie, analýzy a poradenské služby – 200 tis. Kč
 všeobecný materiál – 84 tis. Kč
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku – 310 tis. Kč:
 pohonné hmoty – 250 tis. Kč
 ostatní služby – 60 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 1 000 tis. Kč – komplexní klimatizace
budovy „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje
b) přesun ve výši 112 tis. Kč
běžné výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 112 tis. Kč – nákup
ostatních služeb
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku – 112 tis. Kč – školení, vzdělávání
c) přesun ve výši 1 734 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele
Radou Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 1 734 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 1 734 tis. Kč – příspěvek
zřizovatele pro Střední školu technickou,
Most, příspěvkovou organizaci
d) přesun ve výši 450 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor kanceláře hejtmana – snížení o částku 450 tis. Kč – nákup osobních automobilů
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 450 tis. Kč – obnova vozového parku
e) přesun ve výši 1 500 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele
Radou Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 1 500 tis. Kč – centrální rezerva
kapitálové výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 1 500 tis. Kč – investiční účelová dotace pro
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvkovou
organizaci na vybudování nových ergoterapeutických dílen
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f) přesun ve výši 22 110 tis. Kč za podmínky schválení dodatku č. 1 k Prováděcí
smlouvě s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013 a
schválení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje Zastupitelstvem Ústeckého
kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 22 110 tis. Kč – centrální rezerva
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
215 tis. Kč – spolufinancování projektů Regionálního operačního programu
Severozápad
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
21 895 tis. Kč – spolufinancování projektů Regionálního operačního programu
Severozápad
g) přesun ve výši 11 173 tis. Kč za podmínky naplnění části B) a C) tohoto usnesení
běžné výdaje
odbor kanceláře hejtmana – UZ 98 011 – snížení o částku 5 032 tis. Kč – povodně:
 všeobecný materiál – 4 627 tis. Kč
 ostatní služby – 405 tis. Kč
odbor ekonomický – UZ 98 011 - snížení o částku 6 141 tis. Kč – příspěvek na úhradu
prvotních nákladů na povodně 2013 pro Správu a
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 98 011 – zvýšení o částku 11 173 tis. Kč
–
povodně – provizorní opravy komunikací
B) souhlasí
se snížením příspěvku zřizovatele o 6 141 tis. Kč na úhradu prvotních nezbytných nákladů na
záchranné a likvidační práce po povodních 2013 (UZ 98 011), pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
C) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
vrácení prostředků ve výši 6 141 tis. Kč od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace v souladu s částí B) tohoto usnesení
Termín: 27. 8. 2013
Usnesení č. 49/27R/2013
Přehled pohledávek Ústeckého kraje vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje k 30. 6. 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přehled pohledávek kraje po splatnosti vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje k 30. 6.
2013 dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.
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Usnesení č. 50/27R/2013
Pohledávky - Stipendium Ústeckého kraje - uznání závazku a dohoda o splátkách
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Uznání závazku a dohody o splátkách,
k uspokojení pohledávky ve výši 40 000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 4 320,- Kč, tedy
celkem 44 320,- Kč, s dlužníkem
, r.č.:
, trvale
bytem
, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Uznání závazku a dohody o splátkách,
k uspokojení pohledávky ve výši 20 000,- Kč, s dlužníkem
, r.č.:
, trvale bytem
, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
Usnesení č. 51/27R/2013
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠ a SPŠ strojní,
stavební a dopravní, Děčín - Izolace budovy (Slovanská)“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. O odeslání formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní,
Děčín - Izolace budovy“ formou otevřeného řízení s odůvodněním účelnosti veřejné
zakázky podle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (dále
také jen „Věstník“).
2. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠ a SPŠ
strojní, stavební a dopravní, Děčín - Izolace budovy“ formou otevřeného řízení podle §
21 odst. 1 písm. a) zákona a podle ustanovení § 27 zákona, na základě projektové
dokumentace zpracované Correct BC s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí
nad Labem. Zadávacího řízení bude v souladu s § 86 odst. 1 zákona zahájeno nejdříve 1
měsíc od odeslání formuláře předběžného oznámení.
3. 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 - váha 85 %,
– termín plnění od předání staveniště v týdnech - váha 10 %,
– délka poskytované záruky v měsících, nejméně 24 měsíců, nejvýše však 60 měsíců váha 5 %.
4. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
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- dle § 54 písmene d) zákona s tím, že uchazeč předloží doklad osvědčující
odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
3 mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a jako přílohu
seznamu osvědčení objednatelů o řádném plnění všech v seznamu uvedených
zakázek. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně;
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika
nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb.v platném znění.
B)

schvaluje
1. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona v podrobnostech dle prováděcího právního
předpisu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a jeho zveřejnění na profilu zadavatele do 3
dnů od zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku;
2 . zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a zveřejnění její textové části na
profilu zadavatele ode dne zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku
minimálně do konce lhůty pro podání nabídek;

C)

jmenuje
1. členy komise pro otevírání obálek podle § 71 odst. 3 zákona
1. Ing. František Končel, pověřen vedením investičního odboru
2. Pavla Schneiderová, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru INV
3. Jaroslav Kotlík, oddělení veřejných zakázek
náhradníky členů komise pro otevírání obálek:
1. Ing. Zdeněk Teufl, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru INV
2. Stanislava Brabcová, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru INV
3. Jiří Korbel, oddělení veřejných zakázek
2. členy zvláštní komise pro účely posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona ve
složení:
1. Ing. František Končel, pověřen vedením investičního odboru
2. Pavla Schneiderová, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru INV
3. Jaroslav Kotlík, oddělení veřejných zakázek
náhradníky členů zvláštní komise pro posouzení kvalifikace ve složení:
1. Ing. Zdeněk Teufl, vedoucí odd. investic a údržby majetku kraje odboru INV
2. Stanislava Brabcová, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru INV
3. Jiří Korbel, oddělení veřejných zakázek
3. členy hodnotící komise podle § 74 zákona ve složení:
1. Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. František Končel, pověřen vedením investičního odboru
3. Pavla Schneiderová, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru INV
4. Ing. Jaroslav Jirkovský, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. Jana Vacková, ředitelka příspěvkové organizace
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náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Martin Strakoš, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. Jaroslav Kotlík, oddělení veřejných zakázek
3. Stanislava Brabcová, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru INV
4. Josef Suchánek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. Jana Fenclová, zástupce ředitelky příspěvkové organizace
D)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Termín: 31. 10. 2013
2. Ing. Františku Končelovi, pověřeného vedením investičního odboru, zabezpečit nezbytné
úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení,
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria
ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2013

E)

ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hetmanovi Ústeckého kraje, v souladu s ustanovením § 59 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) rozhodování o námitkách podaných
v průběhu zadávacího řízení a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže.

F)

určuje
Ing. Františka Končela, pověřeného vedením odboru investičního, jako gestora a pracovníky
oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky
jako osoby, které jsou dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky
týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných
zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, za zadavatele oprávněné činit v tomto
zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, dodatečné
informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu
zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 52/27R/2013
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OK Libochovice II/246“
formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OK
Libochovice II/246“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. f), § 25 písm. b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“), na základě projektové dokumentace zpracované
projekční kanceláří ARTECH spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, doručovací
adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov.
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 - váha 85 %,
– termín plnění od předání staveniště v týdnech - váha 10 %,
– Délka poskytované záruky v měsících,nejméně 24,nejvýše však 60 měsíců–váha 5%
3.
o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
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 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
- dle § 54 písm. d) uchazeč doloží dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost
uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje;
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
5 mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby mostů a pozemních komunikací
(výstavba nebo rekonstrukce) a jako přílohu seznamu osvědčení objednatelů o
řádném plnění všech v seznamu uvedených zakázek. Tato osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly
tyto práce provedeny řádně a odborně;
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika
nebo inženýra nebo stavitele v oboru dopravní stavby (nekolejová doprava),
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením,
z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke
dni podání nabídky uchazečem.
uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím
řízení poskytnou jistotu dle § 67 ZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku
140 000 Kč ( slovy: jednostočtyřicettisíckorun českých). Jistota může být složena
jednou z těchto forem:
složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
poskytnutím bankovní záruky, nebo
pojištěním záruky.
Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 1122013, specifický symbol IČO uchazeče, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.
Složení jistoty uchazeč prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí
nabídky. V nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.


Bankovní záruka nebo pojistná smlouva o pojištění záruky (dále také jen „záruční
listina“) musí být v písemné formě předložena zadavateli v originále jako nedílná součást
nabídky v samostatné, oddělitelné složce příp. obalu, ze kterého ji lze vyjmout bez
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zásahu do ostatních částí nabídky a bez jejího poškození, a do nabídky bude
neoddělitelně vložena kopie těchto záručních listin. Uchazeč je povinen zajistit platnost
bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty,
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona, zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto
dodavatelům:
1)
Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 43 881
2)
Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČO: 287 14 989
3)
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČO: 104 42 481
4)
DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín 32 – Boletice, IČO: 254 87 230
5)
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 608 38 744
6)
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 18 094
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
B)

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Jaroslav Komínek, člen Rady Ústeckého kraje
2. Věra Píšová, odd. investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí odd. veřejných zakázek odboru investičního Krajského
úřadu Ústeckého kraje
4. Ing. arch. Dušan Oslej, nominován radou města Libochovice
5. Jan Pásek, nominován radou města Libochovice
6. Karel Hynouš, nominován radou města Libochovice
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje
3. Ivana Baierová, odd. investic investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje
4. Ing. Miloslav Šindelář, nominován radou města Libochovice
5. Ing. Jan Prokop, nominován radou města Libochovice
6. Ing. Jindřich Vinkler, nominován radou města Libochovice
7. zástupce KHK

C)

ukládá
Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu odd. veřejných zakázek, pověřenému vedení
investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení
veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka bude
vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako
nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2013
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D)

svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, Ing. Františka Končela, vedoucího odd. veřejných
zakázek odboru investičního, pověřeného vedením odboru investičního, jako gestora a
pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné
zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení
elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, dodatečné informace
k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve
Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 53/27R/2013
Informace o řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacích řízení veřejných zakázek
probíhajících před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. Informaci o řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacích řízení veřejných
zakázek probíhajících před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. Přehled o řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže v zadávacích řízení veřejných zakázek zahájených v letech 2010 –
2012 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Usnesení č. 54/27R/2013
Odůvodnění významných veřejných zakázek zařazených do Zásobníku ROP Severozápad 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) odůvodnění těchto významných veřejných
zakázek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:
– „Labská stezka č. 2 – etapa 3“
– „Cyklostezka Chomutov - Strupčice“
– „Nová komunikace u města Chomutova“
– „Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice“
– „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
– „Obchvat města Chabařovice I.“
– „II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov, II/266 Šluknov –
Lobendava“
– „REKO silnice II/227,II/225 - Žatec, křižovatka s II/224“
– „REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II240“
– „REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II224 - 2. etapa Očihov - KryryPetrohrad – HÚK“
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– „REKO komunikace v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná,Dobroměřice“
– „Most Štětí na silnici III/26119 evidenční č. 26119-1“
– „Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna“
– „Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí n.L. Stříbrníky-realizace úspor energie - SO 02
výměna obvodového pláště“
– „SŠ gastronomie a služeb Most, výměna oken a zateplení budovy“
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

C)

rozhodla
O odeslání formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
veřejných zakázek ze Zásobníku akcí ROP Severozápad 2013 formou otevřeného řízení
s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky podle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) ke zveřejnění ve Věstníku
veřejných zakázek (dále také jen „Věstník“) s názvy:
– „Labská stezka č. 2 – etapa 3“
– „Cyklostezka Chomutov - Strupčice“
– „Nová komunikace u města Chomutova“
– „Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice“
– „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
– „Obchvat města Chabařovice I.“
– „II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov, II/266 Šluknov –
Lobendava“
– „REKO silnice II/227,II/225 - Žatec, křižovatka s II/224“
– „REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II240“
– „REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II224 - 2. etapa Očihov - KryryPetrohrad – HÚK“
– „REKO komunikace v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná,Dobroměřice“
– „Most Štětí na silnici III/26119 evidenční č. 26119-1“
– „Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna“
– „Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí n.L. Stříbrníky-realizace úspor energie - SO 02
výměna obvodového pláště“
– „SŠ gastronomie a služeb Most, výměna oken a zateplení budovy“
– „Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola
energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace)“
– „Modernizace výuky technických a stavebních oborů (Střední škola stavební a technická,
Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace)“
– „Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola
sociální Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková organizace)“
– „Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (Střední
škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace)“
– „OK III/2524 Chomutov“
– „OA Žatec Zateplení objektů a střecha“
– „SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - REKO hl. budovy (šatny a bezbariérové řešení“
– „ZŠ speciální,ZŠ praktická a PrŠ, Most - Zateplení budovy a fasáda“
– „SŠ stavební a technická Ústí n.L.-zateplení objektu stravovny a společenské části“
– „Gymnázium Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště“
– „VOŠ ekonomická, sociální a zdrav., OA, SPgŠ ost - zateplení budovy A, výměna oken,
oprava teras, výplně otvorů“
– „DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)“
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– „Revitalizace domova důchodců Dubí“
– „Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o., v Roudnici n.L.“
D) schvaluje
odůvodnění významných veřejných zakázek dle § 156 zákona v podrobnostech dle
prováděcího právního předpisu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
E)

ukládá
Ing. Františkovi Končelovi, pověřenému vedením investičního odboru, zabezpečit nezbytné
úkony související se zveřejněním všech Oznámení předběžných informací na Věstníku.
Termín: 30. 9. 2013

F)

určuje
Ing. Františka Končela, pověřeného vedením odboru investičního, jako gestora a pracovníky
oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory veřejných zakázek jako
osoby, které jsou dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky
týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných
zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, za zadavatele oprávněné činit v tomto
zadávacím řízení elektronické úkony, zejména zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce ve
Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 55/27R/2013
Zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek na služby na aktualizaci projektové dokumentace u
akcí zařazených do Zásobníku ROP Severozápad 2013 formou jednacího řízení bez uveřejnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1.
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“), a § 34 zákona o zahájení zadávacích řízení
veřejných zakázek na služby formou jednacího řízení bez uveřejnění a o zaslání výzev
k jednání v jednacích řízení bez uveřejnění podle § 34 odst. 1 zákona těchto zakázek a
těmto dodavatelům, se kterými byla uzavřena původní smlouva na zpracování
projektové dokumentace:
– dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona „Nová komunikace u města Chomutova I., II. a III.
etapa“ dodavateli ARTECH spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČO: 25024671,
doručovací adresa Žižkova 152, 436 01 Litvínov
– dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona „II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa –
Velký Šenov, II/266 Šluknov – Lobendava“ dodavateli AZ CONSULT spol. s r.o.,
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430.
2. o pověření hodnotící komise jednáním v rámci jednacího řízení a plněním funkce komise
pro otevírání obálek s nabídkami podle ustanovení § 71 odst. 3 zákona a plněním úkolů
zvláštní komise ustavené pro účely posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona.

B)

jmenuje
pro obě zakázky
a) členy hodnotící komise podle § 74 odst. 1 zákona:
Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje
1.
2.
Ing. František Končel, pověřen vedením investičního odboru
3.
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
4.
Věra Píšová, investiční odbor
5.
Ivana Baierová, investiční odbor
b) náhradníky členů hodnotící komise:
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1.
2.
3.
4.
5.

Jaroslav Komínek, člen Rady Ústeckého kraje
Jaroslav Kotlík, investiční odbor
Ing. Dalibor Deutsch, vedoucí oddělení pozemních komunikací odboru DS
Ing. Zdeněk Teufl, vedoucí oddělení investic a údržby odboru INV
Vitalij Černecký, odbor investiční

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat výzvy k jednání v jednacím
řízení bez uveřejnění.
2. Ing. Františkovi Končelovi, pověřenému vedením odboru investičního, zabezpečit
nezbytné úkony veřejných zakázek na dodatečné služby, zadávané v jednacích řízení bez
uveřejnění, s návrhem na zadání těchto veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2013

D)

svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, Ing. Františka Končela, vedoucího odd. veřejných
zakázek odboru investičního, pověřeného vedením odboru investičního, jako gestora a
pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné
zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení
elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, dodatečné informace
k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve
Věstníku veřejných zakázek.

1.
Usnesení č. 56/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
1. VTL plynovod: SO 401 – přívodní VTL plynovod A „jih“ – DN 100 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního
pracoviště Žatec, a to:
- p.č. 554/4, 554/6, 890, 554/13 v k.ú. Tatinná, zapsané na LV 31 pro Ústecký kraj,
- p.č. 554/14, p.č. 615 v k.ú. Tatinná zapsané na LV 33 pro Ústecký kraj,
- p.č. 1120/4 v k.ú. Bitozeves zapsaný na LV 117 pro Ústecký kraj,
- p.č. 547/1 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 10002 pro ČR – Státní pozemkový úřad,
- p.č. 1293 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 271 pro
,
v celkové délce v ose 286,50 bm,
užívání povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním
a vyvlastňovacím úřadem Městského úřadu Žatec dne 8.2.2008 pod č.j. MUZA 6829/2008,
které nabylo právní moci dne 21.2.2008.
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2. VTL plynovod: SO 404 – přívodní VTL plynovod B „sever“ – DN 200 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního
pracoviště Žatec, a to:
- PK 105, PK 108, PK 111, PK 112/1, PK 113, PK 114, PK 115, PK 116, PK 117, PK
118, PK 120, PK 121/1, PK 121/2,PK 144-2, PK 157, PK 158, PK 165, PK 166, PK
181, PK 182, PK 374, PK 375, PK 381 v k.ú. Minice, zapsané na LV 10002 pro ČR –
Státní pozemkový úřad,
- p.č. 419, PK 22/1, PK 189/1, PK 189/3 v k.ú. Minice, zapsané na LV 87 pro
,
- p.č. 372/2, p.č. 413, p.č. 423, p.č. 424, p.č. 425, p.č. 435, p.č.436, PK 190 v k.ú. Minice,
zapsané na LV 10001 pro obec Velemyšleves,
- p.č. 226/5, p.č. 240/2, p.č. 293/4, p.č. 293/12, p.č. 293/25, p.č. 293/26, st.p.č. 158 v k.ú.
Minice, zapsané na LV 111 pro Ústecký kraj,
- p.č. 240/4 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 64 pro Ústecký kraj,
- p.č. 395/3 v k.ú. Minice zapsané na LV 86 pro ČR – Povodí Ohře, s.p.,
- p.č. 426, PK 22/2, PK 145, PK 189/5, PK 194, PK 211/6 v k.ú. Minice, zapsané na LV
112 pro
,
- PK 143 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 120 pro
,
- p.č. 174/2 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 119 pro
,
- PK 139, PK 398/2 v k.ú. Minice zapsané na LV 122 pro
,
- p.č. 381v k.ú. Minice nezapsaný na LV,
- PK 680/1, PK 680/2, PK 683 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 113 pro
,
- p.č. 600/2, PK 647, PK 686/1, PK 1611-1 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 10002
pro ČR – Státní pozemkový úřad,
- PK 480, PK 596, PK 597, PK 598, PK 599, PK 600, PK 648, PK 679, PK 684, PK 688,
PK 689 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 140 pro
,
a umístěný dále na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Most, a to:
- p.č. 673/1, p.č. 673/2, p.č.674, p.č. 675/2, p.č. 1136 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 175
pro statutární město Most,
- p.č. 1139 v k.ú. Havraň, zapsaný na LV 405 pro
,
- p.č. 1137, p.č. 1138 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 1 pro obec Havraň,
v celkové délce v ose 5437,20 bm,
užívání povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním
a vyvlastňovacím úřadem Městského úřadu Žatec dne 3.9.2008 pod č.j. MUZA
36271/2008, které nabylo právní moci dne 4.9.2008.
3. Regulační stanice plynu (VTL/STL) A „jih“ (objekt, technologie a elektročást, oplocení),
SO 402 a PS 402. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost,
umístěná na st.p.č. 75, k.ú. Tatinná. Oplocení je umístěno na p.p.č. 554/13, k.ú. Tatinná.
4. Regulační stanice plynu (VTL/STL) B „sever“ (objekt, technologie a elektročást,
oplocení), SO 405 a PS 405. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická
vybavenost, umístěná na st.p.č. 158, k.ú. Minice.
2.
Usnesení č. 57/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/5Z/2013 bod B) a C) ze dne 24. 4.
2013.
B)

rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- parokondenzátní přípojka o délce max. 90 bm na p.p.č. 1518/2, 1514/1 a 1986 v k.ú. Klíše,
vybudovaná v rámci investiční akce „Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba
areálu IV. etapy“
obec Ústí nad Labem, k. ú. Klíše.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

3.
Usnesení č. 58/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 121 o výměře 10 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 801/62 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 188-147/2013 ze
dne 10.6.2013)
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
- pozemek: st.p.č. 93 o výměře 13 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
tech. vyb. (pozemek byl oddělen z p.p.č. 889/1 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 158-149/2013 ze dne 10.6.2013)
obec Bitozeves, k. ú. Tatinná, zapsaných na LV č. 33 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: st.p.č. 383 o výměře 12 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
tech. vyb. (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1010/55 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 378-148/2013 ze dne 10.6.2013)
obec Staňkovice, k. ú. Staňkovice u Žatce, zapsaných na LV č. 338 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
4.
Usnesení č. 59/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
0. pozemek: p.p.č. 3508/3 o výměře 4 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 6355 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
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5.
Usnesení č. 60/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
a to:
- pozemek: st.p.č. 95 o výměře 22 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 399,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Vrbka u Roudníčku, zapsané na LV č. 376 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký za kupní cenu
3.224,- Kč (viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

6.
Usnesení č. 61/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
a to:
- pozemek: p.p.č. 849/4 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 849 o výměře 20645 m2 dle geometrického plánu
č. 112-13060/2013 ze dne 30.4.2013),
obec Hrob, k.ú. Mlýny, zapsané na LV č. 696 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký za kupní cenu 4.576,- Kč (viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
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3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

7.
Usnesení č. 62/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
, a to:
2
1. pozemek: p.p.č. 40 o výměře 53 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Povrly, k. ú. Lysá, zapsaný na LV č. 495 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 11 960,- Kč (viz
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260/13, 417 03 Dubí, IČ: 00080837.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 16. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

8.
Usnesení č. 63/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
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2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem: Bezručova 2212/30, 25101 Říčany, IČ: 27309941, a to:
2. pozemek: p.p.č. 1279/2 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Ústí nad Labem, k. ú. Klíše, zapsaný na LV č. 1374 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 64
142,- Kč (viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace, IČ: 00082201.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 16. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

9.
Usnesení č. 64/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
a to:
- pozemek: p. p. č. 514/4 o výměře 682 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 514/1 o výměře 3788 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 103-26/2013 ze dne 23. 4. 2013)
obec Verneřice, k. ú. Rytířov, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 8.632,- Kč (viz
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
3. Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

10.
Usnesení č. 65/27R/2013
59

Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
a to:
- pozemek: p. p. č. 514/5 o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 514/1 o výměře 3788 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 102-54/2013 ze dne 14. 5. 2013)
obec Verneřice, k. ú. Rytířov, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.704,- Kč (viz
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
3. Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

11.
Usnesení č. 66/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné
dražby, a to:
3. budova: část obce: Děčín IV-Podmokly, č. p. 9, způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č.
1129
4. budova: část obce: Děčín IV-Podmokly, č. p. 196, způsob využití: bydlení, umístěna na
p.p.č. 1128
5. pozemek: p.p.č. 1128 o výměře 191 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
6. pozemek: p.p.č. 1129 o výměře 368 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
7. pozemek: p.p.č. 1126/2 o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 1126 geometrickým plánem č.
3557-20/2013 ze dne 26.3.2013)
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaných na LV č. 2157 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitého majetku specifikovaného v tomto usnesení:
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1. Odhadnutá cena obvyklá nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 3485-210/13
Mgr. Oty Zemana ze dne 2.7.2013: 2.800.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.800.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 840.000,- Kč
a vyjmutí uvedeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola lodní
dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická
825/15, 405 02 Děčín VI, IČ: 14450488.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

12.
Usnesení č. 67/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/5Z/2013 ze dne 24.4.2013

2.

rozhodnout o způsobu prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
formou eAukce, a to:
- pozemek: p. p. č. 920 o výměře 905 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Jiřetín pod Jedlovou, k. ú. Rozhled, zapsané na LV č. 449 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj, za následujících
podmínek prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Odhadnutá cena obvyklá nemovitého majetku dle dodatku č. 1 znaleckého posudku
č. 3659-012/2013 znalce Jiřího Pimpary ze dne 25.7.2013: 78.000,- Kč
2. Vyvolávací cena: 78.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Aukční jistota: 23.400,- Kč

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

13.
Usnesení č. 68/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu
Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95, Teplice, IČ: 00266621, a to:
-

pozemek: p.p.č. 4323/7 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
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pozemek: p.p.č. 4323/8 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 4343/4 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Teplice, k.ú. Teplice zapsané na LV č. 9216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj
-

pozemek: p.p.č. 270/35 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 270/36 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 270/37 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Řetenice zapsané na LV č. 6476 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
-

14.
Usnesení č. 69/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Černouček, se
sídlem Černouček 50, PSČ 413 01 Černouček, IČ: 00526428, a to:
- pozemek: p.p.č. 352 díl „b“ o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (oddělen z p.p.č. 352 o výměře 16156 m2, ostatní plocha, silnice, a
přisloučen k parcele č. 344/16 dle geometrického plánu č. 206-163/2013 ze dne
18.6.2013)
obec Litoměřice, k.ú. Černouček zapsané na LV č. 593 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
15.
Usnesení č. 70/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Hrobce, se
sídlem Ke hřišti 14, PSČ 411 83 Hrobce, IČ: 00263664, a to:
- pozemek: část p.p.č. 655/2 o výměře max. 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Hrobce, k.ú. Hrobce zapsané na LV č. 212 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
- pozemek: část p.p.č. 608/1 o výměře max. 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 615/1 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Hrobce, k.ú. Rohatce zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1.

rozhodnout o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Hrobce, se sídlem Ke hřišti 14, PSČ 411 83 Hrobce, IČ: 00263664, a to:
- pozemek: část p.p.č. 655/2 o výměře max. 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Hrobce, k.ú. Hrobce zapsané na LV č. 212 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
- pozemek: část p.p.č. 608/1 o výměře max. 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 615/1 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Hrobce, k.ú. Rohatce zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu
B) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

16.
Usnesení č. 71/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Bílina, se
sídlem Břežanská 50/4, PSČ 418 01 Bílina, IČ: 00266230, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2087/1 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 2087/4 o výměře max. 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
obec Bílina, k.ú. Bílina zapsané na LV č. 7471 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje městu Bílina, se sídlem Břežanská 50/4, PSČ 418 01 Bílina, IČ: 00266230, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2087/1 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 2087/4 o výměře max. 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
obec Bílina, k.ú. Bílina zapsané na LV č. 7471 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu
B) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 30. 4. 2014
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

17.
Usnesení č. 72/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Terezín, se
sídlem náměstí ČSA 173, PSČ 412 01, Terezín, IČ: 00264474, a to:
- pozemek: p.p.č. 549/15 o výměře 391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 549/16 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 549/17 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 779/1 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 779/2 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 779/5 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 779/6 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Terezín, k.ú. Terezín, zapsané na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
18.
Usnesení č. 73/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Horní Podluží,
se sídlem: Žofín 2, 407 57 Horní Podluží, IČ: 00524221, a to:
- pozemek: část p. p. č. 2127 o výměře max. 800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Horní Podluží, k. ú. Horní Podluží, zapsané na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
19.
Usnesení č. 74/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, obci Úherce, se
sídlem Úherce 57, 440 01 Louny, IČ: 00556459, a to:
- pozemek: p.p.č. 754/5 o výměře 1467 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 754/1 o výměře 9705 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 127-46/2013 ze dne 26.6.2013)
v obci Úherce, k.ú. Úherce u Panenského Týnce, zapsaný na LV č. 442 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
20.
Usnesení č. 75/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Želenice, se
sídlem Na Návsi 27, Želenice, PSČ: 434 01, IČ: 00266205, a to:
- pozemek: část p.p.č. 515/1 díl „b“ o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, (oddělen z p.p.č. 515/1 o výměře 7018 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 245-67/2013 ze dne 13. 6. 2013)
obec Želenice, k.ú. Liběšice u Želenic zapsaných na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
21.
Usnesení č. 76/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu městu
Most, se sídlem Radniční 1, 434 69 Most, IČ: 00266094, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3321 o výměře max. 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
obec Most, k. ú. Most II, zapsané na LV č. 13805 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
22.
Usnesení č. 77/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Chožov, se
sídlem Chožov 154, PSČ: 439 22, IČ: 00265004, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1727 díl „c“ o výměře 888 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (oddělen z p.p.č. 1727 o výměře 16712 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 106-52/2012 ze dne 31. 8. 2012)
obec Chožov, k.ú. Mnichovský Týnec zapsaných na LV č. 262 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
23.
Usnesení č. 78/27R/2013
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, obci Boleboř, se
sídlem Boleboř č.p. 57, 431 21 Boleboř, IČ: 00261815, a to:
- pozemek: p.p.č. 830/7 o výměře 3419 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 830/1 o výměře 6013 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 163-86/2013 ze dne 10.7.2013),
obec Boleboř, k. ú. Orasín, zapsaný na LV č. 369 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
24.
Usnesení č. 79/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Novosedlice, se sídlem Trnovanská 208/16, PSČ 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531, a
to:
- část tělesa komunikace č. III/25347 včetně příslušenství a součástí – úsek od
křižovatky se silnicí III/25345 do křižovatky s místní komunikací „Obchvatová“
v délce 0,920 km (staničení 0,000 – 0,920 km) na pozemcích p.č. 549, p.č. 550/1, p.č.
565/1, p.č. 682/7, p.č. 682/8 a p.č. 682/9,
- pozemek: p.č. 549 o výměře 643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 550/1 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 565/1 o výměře 4793 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 682/7 o výměře 504 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 682/1 o výměře 3210 m2 dle
geometrického plánu č. 1028-7074/2013 ze dne 3.6.2013),
- pozemek: p.p.č. 682/8 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 682/1 o výměře 3210 m2 dle
geometrického plánu č. 1028-7074/2013 ze dne 3.6.2013),
- pozemek: p.p.č. 682/9 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 682/1 o výměře 3210 m2 dle
geometrického plánu č. 1028-7074/2013 ze dne 3.6.2013),
obec Novosedlice, k.ú. Novosedlice, pozemky zapsané na LV č. 1155 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 0080837.

2.

uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

ukládá
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Ing. Ladislavovi Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013
25.
Usnesení č. 80/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 42/3Z/2013 ze dne 27. 2. 2013.
2. rozhodnout o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Křešice, se sídlem Nádražní 84, PSČ 411 48 Křešice, IČ: 00263851, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1035/5 o výměře max. 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 1035/6 o výměře max. 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 1035/7 o výměře max. 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 1064/2 o výměře max. 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Křešice, k.ú. Křešice u Litoměřic zapsané na LV č. 703 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
- pozemek: část p.p.č. 843/1 o výměře max. 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Křešice, k.ú. Nučnice zapsané na LV č. 419 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu
A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

B)

ukládá
Ing. Ladislavovi Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

26.
Usnesení č. 81/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Dolní Podluží, se sídlem: Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží, IČ: 00261271, a to:
- pozemek: p. p. č. 2190/10 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
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- pozemek: p. p. č. 2190/11 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p. p. č. 2190/12 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2190/2 o výměře 28651 m2, geometrickým plánem
č. 700-52/2011 ze dne 1. 2. 2012)
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsaných na LV č. 345 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

27.
Usnesení č. 82/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Horní Podluží, se sídlem: Žofín 2, 407 57 Horní Podluží, IČ: 00524221, a to:
- pozemek: část p. p. č. 2001 o výměře max. 190 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: část p. p. č. 2024/1 o výměře max. 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: část p. p. č. 2024/3 o výměře max. 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: část p. p. č. 2204/12 o výměře max. 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: část p. p. č. 2040 o výměře max. 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: část p. p. č. 2127 o výměře max. 280 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha
obec Horní Podluží, k. ú. Horní Podluží, zapsaných na LV č. 231 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 4. 9. 2013
28.
Usnesení č. 83/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. 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. 164/2 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 729/2013 a
doložky dle přílohy č. 15 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví
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. 164/2 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

29.
Usnesení č. 84/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
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zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 927/4 o výměře 3215 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Košťany, k.ú. Košťany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 101/13/4120 a
doložky dle přílohy č. 16 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví
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. 927/4 o výměře 3215 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Košťany, k.ú. Košťany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

30.
Usnesení č. 85/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. 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. 782 o výměře 973 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Žitenice, k.ú. Pohořany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3331/2013 a
doložky dle přílohy č. 17 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví
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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. 782 o výměře 973 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Žitenice, k.ú. Pohořany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

31.
Usnesení č. 86/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí 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. 3338/21 o výměře 494 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 3338/22 o výměře 883 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 3338/23 o výměře 406 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v
katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 3395/2013 a
doložky dle přílohy č. 18 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví
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. 3338/21 o výměře 494 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 3338/22 o výměře 883 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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- pozemek: p.p.č. 3338/23 o výměře 406 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

32.
Usnesení č. 87/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí 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. 641/6 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 876/2 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Háj u Duchcova, k.ú. Háj u Duchcova, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská
260, Dubí, PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 114/13/4120 a
doložky dle přílohy č. 19 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví
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. 641/6 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 876/2 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Háj u Duchcova, k.ú. Háj u Duchcova, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

33.
Usnesení č. 88/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Novosedlice, se sídlem Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531, a to:
- těleso místní komunikace „Obchvatová“ včetně příslušenství a součástí – úsek od
křižovatky se silnicí III/25345 do křižovatky se silnicí III/25347 v délce 0,591 km
(staničení 0,860 – 0,920 km) na pozemcích p.č. 1135/1, 1135/2 a 1135/3,
- pozemek: p.č. 1135/1 o výměře 3506 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 1135/2 o výměře 3260 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1135/3 o výměře 4834 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Novosedlice, k.ú. Novosedlice, pozemky zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec Novosedlice a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 0080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

34.
Usnesení č. 89/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
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zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1707/4 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3554/2013 a
doložky dle přílohy č. 20 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví
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. 1707/4 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

35.
Usnesení č. 90/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. 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. 209/1 o výměře 1731 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 116/13/4120 a
doložky dle přílohy č. 21 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví
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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. 209/1 o výměře 1731 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

36.
Usnesení č. 91/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00,
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390, a to:
části silnice I/7
část komunikace v úseku od mimoúrovňové křižovatky Vysočany,
provozní staničení km 67,664 po UB 0233A018, provozní staničení km 70,333, dále od
km cca 71,918 do km cca 76,086 a od km cca 76,791 po UB 0233A09902 (vjezd do
okružní křižovatky se silnicí III/00732), provozní staničení km 78,411, a to včetně této
okružní křižovatky (vše bude převedeno do silnice II/607)
část komunikace v úseku od UB 233A09902 (výjezd z okružní
křižovatky se silnicí III/00732), provozní staničení km 78,411, po provozní staničení
km 79,145 (UB 0233A146, odbočení silnice III/00732, a to včetně plochy této
křižovatky (vše bude převedeno do silnice III/00732)
část komunikace v úseku od UB 0233A026 (křižovatka silnice I/7 se
silnicí III/2256 – ulicí Spořickou), provozní staničení km 80,273 po UB 0233A00811
(odbočení silnice III/0131, ulice Kadaňská), provozní staničení km 81,003, tj. celá
okružní křižovatka a část ulice Lipské (vše bude převedeno do silnice III/25114)
a pozemky pod výše uvedou částí silnice I/7
pozemek: p.p.č. 943/14 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 996/1 o výměře 58010 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)

-
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pozemek: p.p.č. 996/7 o výměře 7111 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
pozemek: p.p.č. 1043/29 o výměře 1511 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 1043/30 o výměře 351 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha
obec Hrušovany, k. ú. Vysočany u Chomutova, zapsané na LV č. 124 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR,
-

pozemek: p.p.č. 436/6 o výměře 1493 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
pozemek: p.p.č. 452/15 o výměře 8649 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
pozemek: p.p.č. 474 o výměře 15295 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
obec Hrušovany, k. ú. Lažany u Chomutova, zapsané na LV č. 123 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
-

pozemek: p.p.č. 1091/1 o výměře 6979 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1091/2 o výměře 726 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1092/20 o výměře 5645 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1526 o výměře 36861 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1564 o výměře 7225 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
obec Nezabylice, k. ú. Nezabylice, zapsané na LV č. 150 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
-

pozemek: p.p.č. 741 o výměře 13833 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
obec Všehrdy, k. ú. Všehrdy, zapsané na LV č. 125 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
-

pozemek: p.p.č. 1163 o výměře 15959 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
pozemek: p.p.č. 1184 o výměře 5361 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1201 o výměře 27399 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
obec Droužkovice, k. ú. Droužkovice, zapsané na LV č. 504 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
-

pozemek: p.p.č. 4350/1 o výměře 20362 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 1600 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
-

-

pozemek: p.p.č. 1456/15 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
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pozemek: p.p.č. 1456/16 o výměře 1300 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice
pozemek: část p.p.č. 1456/17 o výměře cca 2000 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 77 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
-

a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská
260, Dubí, PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí, s tím, že
Ústecký kraj:
- se zavazuje darované nemovitosti nevyužívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům, ani je k takovým účelům nebude pronajímat, s výjimkou nakládání dle ust. § 25
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nepřevést je do vlastnictví třetích
osob ani jinak nezcizit po dobu deseti let a nezatížit je ani během této doby zřízením
zástavního práva. Pro případ, že by něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel,
převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny majetku obvyklé v době porušení
závazku, stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny
zjištěné dle oceňovacích předpisů ke dni převodu majetku a to ve lhůtě do 60 dnů ode
dne vyrozumění o zjištěném porušení shora uvedeného závazku.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 2. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

37.
Usnesení č. 92/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 70/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ:
65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 332/10 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemky byly odděleny z p.p.č. 332 o výměře 219 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 546-82/2013 ze dne 10. 6. 2013)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Božtěšice, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu B) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 16. 2. 2014
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) a B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

38.
Usnesení č. 93/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 00264334, a to:
- pozemek: p.p.č. 3368/214 o výměře 2078 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní dopravní plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3368/126 o výměře
37488 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2996-114/2013 ze dne 20. 6.
2013)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město
Roudnice nad Labem a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013 ke dni převodu
vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

39.
Usnesení č. 94/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOV, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov,
PSČ: 430 28, IČ: 00261891, a to:
- pozemek: p. č. 2699 o výměře 4741 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

40.
Usnesení č. 95/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.p.č. 348, díly a+d o výměře 11 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: tok přirozený (pozemky/díly byly odděleny z p.p.č. 348 o výměře 5951 m2 a
přisloučeny k p.p.č. 357 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 90-114/2012 ze
dne 7. 12. 2012)
obec Těchlovice, k. ú. Přední Lhota u Těchlovic, zapsaný na LV č. 272 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj
za
nemovitosti ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, PSČ: 501 68, IČ: 42196451, a to:
- pozemek: část p.č. 357, díly b+c+e+f+g+h+i, o výměře 191 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice (pozemky/díly byly odděleny z p.p.č. 357 o výměře 3718
m2 a přisloučeny k p.p.č. 348 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 90114/2012 ze dne 7. 12. 2012)
obec Těchlovice, k. ú. Přední Lhota u Těchlovic, zapsaný na LV č. 13 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
- pozemek: p.p.č. 1392/29 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je oddělen z 1329/3 o výměře 674 m2 geometrickým plánem č. 283118/2012 ze dne 31. 12. 2012)
obec Verneřice, k.ú. Rychnov u Verneřic, zapsaný na LV č. 44 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
41.
Usnesení č. 96/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 81/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012.
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2 . rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje

to:
- pozemek: p.p.č. 1000/52 o výměře 237 m
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
(pozemek byl oddělen z p. č. 1000/2 díl 3 (PK) o výměře 9942 m2, geometrickým plánem
č. 473-109/2013)
- pozemek: p.p.č. 1000/25 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
(podíl 1/3),
(podíl 1/3) a
(podíl 1/3) za kupní cenu 73.750,- Kč
(250,- Kč/m )
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

42.
Usnesení č. 97/27R/2013
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
Verneřice, se sídlem Mírové náměstí 138, Verneřice, 407 25, IČ: 00261742, a to:
- pozemek: p.p.č. 136/10 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.p.č. 136/5 o výměře 209 m2 geometrickým plánem č.
184-127/2012 ze dne 13. 9. 2012)
- pozemek: p.p.č. 1201/2 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.p.č. 1201 o výměře 10182 m2 geometrickým plánem č.
184-127/2012 ze dne 13. 9. 2012)
obec Verneřice, k.ú. Loučky u Verneřic, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro město Verneřice, za kupní cenu
3.200,--Kč (40,--Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 4. 9. 2013
43.
Usnesení č. 98/27R/2013
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 Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95, Teplice,
IČ: 00266621, a to:
- pozemek: p.p.č. 4343/3 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice
- pozemek: p.p.č. 492/5 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 508/3 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Řetenice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Statutární město Teplice za kupní
cenu 15.300,- Kč (50,- Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR
č. 01/2013) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru
nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

44.
Usnesení č. 99/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
a to:
- pozemek: p. p. č. 899/376 o výměře 82 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 899/1 o výměře 69350 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. Bož487-Skor906-392/2010 ze dne 12.
11. 2010),
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obec Ústí nad Labem, k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 555 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem za kupní
cenu 4.100,- Kč (50,- Kč / m2 dle Výměru ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ:
00080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 16. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

45.
Usnesení č. 100/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
a to:
- pozemek: p.p.č. 283/54 o výměře 408 m2, druh pozemku: orná půda, (vzniklý z části
p.p.č. 283/1 díl „a“ o výměře 336 m2 a části p.p.č. 283/5 díl „b“ o výměře 72 m2
geometrickým plánem č. 193-112/2013 ze dne 14. 6. 2013)
obec Vlastislav, k.ú. Vlastislav, zapsaný na LV č. 424 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 16.320,--Kč (40,--Kč/m2, dle
výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

46.
Usnesení č. 101/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se
sídlem Ústí nad Labem, PSČ 400 76, IČ: 00007536, a to:
- pozemek: p.p.č. 248/1 o výměře 5983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
- pozemek: p.p.č. 248/3 o výměře 1975 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Strupčice, k.ú. Sušany, zapsaných na LV č. 71 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 333.200,--Kč (7958 m2 – 40,,Kč/m2 dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013 + náklady spojené s převodem ve
výši 14.880,--Kč) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837, ke dni převodu vlastnických
práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1 tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

47.
Usnesení č. 102/27R/2013
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 Chožov,
se sídlem: Chožov 154, 439 22 Chožov, IČ: 00265004, a to:
- pozemek: p. p. č. 1063/30 o výměře 848 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 1063/1 o výměře 6206 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 201-44/2013 ze dne 24.4.2013).
- pozemek: p. p. č. 1063/29 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 1063/14 o výměře 5013 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 201-44/2013 ze dne 24.4.2013) a je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí.
- pozemek: p. p. č. 1068/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 1068 o výměře 3487 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 201-44/2013 ze dne 24.4.2013).
Vše v obci Chožov, k. ú. Chožov, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro obci Chožov za kupní cenu 38.000,- Kč
(40,- Kč / m2 dle Výměru ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

48.
Usnesení č. 103/27R/2013
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
Telnice, se sídlem Telnice 77, 403 38, IČ: 00267074, a to:
- pozemek: p.p.č. 432/1 o výměře 1409 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Telnice, k.ú. Telnice, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, pro obec Telnice, za kupní cenu 56.360,--Kč
(40,--Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČO: 00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

49.
Usnesení č. 104/27R/2013
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 Veselé,
se sídlem Veselé 153, 405 02, IČ: 00555908, a to:
- pozemek: p.p.č. 1588/2 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.p.č. 1588 o výměře 248 m2 geometrickým plánem č.
417-157/2012 ze dne 6. 12. 2012)
- pozemek: p.p.č. 1594/2 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.p.č. 1594 o výměře 126 m2 geometrickým plánem č.
417-157/2012 ze dne 6. 12. 2012)
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obec Veselé, k.ú. Veselé, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro obec Veselé, za kupní cenu 3.840,--Kč (40,-Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedených nemovitostí
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

50.
Usnesení č. 105/27R/2013
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
Hrobčice, se sídlem Hrobčice 41, 417 57, IČ: 00266345, a to:
- pozemek: p.p.č. 437/13 o výměře 837 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Hrobčice, k.ú. Mrzlice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Hrobčice,
- pozemek: p.p.č. 589/3 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Hrobčice, k.ú. Kučlín, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Hrobčice, za kupní cenu 36.160,--Kč (40,-Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedených nemovitostí
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

51.
Usnesení č. 106/27R/2013
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Želenice, se sídlem Na Návsi 27, Želenice, 434 01, IČ: 00266205, a to:
- pozemek: p.p.č. 1786 o výměře 1312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (vzniklý sloučením části p.p.č. 1/1 díl „f“ o výměře 1008 m2 a části p.p.č. 501/3
díl „g“ o výměře 304 m2 geometrickým plánem č. 245-67/2013 ze dne 13. 6. 2013)
- pozemek: část p.p.č. 501/5 díl „d“ o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, (oddělený z p.p.č. 501/5 o výměře 238 m2 a přisloučený do
p.p.č. 515/1 o výměře 7018 m2 geometrickým plánem č. 245-67/2013 ze dne 13. 6.
2013)
- pozemek: část p.p.č. 501/4 díl „e“ o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, (oddělený z p.p.č. 501/4 o výměře 827 m2 a přisloučený do
p.p.č. 515/1 o výměře 7018 m2 geometrickým plánem č. 245-67/2013 ze dne 13. 6.
2013)
obec Želenice, k.ú. Liběšice u Želenic, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, pro obec Želenice, za kupní cenu 58.080,--Kč
(40,--Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČO: 00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

52.
Usnesení č. 107/27R/2013
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
Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.p.č. 2608/24 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (oddělen z p.p.č. 2608/6 o výměře 77 m2 geometrickým plánem č. 392943/2012 ze dne 26. 4. 2012)
- pozemek: p.p.č. 2608/23 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.p.č. 2608/15 o výměře 21 m2 geometrickým plánem č. 392943/2012 ze dne 26. 4. 2012)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro město Litoměřice, za kupní cenu
1.250,--Kč (50,--Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
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Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

53.
Usnesení č. 108/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od státního
podniku Povodí Ohře, s. p., se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ: 430 03, IČ:
70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 4309/91 o výměře 7 m2, druh pozemku: vodní plocha (podíl ¼)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 8229 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR - Povodí
Ohře, státní podnik, (podíl ¼) za kupní cenu 231,- Kč (132,- Kč/m2).
2.

B)

uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

54.
Usnesení č. 109/27R/2013
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
Chožov, se sídlem Chožov 154, 439 22, IČ: 00265004, a to:
- pozemek: část p.p.č. 61/3 díl „e“ o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, (oddělený z p.p.č. 61/3 o výměře 274 m2 a
přisloučený do nově vzniklé p.p.č. 1727/1 o výměře 13965 m2 geometrickým plánem č.
106-52/2012 ze dne 31. 8. 2012)
- pozemek: část p.p.č. 61/5 díl „d“ o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, (oddělený z p.p.č. 61/5 o výměře 40 m2 a
87

přisloučený do nově vzniklé p.p.č. 1727/1 o výměře 13965 m2 geometrickým plánem č.
106-52/2012 ze dne 31. 8. 2012)
- pozemek: část p.p.č. 1692/14 díl „f“ o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, (oddělený z p.p.č. 1692/14 o výměře 3704 m2 a
přisloučený do nově vzniklé p.p.č. 1727/1 o výměře 13965 m2 geometrickým plánem č.
106-52/2012 ze dne 31. 8. 2012)
obec Chožov, k.ú. Mnichovský Týnec, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro obec Chožov, za kupní cenu 10.240,--Kč
(40,--Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČO: 00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

55.
Usnesení č. 110/27R/2013
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
Malšovice, se sídlem Malšovice 16, 405 02, IČ: 00261548, a to:
- pozemek: p.p.č. 893/4 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (vzniklý z st.p.č. 22 díl „b“ o výměře 13 m2 a p.p.č. 893/3 díl „a“
výměře 13 m2 geometrickým plánem č. 493-56/2013 ze dne 20. 6. 2013, p.p.č. 893/3 je
zatížen věcnými břemeny, dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Malšovice, k.ú. Malšovice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín pro obec Malšovice,
- pozemek: p.p.č. 338/4 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (vzniklý z 338 díl „c“ o výměře 6 m2 a p.p.č. 339 díl „b“ o výměře
2 m2 geometrickým plánem č. 507-077/2012 ze dne 11. 9. 2012, pozemky jsou zatíženy
věcnými břemeny, dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Děčín, k.ú. Vilsnice, zapsaných na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, pro obec Malšovice, za kupní cenu 1.360,--Kč (40,-Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedených nemovitostí
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
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B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

56.
Usnesení č. 111/27R/2013
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 Rtyně
nad Bílinou, se sídlem Rtyně nad Bílinou 34, 417 62, IČ: 00266574, a to:
- pozemek: p.p.č. 670/2 o výměře 1389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 670/2 o výměře 1538 m2 geometrickým plánem č. 31235/2013 ze dne 22. 7. 2013),
- pozemek: p.p.č. 672/1 o výměře 2943 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 672/1 o výměře 5817 m2 geometrickým plánem č. 31335/2013 ze dne 23. 7. 2013),
- pozemek: p.p.č. 420/2 o výměře 957 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 420/2 o výměře 1045 m2 geometrickým plánem č. 313-35/2013
ze dne 23. 7. 2013 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
- pozemek: p.p.č. 430/1 o výměře 5708 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 430/1 o výměře 5777 m2 geometrickým plánem č. 31335/2013 ze dne 23. 7. 2013 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.p.č. 430/3 o výměře 1915 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 430/3 o výměře 3538 m2 geometrickým plánem č. 31335/2013 ze dne 23. 7. 2013 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.p.č. 433/2 o výměře 889 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 433/2 o výměře 1231 m2 geometrickým plánem č. 313-35/2013
ze dne 23. 7. 2013 a je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Rtyně nad Bílinou, k.ú. Rtyně nad Bílinou, zapsaných na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Rtyně nad
Bílinou,
- pozemek: p.p.č. 611/5 o výměře 3345 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (oddělen z p.p.č. 611/1 o výměře 3748 m2 geometrickým plánem č.
281-7082/2013 ze dne 17. 6. 2013),
obec Rtyně nad Bílinou, k.ú. Velvěty, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Rtyně nad Bílinou, za kupní
cenu 791.500,--Kč (10 566 m2 – 50,--Kč/m2; 6 580 m2 – 40,--Kč/m2, dle výměru
Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837, ke
dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

57.
Usnesení č. 112/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Ústeckým krajem a příspěvkovou
organizací Strategická průmyslová zóna Triangle, příspěvková organizace, se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ:712 95 011, a to:
- místnost č. C 406 ve výměře 72,22 m² ve 4. NP budovy „C“ Krajského úřadu
Ústeckého kraje č. p. 1326/16, umístěné na p. p. č. 1783/1 v k. ú. Ústí nad Labem, za
cenu 1,- Kč/rok a to na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 29. 11. 2013 za účelem provozu
kanceláře p. o.
2. o záměru pronájmu nebytového prostoru ve vlastnictví Ústeckého kraje
- místnost č. C 406 o výměře 72,22 m² ve 4. NP budovy „C“ Krajského úřadu Ústeckého
kraje č. p. 1326/16, umístěné na p. p. č. 1783/1 v k. ú. Ústí nad Labem, za cenu 1,Kč/rok.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nebytových prostor, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

58.
Usnesení č. 113/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 755/2010 uzavřeného
dne 16. 6. 2010 mezi Ústeckým krajem a Poradnou při finanční tísni, o. p. s., se sídlem
Americká 22, 120 00 Praha, IČ 281 86 869, kterým bude upraven:
Článek IV. Nájemné. Splatnost nájmu. Platební podmínky a ostatní finanční ujednání,
odst. 1 – Nájemce je povinen hradit pronajímateli nájemné za užívání nebytových prostor ve
výši 1,- Kč bez DPH (§56 Zákona o DPH) ročně. Nájemné je osvobozeno od DPH.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 3 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 10. 2013
59.
Usnesení č. 114/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru výpůjčky nemovitosti (pozemku) ve vlastnictví Ústeckého kraje městu Jirkov,
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov, PSČ 431 11, IČ: 00261904, a to:
- pozemek: části p.p.č. 3052/1 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Jirkov, k.ú. Jirkov, zapsané na LV č. 6024 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.
60.
Usnesení č. 115/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti dle přílohy č. 22 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a
a to:
- pozemek: část p.p.č. 668/1o výměře 56 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Mikulov, k. ú. Mikulov v Krušných horách, zapsané na LV č. 319 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro
na
dobu určitou, s účinností od podpisu smlouvy, minimálně po dobu 5 let od ukončení fyzické
realizace projektu s názvem „Krušnohorská magistrála“.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014

61.
Usnesení č. 116/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 23 tohoto usnesení mezi Krajským úřadem
Ústeckého kraje a Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ: 005 51 023, a to:
Označení

I-00177888-00

SW OFFICE WIN32 EEL LIC/SA MVL

6 375,00

29.08.2007

I-00177891-00

SW OFFICE WIN32 EEL LIC/SA MVL
SW WXP PRO EEL UPG/SA PACK
MVL

6 375,00

29.08.2007

2 268,00

29.08.2007

I-00181893-00

Poř. cena

Aktivace
dne

Inventární číslo

91

I-00181896-00

SW WXP PRO EEL UPG/SA PACK
MVL

2 268,00

29.08.2007

I-00185807-00

SW CORE CAL EEL LIC/SA PACK MV

3 133,00

29.08.2007

I-00185808-00

SW CORE CAL EEL LIC/SA PACK MV

3 133,00

29.08.2007

Z-00050101-00

PAMĚŤ HP 1GB PC2-6400 DIMM

622

23.04.2009

Z-00050102-00

PAMĚŤ HP 1GB PC2-6400 DIMM

622

23.04.2009

X-00085445-00 CATALYST 2960 24PORT

30 300,00

11.12.2006

X-00122618-00 ROZHRANÍ ADSL ISDN HWIC 1PORT

16 066,00

29.10.2010

X-00076047-01 PC HP DC 7700 SFF 512MB

24 472,00

10.11.2006

X-00076047-02 MONITOR TFT FP L1740 17"

0

10.11.2006

X-00076047-03 KLÁVESNICE

0

10.11.2006

X-00076047-04 MYŠ

0

10.11.2006

X-00076047-05 SW WIN XP PRO CZ

0

10.11.2006

24 472,00

10.11.2006

X-00076049-03 KLÁVESNICE

0

10.11.2006

X-00076049-04 MYŠ

0

10.11.2006

X-00076049-05 SW WIN XP PRO CZ

0

10.11.2006

87 751,00

07.12.2006

0

05.12.2008

X-00076049-01 PC HP DC 7700 SFF 512MB

X-00085409-00 SMĚROVAČ CISCO 1841
X-00097925-05 UPS APC SMART 1500I 980W

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o
výpůjčce, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

62.
Usnesení č. 117/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o předání zařizovacích předmětů, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč)
ZC (Kč)
20 ks stativ ERCO dvoustranný pro
svítidla s možností změny
2012
253.728,-25 ks el. konvektor s ventilátorem
STIEBEL Eltron CS20L
2012
63.466,37
k hospodaření příspěvkové organizaci Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, se
sídlem Jimlín 220, 440 01 Jimlín, IČ: 725 57 257.
63.
Usnesení č. 118/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
Televizní přijímá Panasonic
300005335 2004
39 990,0,92

- výrobní číslo: TK36PDE30F/P
Televizní přijímač Thomson
300005328 2002 21 990,0,- výrobní číslo: 33M24E
PC Celeron D 2G
300005311 2004 23 840,0,- výrobní číslo: 2480H4000705362
Tenzometrická váha Tonava
300004073 2002 30 365,80 0,- výrobní číslo: 00015106
PC Celeron D 2G
300005312 2004 23 840,0,- výrobní číslo: 4200P100070023
z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ: 000 80 195.
64.
Usnesení č. 119/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
Pračka automatická APM 10K
2015/02
2002
73 332,0,- výrobní číslo: nezjištěno

z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov –
Krásná Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Křečanská 630, 407 77 Šluknov, IČ: 472
74 573.
65.
Usnesení č. 120/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
výrobník ledu Automatic ice maker B20
3776
2003 24 387,80 0,- výrobní číslo: LG152363

elektrický konvektomat Rational CM101

1001512

1992

406 273,78

- výrobní číslo: 11M92102541

0,-

z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná
škola, Podbořany, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany,
IČ: 183 80 824.
66.
Usnesení č. 121/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
93

Digitální projektor HP vp 6111

MD-2

2004

30 928,-

0,-

- výrobní číslo: S TWB 4380741

z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, se sídlem Svojsíkova 1, 412 01
Litoměřice, IČ: 467 73 673.
67.
Usnesení č. 122/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
kopírka Canon IR 1530
100647
2004 31 594,0,- výrobní číslo: JRL01950
datavideoprojektor LG DP
146
2003 40 914,0,- výrobní číslo: 212AC000056
z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola, Litvínov Hamr, příspěvková organizace, se sídlem Mládežnická 236, 435 42 Litvínov,
IČ: 005 55 584.
68.
Usnesení č. 123/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
Universální kolový čelní nakladač HON
533097/F
1987 218 000,0,z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Střední škola lodní dopravy a
technických řemesel Děčín VI, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 15, 405 02
Děčín, IČ: 144 50 488.
69.
Usnesení č. 124/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
Počítač AC ALIVIO 5100 D
70.0379
2006
21 865,0,- výrobní číslo: DA237402/1202
Počítač OFFICE PRO 5000 MIDI
70.0026
2001
39 650,0,- výrobní číslo: DA335415/1206
Počítač OFFICE PRO 5000 MIDI
70.0027
2001 44 041,10
0,- výrobní číslo: DA183055
Počítač OFFICE PRO 5000 MIDI
70.0028
2001 44 041,10
0,94

- výrobní číslo: DA183053
Počítač OFFICE PRO 5000 MIDI
- výrobní číslo: DA183054
Počítač AC Premio 1300
- výrobní číslo: DA216823
Počítač AC Premio 1300
- výrobní číslo: DA216821
Počítač AC Premio 1300
- výrobní číslo: DA216825
Počítač AC Premio 1300
- výrobní číslo: DA216824
Počítač AC OfficePro 2000N
- výrobní číslo: DA216831
Počítač Alivio 5100 midi
- výrobní číslo: DA147193
Počítač AC Allegro 1500 midi
- výrobní číslo: DA249375
Počítač AC Allegro 1500 midi
- výrobní číslo: DA251263
Počítač AC Office Pro 2000N
- výrobní číslo: DA264272
Počítač AC Allegro midi
- výrobní číslo: DA277165
Počítač AC Allegro 1500 midi
- výrobní číslo: DA277164
Počítač Intel Celeron 2+
- výrobní číslo: DA206790
Počítač AC OfficePro 7000 midi
- výrobní číslo: DA172913
Počítač 486 40 DLC
- výrobní číslo: nezjištěno
Počítač Board 485/50
- výrobní číslo: nezjištěno

70.0029

2001 39 650,-

0,-

70.0080

2002 25 266,20

0,-

70.0081

2002 25 266,20

0,-

70.0082

2002 25 266,20

0,-

70.0083

2002 25 266,20

0,-

70.0092

2002 33 477,-

0,-

70.0093

2002 39 574,50

0,-

70.0111

2003 23 599,70

0,-

70.0131

2003 20 618,-

0,-

70.0183

2003 26 270,-

0,-

70.0209

2004 29 653,61

0,-

70.0211

2004 21 092,80

0,-

70.0223

2004 26 664,-

0,-

11310500

2000 79 196,-

0,-

254031001

1994 38 431,-

0,-

300000027

1994 87 248,-

0,-

z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední
odborné učeliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 680, 432 01
Kadaň, IČ: 613 42 688.
70.
Usnesení č. 125/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
Vitrína chladící s agregátem
1626/1
1999 21 460,0,- výrobní číslo: 1LS21000
Vitrína chladící s agregátem
1626/2
1999 21 460,0,- výrobní číslo: 933502
Skříň chladící Laska
1628/2
1999 21 460,0,95

- výrobní číslo: 912539
Skříň chladící Laska
1632/2
1999 28 300,0,
- výrobní číslo: 1CR3F027
Pokladní a restaurační systém
309
1999 444 875,0,- výrobní číslo: 93103155
Vitrína chladírenská + T pult
316
1999 121 000,0,- výrobní číslo: 918545
z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická,
gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 702,
430 01 Chomutov, IČ: 183 83 696.
71.
Usnesení č. 126/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
souprava kancelářského nábytku hnědá 721 30003436
1987
33 912,0,- výrobní číslo: bez čísla
nůžky tabulové strojní NT 2000/6,3
30000147
1964
94 203,0,- výrobní číslo: N27-48
notebook Toshiba Tecra S1 + dock
30003354
2004
97 463,0,- výrobní číslo: S83760027G
tiskárna Laser Jet 4V
20056876
2000
79 213,0,- výrobní číslo: JPBS002275
tiskárna, kopírka, scanner, fax HP 2840
20061135
2007
28 980,0,- výrobní číslo: CNSJ69B020
drtič odpadu
20060629
2006
29 090,0,- výrobní číslo: ED130115
obchůzkový systém PES
20055908
1998
31 350,0,- výrobní číslo: nelze zjistit
počítač AD K7 URON
20060164
2005
24 790,0,- výrobní číslo: MD607ABMN0250GLO
PC sestava L PROFI 750+
20057720
2001
27 232,50 0,- výrobní číslo: bez čísla
PC sestava L EXPERT 750+
20057719
2001
24 458,52 0,- výrobní číslo: bez čísla
tiskárna Minolta Color PProlA4
20056672
2000
35 620,0,- výrobní číslo: 1720106408
notebook Acer TMH 100
20059650
2005
24 965,0,- výrobní číslo: LXTA80510952507861EM01
notebook Premio 202N
20060357
2006
23 122,0,- výrobní číslo: PA011500/206
kopírka Develop 165iDD
20059227
2004
31 000,0,- výrobní číslo: 21720984
tiskárna HP color Laserjet 2820
20060341
2006
23 500,0,- výrobní číslo: CNSN61QGOQ
PC Pentium III 500 MHZ
20056599
1999
32 461,0,- výrobní číslo: bez čísla
96

kopírka Kyocera-Mita
20060168
2005
39 774,50 0,- výrobní číslo: 3V005127
počítač
20059378
2004
24 056,0,- výrobní číslo: bez čísla
počítač BRAVE 486
30003195
1993
47 530,0,- výrobní číslo: 95100066
z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 21, 434 01 Most, IČ: 001 25 423.
72.
Usnesení č. 127/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
Kopírka Minolta EP 1080
K-DHM009140
1994
61 224,3 062,- výrobní číslo: 219867

z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Střední škola stavební, Teplice,
příspěvková organizace, se sídlem Fr. Šrámka 1350, 415 01 Teplice, IČ: 004 97 088.
73.
Usnesení č. 128/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
SW – FÉNIX
2850
2001 80 023,10
0,- výrobní číslo: bez v. čísla

Karetní systém pro identifikaci uživatele

2858

2009 36 543,90

0,-

2775

1996 24 156,20

0,-

- výrobní číslo: 849 001

Karetní systém pro identifikaci uživatele
- výrobní číslo: 504 585

z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Winstona Churchilla 1974/3, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 000 83 186.
74.
Usnesení č. 129/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok výr.
pluh sněhový
60001652
1990
- výrobní číslo: 100
97

PC (Kč) ZC (Kč)
21 780,0,-

aku. ohřívač vody elektrický T 06 KI 7000000515 1988
36 650,- výrobní číslo: 19000
AVIA A30L valník
2000000683 1985
111 240,0,- výrobní číslo:33726;
SPZ 2U4 9154, najeto 240 000km
Nákl. aut. Š 706 MTSP-25
2000000613 1980
312 000,0,- výrobní číslo: 450174010; SPZ CV 60-57, najeto 280 000 km
stranový pluh
1000533782 1978
149 543,56 0,- výrobní číslo: není
Škoda Pickup
3064441164 1997
311 499,0,- výrobní číslo: TMBEGF673W5728922; SPZ LTA 51-80, NAJETO 387 895 KM
nákl. aut. LIAZ
7000000885 1986
1 384 655,80 0,- výrobní číslo: CL-0379-603;
SPZ 6U8 8769, najeto 200 000 km
Š Felicia Combi
2600000033 2001
276 705,0,- výrobní číslo: TMBEFF65317351798
nákl. aut. Š 706 MTSP
2000000723 1987
456 588,60 0,- výrobní číslo: H2BN0155; SPZ CV 93-64, najeto 300 000 km
z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ: 000 80 837.
75.
Usnesení č. 130/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
r
ok výr. PC (Kč)
ZC (Kč)
projektor Benq DLP
OMH149
2003 59 964,0,výrobní číslo: nelze zjistit
soubor PC 7 ks
OMH139
2002 161 667,80 0,výrobní číslo: nelze zjistit
PC LEO Amenity 1800 DDR
DHM1152
2002 29 703,0,výrobní číslo: nezjištěno
PC Monsoon monitor S
DHM3879
2001 36 249,0,výrobní číslo: nezjištěno
PC Monsoon monitor S
DHM3878
2001 36 249,0,výrobní číslo: nezjištěno
PC AMD Athlon XP 170
DHM3911
2002 21 970,60
0,výrobní číslo: nezjištěno
PC AMD Athlon XP 170
DHM3910
2002 21 970,60
0,výrobní číslo: nezjištěno
PC AMD Athlon XP 170
DHM3912
2002 21 970,60
0,výrobní číslo: nezjištěno
PC AMD Athlon XP 170
DHM3909
2002 21 970,60
0,výrobní číslo: nezjištěno
PC AMD Athlon XP 170
DHM3896
2002 21 970,60
0,výrobní číslo: nezjištěno
PC AMD Athlon XP 170
DHM3897
2002 21 970,60
0,výrobní číslo: nezjištěno
PC Office Pro 1000N mikro vč. monitoru
DHM0838
2004 26 957,0,výrobní číslo: DA297361
98

z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, se sídlem
Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice, IČ: 005 55 878.
76.
Usnesení č. 131/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)
Sušič TT 110 Electrolux
4032276018 2003 43 050,0,výrobní číslo: DXS40/AZ-8061823
Elektrický zvedák Ikarus
4030062004 2004 115 526,0,výrobní číslo: SE 099364826100
Kuchyňská linka
4000980811 1998 25 155,0,výrobní číslo: 04-01-22-5/1998
z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky, příspěvková organizace, se sídlem Brtníky 119, 407 60 Brtníky,
IČ: 472 74 484.
77.
Usnesení č. 132/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyřazení movitého majetku, a to:
Název
inv. č.
rok poř
PC (Kč)
ZC (Kč)
Transit Kombi 300 MWB Base 2,2
1407
2012
923 147,703 965,Výrobní číslo: WF0SXXTTFSBM87904
z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci, příspěvková
organizace, se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ: 000 80 195.
2. o prodeji movitého majetku, a to:
Název
inv. č.
rok poř
PC (Kč)
ZC (Kč)
Transit Kombi 300 MWB Base 2,2
1407
2012
923 147,703 965,Výrobní číslo: WF0SXXTTFSBM87904
za dohodnutou kupní cenu ve výši 120 000 Kč včetně DPH, firmě Jakub Bezděk - AUTO
BEZDĚK s. r. o., Drahany 169, 798 61 Drahany, IČO: 292 73 528.
78.
Usnesení č. 133/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
Multicar M 2513
227-0008

rok poř.
1988
99

rok výr. PC (Kč)
1988 72 100,-

ZC (Kč)
0,-

- výrobní číslo: 04579; najeto 26 395 km, SPZ CV 97 37
z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslová škola
stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace, se
sídlem Komenského 562, 432 01 Kadaň, IČ: 613 42 637.
2. o předání movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Multicar M 2513
227-0008
1988
1988 72 100,0,- výrobní číslo: 04579; najeto 26 395 km, SPZ CV 97 37
do účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická,
gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 702,
430 01 Chomutov, IČ: 183 83 696.
79.
Usnesení č. 134/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
čistič podlahový TASKO ERGODISC 2011/00
2000
2000 50 379,0,- výrobní číslo: 5427, s. 0200
z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov –
Krásná Lípa, p. o., se sídlem Křečanská 630, 407 77 Šluknov, IČ: 472 74 573.
2. o předání movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
čistič podlahový TASKO ERGODISC 2011/00 2000
2000 50 379,0,- výrobní číslo: 5427, s. 0200
do účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium, Žatec,
Studentská 1075, p. o., se sídlem Studentská 1075, 438 01 Žatec, IČ: 613 57 278.
80.
Usnesení č. 135/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to:
pozemek: p.p.č. 476/15 o výměře 1571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj.
-

Povinný:: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02,
IČ 70892156.
Oprávněný: Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 –
Michle, PSČ: 140 22, IČ: 60193336.
Obsahem je povinnost povinného strpět uložení, provoz, údržbu a opravy podzemního vedení
v rozsahu 11 m² (6 bm) dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene č. 237100

152/2009 ze dne 10.6.2009, jakož i vstup a vjezd oprávněného na dotčené nemovitosti za
účelem provozování, oprav a údržby této stavby, to vše za jednorázovou úhradu 1.100,- Kč
+ DPH (tj. 100,- Kč/m²).
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

81.
Usnesení č. 136/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitostem, a to:
2
- pozemek p.p.č. 2323/1 o výměře 6095 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p.p.č. 2323/2 o výměře 155 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr,
- pozemek p.p.č. 2322/1 o výměře 2127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek p.p.č. 2328/1 o výměře 2195 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156.
Oprávněný: Kabelová televize Kadaň, a. s., se sídlem Kpt. Jaroše 1477, Kadaň, PSČ: 432
01, IČ: 46709584.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět zřizování a provozování podzemního komunikačního
vedení včetně práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek za účelem zajišťování provozu,
oprav a údržby podzemního komunikačního vedení v rozsahu 143,2 m2 dle geometrického
plánu pro vyznačení věcného břemene č. 2418-234/2012 ze dne 31. 10. 2012, to vše za
jednorázovou úhradu 100,- Kč/m2, tj. 14.320,- Kč + DPH.
Pozemky p. p. č. 2322/1, 2323/1, 2323/2, 2328/1 jsou předány k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května
680, příspěvková organizace.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k nemovitostem uvedených
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2013

82.
Usnesení č. 137/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2051/2013/CV
k pozemku p.č. 855/6 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kovářská, k.ú. Kovářská zapsanému na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22436 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Vodohospodářské sdružení obcí
západních Čech, Studentská 328/64, Karlovy Vary-Doubí, PSČ 360 07, IČ 47700521.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Kovářská-přívodní vodovodní potrubí“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

83.
Usnesení č. 138/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4021/2013/LN
k pozemku p.č. 376/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Černčice, k.ú. Černčice u Loun zapsanému na LV č. 854 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/246 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Pivovar Louny a.s., U Pivovaru 1,
Krušovice, PSČ 270 53, IČ 46708031. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní a
kanalizační přípojka pro p.p.č. 419 a 420, k.ú. Černčice u Loun“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

84.
Usnesení č. 139/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2050/2013/CV
k pozemku p.č. 325/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kadaň, k.ú. Úhošťany zapsanému na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1989 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
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Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Úhošťany – vodovodní přípojka“,
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

85.
Usnesení č. 140/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4022/2013/LN
k pozemku p.č. 3117/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Podbořany, k.ú. Buškovice zapsanému na LV č. 116 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22114 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Novostavba ČOV včetně odvedení vyčištěné vody a vodovodní přípojka na p.p.č.
834/15, 834/21, 812/12, 3117/1 – k.ú. Buškovice“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

86.
Usnesení č. 141/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1012/2013/DC
k pozemku p.č. 2137/1, 2060/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Verneřice, k.ú. Verneřice zapsané na LV č. 240 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/24090
a III/24091 a dále
k pozemku p.č. 1144 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Verneřice, k.ú. Loučky u Verneřic zapsanému na LV č. 240 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/24091
na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Město Verneřice,
Mírové náměstí 138, Verneřice, PSČ 407 25, IČ: 00261742. Obsahem věcného břemene je
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povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Kanalizace a ČOV v k.ú. Verneřice“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

87.
Usnesení č. 142/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3049/2013/LT
k pozemku p.č. 1370 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Litoměřice, k.ú. Pokratice zapsanému na LV č. 3832 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24719 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Litoměřice-IS pro novostavbu RD p.p.č. 1361/47“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

88.
Usnesení č. 143/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3052/2013/LT
k pozemku p.č. 581/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Budyně nad Ohří, k.ú. Kostelec nad Ohří zapsanému na LV č. 509 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23746 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Kostelec nad Ohří-vodovodní a telekomunikační přípojka p.p.č. 406/1“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

89.
Usnesení č. 144/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3054/2013/LT
k pozemku p.č. 4092, 4093/1, 4105/1, 4159/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice
nad Labem zapsané na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/240 a III/24618 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch budoucího oprávněného: RETE Internet s.r.o., Husovo náměstí 41, Roudnice nad
Labem, PSČ 413 01, IČ 26404524. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Roudnice nad Labem MON Etapa VIII-sídliště Urbanka“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

90.
Usnesení č. 145/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2018/2013/CV k pozemku p.č.
901/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří zapsanému na LV č. 2414 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
II/224 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „Klášterec nad Ohří, Miřetice, zahrady II, kNN“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1845-133/2012 ze dne 8.10.2012, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 4.307,60 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
12.6.2013.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
91.
Usnesení č. 146/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6036/2013/UL k pozemku p.č. 37/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Teplice, k.ú.
Hudcov zapsanému na LV č. 383 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25327 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP Hudcov, Školní-přípojka NN, 2
RD (IV-12-4003345) L053“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 47877/2007 ze dne 17.12.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 595,-Kč, výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 12.6.2008.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

92.
Usnesení č. 147/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6037/2013/UL k pozemku p.č.
864/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Hrobčice, k.ú. Mukov zapsanému na LV č. 199 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2584 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP-Mukov č.p. 7
(IP-12-4003495)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 339-610/2012 ze
dne 11.3.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy
bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 121,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 15.5.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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93.
Usnesení č. 148/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4017/2013/LN k pozemku p.č. 1163
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Tuchořice,
k.ú. Tuchořice zapsanému na LV č. 301 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22536 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Tuchořice-kNN propojení TS na
stávající síť NN (IE-12-4002447)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 316-3975/2011 ze dne 3.12.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.920,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 17.9.2010.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

94.
Usnesení č. 149/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4018/2013/LN k pozemku p.č. 1163
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Tuchořice,
k.ú. Tuchořice zapsanému na LV č. 301 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22536 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Tuchořice-DTS, kVN, kNN pro 7 RD
(IE-12-4006648)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 316-3975/2011 ze
dne 3.12.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy
bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 960,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 17.9.2010.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

95.
Usnesení č. 150/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6019/2013/UL k pozemku p.č.
2491/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Duchcov, k.ú. Duchcov zapsanému na LV č. 3498 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/254 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Duchcov, lokalita Pokrok, 47 RD“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 2071-127/2012 ze dne 16.10.2012, který
je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH
za jednorázovou úhradu v částce 18.150,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 12.2.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

96.
Usnesení č. 151/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6031/2013/UL k pozemku p.č.
675/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Hrobčice, k.ú. Razice, zapsanému na LV č. 537 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2575 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Razice-připojení pro 1 RD (IV-124003313) L048“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 296-71/2013 ze
dne 4.4.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 847,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla
stanovena výpočtem v protokolu ze dne 11.4.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

97.
Usnesení č. 152/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3027/2013/LT k pozemku p.č.
2560/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
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Třebenice, k.ú. Třebenice zapsanému na LV č. 1249 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23756 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ
405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LT, Třebenice, Žlábkova-kNN přip.
2x OM (IV-12-4007088)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 631306/2012 ze dne 15.4.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 720,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 30.9.2010.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

98.
Usnesení č. 153/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3028/2013/LT k pozemku p.č.
2560/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Třebenice, k.ú. Třebenice zapsanému na LV č. 1249 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci III/23756 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LT, Dlažkovice-kNN přip. p.č. 2622,
ČD“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 753-48/2013 ze dne 10.4.2013,
který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně
DPH za jednorázovou úhradu v částce 121,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 30.1.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

99.
Usnesení č. 154/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6039/2013/UL k pozemku p.č. 53,
101 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Povrly, k.ú. Slavošov zapsané na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci III/26032 a III/25361 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
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strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL, Slavošov,
připojení p.p.č. 64/1-kNN, (IV-12-4010295)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 80-1/2013 ze dne 7.3.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce
15.000,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
31.10.2012.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

100.
Usnesení č. 155/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6040/2013/UL k pozemku p.č. 388
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Chuderov,
k.ú. Žežice u Chuderova zapsanému na LV č. 374 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci III/25373 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL Žežice-nová
TS p.p.č. 180 (IV-12-4006663)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 300-315/2012 ze dne 16.1.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.740,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 12.7.2010.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

101.
Usnesení č. 156/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6045/2013/UL k pozemku p.č.
2247/1, 2195/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Bílina, k.ú. Bílina zapsané na LV č. 7471 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci III/25316 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP, Bílina, Na Větráku, kabelizace
NN (IE-12-4002191)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 2607110

132/2012 ze dne 22.12.2012 a 2609-132/2012 ze dne 31.12.2012, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 12.000,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 25.10.2012.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

102.
Usnesení č. 157/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6042/2013/UL k pozemku p.č.
329/23 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Ústí
nad Labem, k.ú. Božtěšice zapsanému na LV č. 234 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci II/528 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Božtěšice-přeložka kabelu VN,
Petrovická (EP-12-4001392)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti
za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 53557/2013 ze dne 19.3.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.694,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 24.6.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

103.
Usnesení č. 158/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3034/2013/LT k pozemku p.č.
5220/25, 4956/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci II/247 a III/24716 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LT, ul.
Michalovická-kNN přip. p.p.č. 4958/7“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 3846-253/2011 ze dne 9.12.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.872,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 16.9.2011.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

104.
Usnesení č. 159/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3033/2013/LT k pozemku p.č. 866
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Třebušín, k.ú.
Řepčice zapsanému na LV č. 510 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci III/25841 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LT, Všeradiště-NN posílení pro čp.
305“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 232-332/2011 ze dne 29.12.2011,
který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně
DPH za jednorázovou úhradu v částce 8.724,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 26.5.2011.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

105.
Usnesení č. 160/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3032/2013/LT k pozemku p.č.
1152/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Štětí,
k.ú. Štětí I zapsanému na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci III/26121 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LT, Štětí, ul. Stračenská-NN kabely,
23 RD (IV-12-4007114)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 147823/2012 ze dne 2.2.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 11.340,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 1.8.2011.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
106.
Usnesení č. 161/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3031/2013/LT k pozemku p.č.
730/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Mnetěš,
k.ú. Mnetěš zapsanému na LV č. 660 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci III/24627 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LT, Mnetěš-NN připojení p.p.č.
358/3“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 379-1/2013 ze dne
8.2.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 242,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla
stanovena výpočtem v protokolu ze dne 13.6.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

107.
Usnesení č. 162/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1014/2013/DC k pozemku p.č. 17
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Rybniště, k.ú. Rybniště zapsanému na LV č. 277 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci II/263 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rybniště, p.p.č.
626, přípojka do 50 m (IP-12-4002735)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 423-194/2011 ze dne 23.1.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce
4.537,50 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
17.6.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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108.
Usnesení č. 163/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1013/2013/DC k pozemku p.č. 2581
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Česká
Kamenice, k.ú. Česká Kamenice zapsanému na LV č. 34 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci III/26313 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Česká Kamenice, p.p.č. 1890/5, nové
kNN“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1005-42/2012 ze dne 27.9.2012,
který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně
DPH za jednorázovou úhradu v částce 726,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 30.5.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

109.
Usnesení č. 164/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4023/2013/LN k pozemku p.č. 1174
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Postoloprty,
k.ú. Skupice u Postoloprt zapsanému na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci III/22539 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Skupice 58-kabel NN, DTS, ved. VN,
GERO Invest s.r.o. (IE-12-4002562) a Skupice-zapojení nové DTS (IV-12-4007046)“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 194-98/2013 ze dne 25.4.2013, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 8.470,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 29.3.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

110.
Usnesení č. 165/27R/2013
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4021/2013/LN k pozemku p.č.
1000/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Liběšice, k.ú. Dobříčany zapsanému na LV č. 80 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci III/22723 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Dobříčany čp.30-vNN-částečná
rekonstrukce NN, (IE-12-4003293)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 157-128/2012 ze dne 19.3.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 120,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 14.11.2012.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

111.
Usnesení č. 166/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4020/2013/LN k pozemku p.č.
703/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Zbrašín,
k.ú. Zbrašín zapsanému na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny a komunikaci III/22937 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Zbrašín-kNN pro 7 RD, (IV-124006011)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 249-70/2010 ze dne
8.4.2010, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.380,- Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 30.9.2009.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

112.
Usnesení č. 167/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2016/2013/CV k pozemku p.č. 2881
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Kadaň, k.ú.
Kadaň zapsanému na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci III/1985 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kadaň, ul. Pokutická-p.p.č. 2867/1,
zahrádky, kabel NN“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 2337585/2012 ze dne 30.4.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 3.993,- Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 25.2.2013.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

113.
Usnesení č. 168/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1016/2013/DC k pozemku p.č.
950/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Malšovice, k.ú. Malšovice zapsanému na LV č. 147 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci III/25378 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kabelové
vedení DC-Malšovice-60 RD, DTS, VN a NN“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 459-125/2012 ze dne 14.11.2012, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 847,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
27.2.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

114.
Usnesení č. 169/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1017/2013/DC k pozemku p.č. 14/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Chřibská, k.ú. Dolní Chřibská zapsanému na LV č. 247 u Katastrálního úřadu
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pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci III/25861 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rekonstrukce
odbočky NN, směr p.p.č. 488, vrchní vedení v k.ú. Dolní Chřibská“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 439-429/2009 ze dne 10.11.2009, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 968,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 30.5.2013.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

115.
Usnesení č. 170/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1018/2013/DC k pozemku p.č.
568/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Dolní
Poustevna, k.ú. Dolní Poustevna zapsanému na LV č. 425 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci III/2675 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ
405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Dolní Poustevna, přípojka pro p.p.č.
352/27 v k.ú. Dolní Poustevna“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 493-178/2012 ze dne 28.3.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.210,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 8.2.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

116.
Usnesení č. 171/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1019/2013/DC k pozemku p.č. 2001
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Horní Podluží,
k.ú. Horní Podluží zapsanému na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci II/264 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
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nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Horní Podluží, p.p.č. 1460/2,
přípojka do 50 m“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 555-232/2011 ze
dne 24.10.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy
bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 6.050,- Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 8.7.2013.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

117.
Usnesení č. 172/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6048/2013/UL k pozemku p.č.
238/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Homole u Panny, k.ú. Homole u Panny zapsanému na LV č. 261 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci
III/26027 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „UL, Homole u Panny 598, přípojka do 50 m, kNN (IP-12-4003116)“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 267-477/2012 ze dne 10.6.2013, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 2.400,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 3.12.2012.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

118.
Usnesení č. 173/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6036/2013/UL
k pozemku p.č. 269 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Chuderov, k.ú. Chuderovec zapsanému na LV č. 371 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/26036 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „UL, Chuderovec, p.p.č. 70-přípojka NN (IP-12-4004107)“,
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
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údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

119.
Usnesení č. 174/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2057/2013/CV
k pozemku p.č. 325/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kadaň, k.ú. Úhošťany zapsanému na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1989 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Úhošťany-kabelová přípojka NN a umístění nové pojistkové skříně“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

120.
Usnesení č. 175/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4026/2013/LN
k pozemku p.č. PK 1085/1, PK 650 díl 2, PK 1071/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Hříškov, k.ú. Hříškov zapsané na LV č. 452 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23739
a III/22932 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Hříškov p.p.č. 1330/6, kNN, DTS, vVN, (IV-12-4005041)“,
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

121.
Usnesení č. 176/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2053/2013/CV
k pozemku p.č. 2166/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Vejprty, k.ú. Vejprty zapsanému na LV č. 1013 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/219 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vejprty, ul.
Alešova - 1179/10-kNN-vodárny a kanalizace KV, 1x ČOV-uložení kabelu NN“, jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

122.
Usnesení č. 177/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6027/2013/UL
k pozemku p.č. 2291 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Řehlovice, k.ú. Moravany u Dubic zapsanému na LV č. 156
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci
č. III/24727 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „UL, Řehlovice, Moravany, 1607/2-přípojka NN (IP-124003591)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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123.
Usnesení č. 178/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6025/2013/UL
k pozemku p.č. 243/16, 243/17 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Srbice, k.ú. Srbice zapsané na LV č. 170 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25351 na těchto pozemcích umístěné
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP, Srbice, p.p.č.
243/62, kabel NN (IP-12-4003435)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

124.
Usnesení č. 179/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3053/2013/LT
k pozemku p.č. 4217 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsanému na
LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/24047 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Roudnice nad Labem, Žižkova kNN, připojení p.p.č. 3537“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

125.
Usnesení č. 180/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3051/2013/LT
k pozemku p.č. 474/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Štětí, k.ú. Štětí I zapsanému na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26121 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Štětí-kNN
připojení p.p.č. 920/4“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

126.
Usnesení č. 181/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3050/2013/LT
k pozemku p.č. 869/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Štětí, k.ú. Stračí zapsanému na LV č. 1331 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26121 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Stračí-kNN
připojení p.p.č. 26/3,6, nové OM“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

127.
Usnesení č. 182/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4017/2013/LN
k pozemku p.č. 1675/2, 1744 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Liběšice, k.ú. Líčkov zapsané na LV č. 235 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22718 na těchto pozemcích
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umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Liběšice,
Líčkov, p.p.č. 1507/1, 24 RD, kabel NN (IV-12-4011874)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

128.
Usnesení č. 183/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6031/2013/UL
k pozemku p.č. 432/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Světec, k.ú. Štrbice zapsanému na LV č. 534 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/258 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP-Štrbice, 294/1
(IP-12-4003945)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

129.
Usnesení č. 184/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6030/2013/UL
k pozemku p.č. 1190/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Ústí nad Labem, k.ú. Brná nad Labem zapsanému na LV č.
992 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. II/261 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „UL, Brná, Lázeňská 1012-kNN“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
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vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

130.
Usnesení č. 185/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1015/2013/DC
k pozemku p.č. 2923/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Rumburk, k.ú. Rumburk zapsanému na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/26330 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „DC,
Rumburk, p.p.č. 1838/1, přípojka do 50 m, kNN“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

131.
Usnesení č. 186/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1014/2013/DC
k pozemku p.č. 431 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Šluknov, k.ú. Šluknov zapsanému na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/2668 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „DC, Šluknov,
p.p.č. 398, přípojka do 50 m“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
132.
Usnesení č. 187/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2046/2013/CV
k pozemku p.č. 998/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Lužice, k.ú. Lužice u Mostu zapsanému na LV č. 128 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2574 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Lužice,
p.p.č. 576/2, kNN, RD“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

133.
Usnesení č. 188/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2045/2013/CV
k pozemku p.č. 804 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Blatno, k.ú. Mezihoří u Chomutova zapsanému na LV č. 560 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/25211 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Blatno,
Mezihoří-p.p.č. 328/1-vNN, 1x OM bydlení, uložení el. kabelu“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

134.
Usnesení č. 189/27R/2013
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6040/2013/UL
k pozemku p.č. 632 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan zapsanému na LV č. 444 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25328 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP,
Straky, p.p.č. 531/8, (IP-12-4003736)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

135.
Usnesení č. 190/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6039/2013/UL
k pozemku p.č. 378/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Košťany, k.ú. Střelná zapsanému na LV č. 943 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25340 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP, Střelná, Stará
Střelná, p.p.č. 252/5, (IP-12-4011876)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

136.
Usnesení č. 191/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6037/2013/UL
k pozemku p.č. 143/4, 331, 281/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
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způsob ochrany: 0, obec Chlumec, k.ú. Chlumec u Chabařovic zapsané na LV č. 364 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/01321, III/25357 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „UL, Chlumec, V Aleji 415, přípojka NN (IP-12-4003784)“,
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

137.
Usnesení č. 192/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3065/2013/LT
k pozemku p.č. 1381 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Štětí, k.ú. Brocno zapsanému na LV č. 536 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26118 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Brocno-kNN, podpětí, RD č.p. 70“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

138.
Usnesení č. 193/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3060/2013/LT
k pozemku p.č. 344/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Vědomice, k.ú. Vědomice zapsanému na LV č. 343 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/240 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
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„Vědomice, připojení 38 RD na p.p.č. 88“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

139.
Usnesení č. 194/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2017/2013/CV k pozemku p.č.
999/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Údlice,
k.ú. Přečaply zapsanému na LV č. 581 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/00728 a dále
k pozemku p.č. 1648 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Údlice, k.ú. Údlice zapsanému na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/00728 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: Obec Údlice, Náměstí 12, Údlice, PSČ 431 41, IČ: 00262153.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Údlice-kanalizace pro odvodnění pozemků za hřbitovem“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 183-3396/2013 ze dne 21.5.2013 a 9023395/2013 ze dne 21.5.2013, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle
této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 9.075,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 11.6.2013.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

140.
Usnesení č. 195/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4015/2013/LN k pozemku p.č.
952/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Staňkovice, k.ú. Tvršice zapsanému na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/2501 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice,
PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Staňkovice, Tvršicerekonstrukce vodovodu“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 107128

301/2012 ze dne 6.12.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.320,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 4.12.2012.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

141.
Usnesení č. 196/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4014/2013/LN k pozemku p.č.
628/64, 631/1, 631/10, 631/12, 631/14, 632/1, 22/3, 628/1, 628/46, 628/47, 628/65 druh
pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Slavětín, k.ú.
Slavětín nad Ohří zapsané na LV č. 318 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny a komunikaci č. III/2391, III/2392 a II/239 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: Městys Slavětín, Na Městečku 50, Slavětín, PSČ 439 09, IČ:
265497. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovod Slavětín“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 394-69/2013 ze dne 25.3.2013 a 396-69/2013 ze dne
27.3.2013, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 86.620,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 22.10.2004.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

142.
Usnesení č. 197/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4016/2013/LN k pozemku p.č.
561/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Blšany,
k.ú. Blšany u Loun zapsanému na LV č. 336 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22941 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Obec Blšany, Blšany čp. 2, Louny, PSČ 440 01, IČ: 00556254.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Obytná zóna RD, lokalita II v Blšanech u Loun vodovod“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 260-133/2013 ze dne
23.4.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.380,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 15.9.2005.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

143.
Usnesení č. 198/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6047/2013/UL k pozemku p.č. 773
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Krupka, k.ú.
Maršov u Krupky zapsanému na LV č. 3377 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/253 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Krupka-Maršov,
optický kabel-11010-042527 BH2C_TP_TPBOJ_OK“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č.: 794-64052/2012 ze dne 10.1.2013, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 4.840,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
1.7.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

144.
Usnesení č. 199/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1015/2013/DC k pozemku p.č. 347
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Rumburk, k.ú.
Horní Jindřichov zapsanému na LV č. 2621 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/26330 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ:
27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rekonstrukce NTL plynovodu a
přípojek-Rumburk, ul. Sportovní a Dlouhá v k.ú. Horní Jindřichov“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1156-28/2013 ze dne 19.3.2013, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 6.000,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 18.10.2012.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
145.
Usnesení č. 200/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1012/2013/DC k pozemku p.č.
2924/16, 2924/49, 498/4 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Rumburk, k.ú. Rumburk zapsané na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
PSČ 401 17, IČ: 27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rekonstrukce NTL
plynovodu a přípojek-Rumburk, ul. Šmilovského“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 2825-13/2013 ze dne 25.2.2013, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 7.200,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
19.11.2012.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

146.
Usnesení č. 201/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6041/2013/UL k pozemku p.č.
1688/6 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Chabařovice, k.ú. Chabařovice zapsanému na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/253 a dále
k pozemku p.č. 363/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Přestanov, k.ú. Přestanov zapsanému na LV č. 93 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/253 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: VGP CZ VII. a.s., Jenišovice 59, Jenišovice u Jablonce
nad Nisou, PSČ 468 33, IČ: 28742729. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Průmyslová zóna
Přestanov-prodloužení kanalizačního řadu“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1290-40/2013 ze dne 27.3.2013 a 362-40/2013 ze dne 27.3.2013,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno
včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 21.659,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla
stanovena výpočtem v protokolu ze dne 24.6.2013.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

147.
Usnesení č. 202/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6044/2013/UL k pozemku p.č.
1759/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Bílina,
k.ú. Bílina zapsanému na LV č. 7471 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2538 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, IČ:
49901982. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Zabezpečení kabelů Severočeských
dolů a.s. Bílina - nábřeží“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 263522/2013 ze dne 28.5.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 3.448,50 Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 29.4.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

148.
Usnesení č. 203/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6043/2013/UL k pozemku p.č. 134
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Ryjice, k.ú. Ryjice zapsanému na LV č. 125 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25374 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469 (Obec Ryjice – investor). Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Splašková kanalizace Ryjice“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 292-4/2013 ze dne 14.1.2013, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 25.289,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
13.3.2013.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
149.
Usnesení č. 204/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1011/2013/DC k pozemku p.č. 2581
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice zapsanému na LV č. 34 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/26313 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad
Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (Petr+Jana Strnadovi – investor). Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Stavba rodinného domu, přípojky plynu a příjezdu na p.p.č. 1890/6 k.ú.
Česká Kamenice“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1009-32/2012 ze
dne 12.4.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy
bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.520,-Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 25.8.2012.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

150.
Usnesení č. 205/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3026/2013/LT k pozemku p.č.
444/1, 450/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Litoměřice, k.ú. Boreč u Lovosic zapsané na LV č. 121 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2587 a
III/2587a na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: Severočeská
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469 (Obec
Velemín – investor). Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Režný Újezd-infrastruktura pro 6+1
RD, prodloužení vodovodního řadu“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 219-47/2013 ze dne 3.5.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.448,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 28.5.2012.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
151.
Usnesení č. 206/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3029/2013/LT k pozemku p.č. 502
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Terezín, k.ú.
Nové Kopisty zapsanému na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2477 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného:
Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Nové Kopisty-vodovodní a kanalizační přípojka pro RD na st.p.č. 138“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 281-53/2013 ze dne 17.5.2013, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 5.040,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 28.11.2012.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

152.
Usnesení č. 207/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3030/2013/LT k pozemku p.č.
1080/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území obec Lovosice, k.ú. Lovosice zapsanému na LV č. 299 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24713 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, PSČ
410 02, IČ: 00263991. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Lovosice-revitalizace ul. Dlouhá
v Lovosicích, část B, zbudování úrovňového přechodu pro chodce s bezpečnostním
středovým ostrůvkem“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 220779/2013 ze dne 28.5.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude bezúplatně.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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153.
Usnesení č. 208/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6038/2013/UL k pozemku p.č.
115/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsanému na LV č. 1213 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25344 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Optické připojení
objektu Vrchoslavská 88, Novosedlice“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 1254-3/2011 ze dne 28.2.2011 a 1258-3/2011 ze dne 10.4.2011, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 1.560,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 24.5.2011.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

154.
Usnesení č. 209/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4019/2013/LN k pozemku p.č.
1193/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Blšany, k.ú. Blšany, zapsanému na LV č. 184 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/221 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice,
PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LN 004 010 Blšany,
Podbořanská-rekonstrukce vodovodu“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 338-13042/2013 ze dne 26.3.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce
240.480,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
28.11.2012.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

155.
Nakládání s majetkem
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Usnesení č. 210/27R/2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2015/2013/CV k pozemku p.č. 859,
26 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Klášterec
nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/568 a III/5681 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Klášterec,
Prunéřov-rekonstrukce přiváděcího řadu CV 015 057“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 383-95/2008 ze dne 10.12.2008, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 3.332,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
10.11.2008.
zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

156.
Usnesení č. 211/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4022/2013/LN k pozemku p.č.
654/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Vrbno
nad Lesy, k.ú. Vrbno nad Lesy, zapsanému na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23739a na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
IČ 27295567
– investor). Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Plynovodní přípojka pro RD čp. 113 na st.p.č. 143 v k.ú. Vrbno nad Lesy“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 160-105/2012 ze dne 22.5.2012, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 363,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 24.5.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

157.
Usnesení č. 212/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2042/2013/CV
k pozemku p.č. 117/7, 686/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsané na LV č. 12916 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/00732 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: CC INTERNET s.r.o., Kaprova
42/14, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 28721021. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chomutovoptická síť-CC INTERNET s.r.o.-lok_1_CV_Mostecká, uložení optického kabelu“ jakož
i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

158.
Usnesení č. 213/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2043/2013/CV
k pozemku p.č. 3052/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jirkov, k.ú. Jirkov zapsanému na LV č. 6024 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2525 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: CC INTERNET s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, PSČ
110 00, IČ 28721021. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Jirkov-optická síť-CC INTERNET
s.r.o.-lok_1_JI_Ervěnice, uložení optického kabelu“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

159.
Usnesení č. 214/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2044/2013/CV
k pozemku p.č. 1178/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Březno, k.ú. Březno u Chomutova zapsanému na LV č. 859 u Katastrálního úřadu
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pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2252 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Březno, Radniční 97,
Březno, PSČ 431 45, IČ: 00261823. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Nechranice-vodovodní
přípojka, ČOV pro 50 EO“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

160.
Usnesení č. 215/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1013/2013/DC
k pozemku p.č. 2653, 5992/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf zapsané na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/264 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad
Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rekonstrukce MS
Varnsdorf-ulice Národní, I. etapa“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

161.
Usnesení č. 216/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2048/2013/CV
k pozemku p.č. 895/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Okounov, k.ú. Kotvina zapsanému na LV č. 335 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1987 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kotvina-vodovodní
přípojka na p.p.č. 53/2 k.ú. Kotvina“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
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úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

162.
Usnesení č. 217/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4020/2013/LN
k pozemku p.č. 4185/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Lenešice, k.ú. Lenešice zapsanému na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25013 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Lenešice, Dlouhárekonstrukce kanalizace (LN 028 006)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

163.
Usnesení č. 218/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2049/2013/CV
k pozemku p.č. 1046/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kadaň, k.ú. Kadaň zapsanému na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/224 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kadaň-ul. J.
Švermy-rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
164.
Usnesení č. 219/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2047/2013/CV
k pozemku p.č. 903/5, 903/6 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Havraň, k.ú. Havraň zapsané na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/251 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Havraň-ul. Ke Školce-rekonstrukce vodovodu“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

165.
Usnesení č. 220/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2055/2013/CV
k pozemku p.č. 591/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Loučná pod Klínovcem, k.ú. Loučná pod Klínovcem zapsanému na LV č. 477 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/21910 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Loučná pod Klínovcemdatový kabel Telefónica O2“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

166.
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Usnesení č. 221/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6029/2013/UL
k pozemku p.č. 1190/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Ústí nad Labem, k.ú. Brná nad Labem zapsanému na LV č.
992 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. II/261 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Výstavba kanalizační a vodovodní přípojky pro stávající RD v ul. Sebuzínská 131, Ústí
nad Labem - Brná“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti
za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

167.
Usnesení č. 222/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4015/2013/LN
k pozemku p.č. 1346/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Lišany, k.ú. Lišany u Žatce zapsanému na LV č. 156 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22538 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Telefónica Czech Republic a.s., Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „Lišany (LN), náměstí-úprava sítě, obnova“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

168.
Usnesení č. 223/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4016/2013/LN
k pozemku p.č. 888/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Opočno, k.ú. Opočno u Loun zapsanému na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22546 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Opočno čp.8-66-rekonstrukce vodovodu (LN 089 002)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

169.
Usnesení č. 224/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4018/2013/LN
k pozemku p.č. PK 1699 díl 3 (KN 2384/1), druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun zapsanému na LV č. 204 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22932
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Novostavba RD
na Smolnici, p.p.č. 868/2-vodovodní přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

170.
Usnesení č. 225/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4019/2013/LN
k pozemku p.č. 4096/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Lenešice, k.ú. Lenešice zapsanému na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25013 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
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Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Novostavba RD na
p.p.č. 3872/1, 3871/1, 3870/1, 3869/3 v k.ú. Lenešice, ul. Nádražní – vodovodní přípojka“
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

171.
Usnesení č. 226/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6032/2013/UL
k pozemku p.č. 624/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Teplice, k.ú. Sobědruhy zapsanému na LV č. 1021 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25348 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Sobědruhy – přípojky V+K k čp. 67“
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

172.
Usnesení č. 227/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6033/2013/UL
k pozemku p.č. 675/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Hrobčice, k.ú. Razice zapsanému na LV č. 537 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2577 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Razice-vodovodní přípojka k čp. 58,
na p.p.č. 68/2 a 675/1, k.ú. Razice“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
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úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

173.
Usnesení č. 228/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6034/2013/UL
k pozemku p.č. 628/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan zapsanému na LV č. 444 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25328 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přípojka NN pro rodinnou
farmu na p.p.č 174/19 a 277 v k.ú. Všechlapy u Zabrušan“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

174.
Usnesení č. 229/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3062/2013/LT
k pozemku p.č. 594/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Dušníky, k.ú. Dušníky zapsanému na LV č. 321 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/608 a dále
k pozemku p.č. 923/1, 966, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Doksany, k.ú. Doksany zapsané na LV č. 227 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/608 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: NTD Group
a.s., Jateční 32, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 25045776. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Doksany, Dušníky-výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu
vozidel na silnicích nižších tříd v ČR- TA02030841“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
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jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

175.
Usnesení č. 230/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6028/2013/UL
k pozemku p.č. 807/1, 808, 967, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Košťany, k.ú. Košťany zapsané na LV č. 743 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25340 a III/25342 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Griliond s.r.o. (IČ 22801596) +
BEMELI s.r.o. (IČ 27326748), Pod kopcem 30, Teplice, PSČ 415 01. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Košťany-kanalizační přípojka pro bytové domy, p.p.č. 435/2, k.ú.
Košťany“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

176.
Usnesení č. 231/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6026/2013/UL
k pozemku p.č. 378/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Košťany, k.ú. Střelná zapsanému na LV č. 943 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25340 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Hrob, Verneřiceodstranění výustí TP32, TP33 (TP 010 015)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
177.
Usnesení č. 232/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3061/2013/LT
k pozemku p.č. 1524, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Vrbice u Roudnice nad Labem, k.ú. Vrbice u Roudnice nad Labem zapsanému na
LV č. 437 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/24053 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Vrbice-vodovodní přípojka pro p.p.č. 77/16“ jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

178.
Usnesení č. 233/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3059/2013/LT
k pozemku p.č. PK 930, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Přestavlky, k.ú. Přestavlky u Roudnice nad Labem zapsanému na LV č.
313 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24046 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Přestavlky-přípojka splaškové kanalizace pro RD č.e. 4“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

179.
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Usnesení č. 234/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3058/2013/LT
k pozemku p.č. PK 930, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Přestavlky, k.ú. Přestavlky u Roudnice nad Labem zapsanému na LV č.
313 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24046 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přestavlky-přípojka
splaškové kanalizace pro RD č.p. 54“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

180.
Usnesení č. 235/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3057/2013/LT
k pozemku p.č. PK 930, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Přestavlky, k.ú. Přestavlky u Roudnice nad Labem zapsanému na LV č.
313 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24046 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Přestavlky-přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 35“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

181.
Usnesení č. 236/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3056/2013/LT
k pozemku p.č. 53/14, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Litoměřice, k.ú. Pokratice zapsanému na LV č. 3832 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/2611 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Litoměřice, Pokratická-vodovodní a kanalizační přípojka p.p.č. 385/2“
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

182.
Usnesení č. 237/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3055/2013/LT
k pozemku p.č. 1513/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Chodouny, k.ú. Chodouny zapsanému na LV č. 562 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/240 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chodouny-vodovodní a kanalizační
přípojka p.p.č. 175/2“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

183.
Usnesení č. 238/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2054/2013/CV
k pozemku p.č. 1606/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Loun, k.ú. Lom u Mostu zapsanému na LV č. 671 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/0138 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
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Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kanalizační přípojka
k RD čp. 458, Lom, PKH“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

184.
Usnesení č. 239/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2060/2013/CV
k pozemku p.č. 675/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Otvice, k.ú. Otvice zapsanému na LV č. 712 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a pozemek u komunikace č. II/251 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ ICT Services a.s., Duhová 153/3,
Praha 4, PSČ 140 53, IČ 26470411 (ALFA SPECTRUM CV a.s – stavebník vynucené
přeložky). Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Otvice-obchodní centrum, přeložka
sdělovacího kabelu“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti
za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

185.
Usnesení č. 240/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2052/2013/CV
k pozemku p.č. 575, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Loučná pod Klínovcem, k.ú. Loučná pod Klínovcem zapsanému na LV č. 477 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace č.
II/219 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: BLESS
INVEST a.s., Jihlavská 823/78, Praha 4-Michle, PSČ 140 00, IČ 27948862. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Loučná pod Klínovcem - STL plynovodní přípojka“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
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Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

186.
Usnesení č. 241/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2056/2013/CV
k pozemku p.č. 935/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kovářská, k.ú. Kovářská zapsanému na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace č. III/21911 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: IVORY Energy a.s., Kostelecká 908,
Praha 9-Čakovice, PSČ 196 00, IČ 24200379. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Teplovodní přípojka pro ZŠ v obci Kovářská“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

187.
Usnesení č. 242/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4025/2013/LN
k pozemku p.č. 754/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Úherce, k.ú. Úherce u Panenského Týnce zapsanému na LV č. 442 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace č. III/23735 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Úherce, Úherce 57,
Louny, PSČ 440 01, IČ 00556459. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Požární zbrojnice p.p.č.
86 v k.ú. Úherce u Panenského Týnce – vodovodní přípojka“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
188.
Usnesení č. 243/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4023/2013/LN
k pozemku p.č. 561/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Blšany, k.ú. Blšany u Loun zapsanému na LV č. 336 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace č. III/22941 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Blšany, Blšany 2, Louny, PSČ 440
01, IČ 00556254. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přivaděč Louny - Blšany
u Loun - II. etapa“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti
za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

189.
Usnesení č. 244/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4024/2013/LN
k pozemku p.č. 7154, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Vroutek, k.ú. Vroutek zapsanému na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. III/2261 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Město Vroutek, Náměstí míru, Vroutek, PSČ 439 82, IČ
00265705. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rozšíření VO ulice Vidhostická,
Vroutek“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

190.
Usnesení č. 245/27R/2013
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6046/2013/UL k pozemku p.č. 269
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Chuderov, k.ú. Chuderovec zapsanému na LV č. 371 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/26036 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Chuderovec - vodovod“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 230-9/2013
ze dne 21.3.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy
bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 13.189,-Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 24.6.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

191.
Usnesení č. 246/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1020/2013/DC k pozemku p.č.
8170/1, 8174/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf zapsané na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/265 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ
27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rekonstrukce místní sítě Varnsdorf Národní, 5. Května, P. Bezruče, B. Krawce-II. etapa“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 4804-13/2013 ze dne 1.2.2013 a 4809-2301/2013 ze dne 21.2.2013,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno
včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 222.761,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla
stanovena výpočtem v protokolu ze dne 10.7.2013.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

192.
Usnesení č. 247/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6038/2013/UL
k pozemku p.č. 719/65, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Krupka, k.ú. Nové Modlany zapsanému na LV č. 2949 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace č. III/25353 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: UPC Česká republika s.r.o.,
Závišova 502/5, Praha 4-Nusle, PSČ 140 00, IČ 00562262. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„UPC-optická přípojka-Auto-Krupka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

193.
Usnesení č. 248/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3063/2013/LT
k pozemku p.č. 528/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Úpohlavy, k.ú. Úpohlavy zapsanému na LV č. 584 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace č. III/23750 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Úpohlavy-vodovodní přípojka p.p.č.
479/2“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

194.
Usnesení č. 249/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3064/2013/LT
k pozemku p.č. 502 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Siřejovice, k.ú. Siřejovice zapsanému na LV č. 505 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace č. II/247 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného:
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Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Siřejovice-plynovodní přípojka pro st.p.č. 71“ jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

195.
Usnesení č. 250/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4030/2013/LN
k pozemku p.č. 384/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Černčice, k.ú. Černčice u Loun zapsanému na LV č. 854 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/246 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: NTD Group a.s., Jateční 32, Ústí nad
Labem, PSČ 400 01, IČ: 25045776. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Výzkum a vývoj
možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR-k.ú.
Černčice u Loun - TA02030841“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

196.
Usnesení č. 251/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6035/2013/UL
k pozemku p.č. 4/3, 974 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Libouchec, k.ú. Čermná u Libouchce zapsané na
LV č. 424 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikace č. III/26035 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Novostavba RD na st.p.č. 4 v k.ú. Čermná u Libouchce ČOV“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
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Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

197.
Usnesení č. 252/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1020/2013/DC
k pozemku p.č. 2748/11 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Krásná Lípa, k.ú. Krásná Lípa zapsanému na LV č. 859 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace č. II/265 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Vodovodní přípojka pro RD čp. 89, ul. Varnsdorfská, Krásná Lípa“ jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

198.
Usnesení č. 253/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1005/2013/DC) dle přílohy č. 24
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obcí Janov, Janov č.p. 190, Děčín, PSČ: 405 02, IČ: 00556025 pro
stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 900/1, k.ú. Janov u Hřenska, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Janov, k.ú. Janov u Hřenska, zapsaný na LV 490 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín
pro účely realizace stavby Rozšíření dopravního prostoru na p.p.č. 900/1, k.ú. Janov u
Hřenska. Stavbou bude dotčena silnice III/25857.

B)

ukládá
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řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, zabezpečit veškeré úkony k podepsání smlouvy o
provedení stavby na pozemku dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2013
199.
Usnesení č. 254/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1004/2013/DC) dle přílohy č. 25
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a městem Verneřice, Mírové náměstí 138, Verneřice, PSČ: 407 25,
IČ: 00261742 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 1144, k.ú. Loučky u Verneřic, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Verneřice, k.ú. Loučky u Verneřic, zapsaný na LV 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
pro účely realizace stavby Kanalizace a ČOV Verneřice – komunikační připojení na
silnici III/24091. Stavbou bude dotčena silnice III/24091.

B)

ukládá
řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, zabezpečit veškeré úkony k podepsání smlouvy o
provedení stavby na pozemku dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2013

200.
Usnesení č. 255/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 49/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

201.
Usnesení č. 256/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 108/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012.
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B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

202.
Usnesení č. 257/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o výjimce z usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/2R/2012, části bodu B) ze dne 28. 11. 2012

B)

souhlasí
1. s úhradou kupní ceny za nákup (nabytí) nemovitosti, dle přijatého usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 106/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012,
2. s úhradou kupní ceny za nákup (nabytí) nemovitostí, dle přijatého usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 107/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012 a č. 50/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012.

203.
Usnesení č. 258/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
souhlasit se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 95/31Z/2012 ze dne
5. 9. 2012, a to takto:
- pozemek: p.p.č. 511/23
se ruší a nahrazuje se
- pozemek: p.p.č. 511/2

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

204.
Usnesení č. 259/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o vyjmutí pozemků z honitby Honebního společenstva Bitozeves, se sídlem Bitozeves,
439 45 Bitozeves, a to:
pozemek: p.p.č. 476/13 o výměře 645 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 476/15 o výměře 1571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
157

pozemek: p.p.č. 1530/6 o výměře 2510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsáno na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,

-

2. o vyjmutí pozemků z honitby Honebního společenství vlastníků půdy Staňkovice, se
sídlem 439 49 Staňkovice, a to:
pozemek: p.p.č. 1694/9 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsáno na LV č. 338 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zaslat informaci o rozhodnutí
dle bodu A) 1. tohoto usnesení Honebnímu společenstvu Bitozeves a zaslat informaci o
rozhodnutí dle bodu A) 2. tohoto usnesení Honebnímu společenství vlastníků půdy
Staňkovice.
Termín: 15. 10. 2013

205.
Usnesení č. 260/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene
č. 11/SML2513 dle přílohy č. 26 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a společností
Sempra Vrbičany s.r.o., se sídlem Vrbičany 1, PSČ: 411 21, IČ: 25012827.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 2 ke
Smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene č. 11/SML2513, o jehož uzavření bylo
rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

206.
Usnesení č. 261/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/7Z/2013 bod
A) 3. ze dne 26. 6. 2013, a to takto:
- pozemek: část p.p.č. 537/8 díl „e“
- pozemek: část p.p.č. 537/8 díl „f“
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se ruší a nahrazuje se
- pozemek: část p.p.č. 476/11 díl „e“
- pozemek: část p.p.č. 2807/3 díl „f“
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

207.
Usnesení č. 262/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 29 k pojistné smlouvě č. 400 022 105 (č. 1743/2008) ze dne
8. 7. 2008 mezi Ústeckým krajem a Allianz pojišťovnou, a.s.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek
č. 29 k pojistné smlouvě č. 400 022 105 (č. 1743/2008), o jehož uzavření bylo rozhodnuto
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

208.
Usnesení č. 263/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 30 k pojistné smlouvě č. 400 022 105 (č. 1743/2008) ze dne
8. 7. 2008 mezi Ústeckým krajem a Allianz pojišťovnou, a.s.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek
č. 30 k pojistné smlouvě č. 400 022 105 (č. 1743/2008), o jehož uzavření bylo rozhodnuto
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

209.
Usnesení č. 264/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
souhlasit se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 67/3Z/2013 ze dne
27. 2. 2013, a to takto:
za kupní cenu 34. 900,--Kč (349 m2 – 100,--Kč/m2)
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se ruší a nahrazuje se
za kupní cenu 37. 900,--Kč (349 m2 – 100,--Kč/m2 + náklady spojené s převodem
nemovitostí ve výši 3.000,--Kč)
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

210.
Usnesení č. 265/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 6. 8. 2013 dle přílohy č. 13
předloženého materiálu.
211.
Usnesení č. 266/27R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
souhlasit se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 61/12Z/2010 ze dne
17. 2. 2010, a to takto:
- Římskokatolickou církví
- pozemek: část p.p.č. 3467 o výměře cca 334 m2, vedený ve zjednodušené evidenci
- IČ: 47669323
se ruší a nahrazuje se
- Římskokatolickou farností
- pozemek: část p.p.č. 3467 o výměře cca 334 m2
- IČ: 46769323

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 267/27R/2013
Dohoda o vypořádání v souvislosti s ukončením Smlouvy o zprostředkování prodeje zbytného
majetku Ústeckého kraje č. 11/SML0100
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dohody o vypořádání v souvislosti s ukončením smlouvy
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o zprostředkování prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje se společností Top Credit, a.s.,
se sídlem Na Valích 641, 440 01 Louny, IČ: 25407210 dle Přílohy č. 27 tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit dohodu
o vypořádání, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013
Usnesení č. 268/27R/2013
Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a obcí Otvice
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a obcí Otvice, se
sídlem: Školní 95, Otvice, PSČ 431 11, IČ: 00262064 dle přílohy č. 28 tohoto usnesení.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o
spolupráci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1. tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 269/27R/2013
Informace o čerpání prostředků z podprogramu 298226 – Majetkoprávní vypořádání pozemků
pod silnicemi II. a III. třídy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí informaci o čerpání prostředků z podprogramu 298226 – Majetkoprávní
vypořádání pozemků pod silnicí II. a III. třídy v letech 2008 až 2013 v celkové výši
53,826.855,--Kč.
Rok výkupu

Výše požadovaného
dotace

2003-2008

7,476.255,--Kč

2008

2008

21,311.940,--Kč

2009

2009-2010

10,154.650,--Kč

2010

2010-2011

7,190.800,--Kč

2011
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čerpání

Úhrada obdržena
v roce

B)

2012

3,545.080,--Kč

2012

2013

4,148.130,--Kč

2013?

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 270/27R/2013
Přehled pohledávek Krajské majetkové, příspěvkové organizace k 30. 6. 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Krajské majetkové, příspěvkové organizace po splatnosti nad
1 rok k 30. 6. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Usnesení č. 271/27R/2013
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 přílohy č. l předloženého materiálu.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 30. 9. 2013

Usnesení č. 272/27R/2013
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Konzervatoř Teplice
– oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM“ formou zjednodušeného podlimitní řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Konzervatoř Teplice – oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM“ dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Konzervatoř Teplice – oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM“ dle přílohy č.
2 předloženého materiálu.
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3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Konzervatoř Teplice – oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM“ dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
B) rozhodla
1. podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení ze zadávacího řízení uchazeče:
První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., Poštovní 24, 432 01 Kadaň, IČO:47310979,
uchazeč neocenil položku 13, 14, 15, 16, 17 krycího listu rozpočtu.
PROFISTAV CZ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha-Černý Most, IČO:01833251,
uchazeč neocenil položku 14, 15, 16, 17 krycího listu rozpočtu.
SKD Průmstav-stavby, a.s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:25406523, uchazeč neocenil položku 14, 15, 16 krycího listu rozpočtu.
2. podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a o přidělení této zakázky uchazeči NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách
10, 417 12 Proboštov, IČO:27347311, za podmínek uvedených v nabídce:
-

Celková nabídková cena bez DPH:
2 260 787,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:
2 735 553,00 Kč
Termín plnění od předání staveniště v týdnech:
9
Délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců:
60

C) u k l á d á
1. Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem a další úkony související s tímto zadávacím řízením.
Termín: 30. 9. 2013
2. Ing. Františkovi Končelovi, pověřenému vedením odboru investičního, zajistit splnění všech
následujících úkonů této veřejné zakázky, zejména všem dotčeným uchazečům oznámit
informaci o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení, a
připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předložit ji
k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013
Usnesení č. 273/27R/2013
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti
Vejprtsko“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Vejprtsko“ formou otevřeného řízení podle § 21
odst. 1 písm. a) zákona a podle ustanovení § 27 zákona. Zadávací řízení v souladu s § 86
odst. 1 zákona bude zahájeno nejdříve 1 měsíc od odeslání formuláře předběžného
oznámení.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
– Základní cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH s vahou 90%
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– Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného
rozsahu veřejných služeb v Kč bez DPH s vahou 5%
– Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb v
Kč bez DPH s vahou 5%
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona uchazeč prokáže výpisem z evidence Rejstříku
trestů,
- dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona uchazeč prokáže potvrzením příslušného
finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením,
- dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona uchazeč prokáže potvrzením příslušného orgánu či
instituce,
- dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona uchazeč prokáže čestným
prohlášením.
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písm. b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dle § 54 písm. d) zákona s tím, že uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou
způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam významných
služeb spočívajících v provozování veřejné linkové dopravy poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech, kterými se rozumí služba v rozsahu plnění
alespoň 108 000 km za jeden kalendářní rok; zadavatel požaduje praxi dopravce
spočívající v realizaci minimálně 1 (jedné) zakázky spočívající v provozování
veřejné linkové dopravy v rozsahu plnění 540 000 km za jeden kalendářní rok,
realizované v posledních třech letech, nebo více (maximálně však tří) zakázek
spočívajících v provozování veřejné linkové dopravy realizovaných v posledních
třech letech, jejichž rozsah plnění za jeden kalendářní rok dosáhne v součtu alespoň
výše uvedené hodnoty 540 000 km; jako přílohu uchazeč předloží osvědčení
vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo (ii) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, popř. (iii) za splnění
podmínek uvedených v § 56 odst. 2 písm. a) bod 3. smlouvu s jinou osobou a
doklad o uskutečnění plnění dopravcem,
- dle § 56 odst. 2 písmeno e) zákona s tím, že uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, a to
doložením (i) osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy
velkými vozidly vydané příslušným dopravní úřadem podle § 8a zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon o silniční dopravě“) a (ii) čestného prohlášení příslušné osoby o tom, že má
zkušenosti s výkonem funkce odpovědného zástupce dopravce provozujícího
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silniční dopravu velkými vozidly ve smyslu § 8a zákona o silniční dopravě v délce
alespoň jednoho roku.
4. o povinnosti uchazečů poskytnout k zajištění splnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
1 400 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky
- pojištěním záruky.
Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené Věstníkem veřejných zakázek
(dále také jen „Věstník“), specifický symbol IČO uchazeče, tak, aby byla připsána na
účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty
uchazeč prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky, zároveň
v nabídce uvedou číslo účtu, na který požadují peněžní jistotu vrátit.
Bankovní záruka nebo pojistná smlouva o pojištění záruky musí být v písemné formě
předložena zadavateli v obálce s originálem nabídky, avšak nespojená s žádným
svazkem. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po
celou dobu zadávací lhůty.
5. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71,
odst. 3 zákona) a posouzení kvalifikace (podle § 55 odst. 3 zákona).
B)

schvaluje
1. zveřejnění odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona v podrobnostech dle
prováděcího právního předpisu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které bylo
schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 38/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012,
na profilu zadavatele do 3 dnů od zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku;
2 . zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a její zveřejnění na profilu
zadavatele ode dne zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku minimálně do
konce lhůty pro podání nabídek;

C)

jmenuje
členy hodnotící komise podle § 74 zákona ve složení:
1. Jaroslav Komínek, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Václav Betka, člen Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje
3. Bc. Jaroslav Kohout, člen Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje
4. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
5. Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
6. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek investičního odboru
7. Martin Duda, oddělení dopravní obslužnosti
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje
2. Vladimír Tuček, člen Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Ivo Perna, člen Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje
4. Mgr. Jindřich Jelínek, oddělení dopravní obslužnosti
5. Ing. Květa Trojanová, oddělení dopravní obslužnosti
6. Bc. Jana Chmelíková, oddělení veřejných zakázek investičního odboru
7. Václav Malec, oddělení dopravní obslužnosti

D)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci,
uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 31. 8. 2013
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
nezbytné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení,
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předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria
ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 15. 1. 2014
E)

svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

F)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, Ing. Jindřich Fraňka, vedoucího odboru dopravy a
silničního hospodářství, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru
investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele
oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací
dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této
veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 274/27R/2013
Dopravní obslužnost autobusová - porušení plnění smluvních povinností dopravců
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vyjádření dopravce BusLine a.s. k provedené kontrole ze dne 4. 7. 2013;
B) zrušuje
část usnesení Rady Ústeckého kraje č. 64/23R/2013/B)1.c) ze dne 24. 7. 2013.
Usnesení č. 275/27R/2013
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem "Dlouhodobé zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou v oblasti Podbořansko" zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Podbořansko“, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2 . Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Podbořansko“, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Podbořansko“, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

B)

rozhodla
166

Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a o přidělení
této zakázky uchazeči: Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01
Podbořany za těchto podmínek uvedených v nabídce:
Základní cena dopravního výkonu na 1 km:
Cena dopravního výkonu za každý 1 km
realizovaný nad rámec předpokládaného
rozsahu veřejných služeb:
Úspora za každý 1 km nerealizovaný z
předpokládaného rozsahu veřejných služeb:
C)

24,280 Kč bez DPH
9,72 Kč bez DPH
16,99 Kč bez DPH

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít a podepsat smlouvu
s vybraným uchazečem.
Termín: 31. 10. 2013
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem a další úkony související s tímto zadávacím řízením.
Termín: 31. 10. 2013

Usnesení č. 276/27R/2013
Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o změně zřizovací listiny:
č.j. 130/2001 ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, IČ: 00080837
dodatkem č. 29 dle přílohy č. 29 tohoto usnesení

B)

ukládá
Jaroslavu Komínkovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 277/27R/2013
Ústí nad Labem – Ryjice, sesuv silnice III/25374 na trase Ryjice-Libov v km 2,940 – vyhodnocení
veřejné zakázky
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokoly z jednání o JŘBU veřejné zakázky na stavební práce „Ústí nad Labem – Ryjice,
sesuv silnice III/25374 na trase Ryjice – Libov km 2,940“
2 . Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební
práce „Ústí nad Labem – Ryjice, sesuv silnice III/25374 na trase Ryjice – Libov km
2,940“
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3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Ústí nad Labem – Ryjice, sesuv silnice III/25374 na trase Ryjice – Libov km 2,940“
B)

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 1 písm. b) a uzavřením smlouvy k veřejné
zakázce „Ústí nad Labem – Ryjice, sesuv silnice III/25374 na trase Ryjice – Libov km
2,940“ s uchazečem GKR Transport s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, IČ:
25042726, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, a to:
celková nabídková cena bez DPH: 3 875 100,05 Kč.

Usnesení č. 278/27R/2013
Smlouva o výpůjčce nemovitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ:
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle dle přílohy č. 30 k tomuto
usnesení.
Usnesení č. 279/27R/2013
Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Národním technickým muzeem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci dle ust. § 59 odst. 3 zákona o krajích s Národním
technickým muzeem, Kostelní 42, 170 78 Praha 7, IČ: 00023299, dle přílohy č. 31 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 280/27R/2013
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13/SML1062 ze dne 2. 7. 2013 v rámci Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o schválení Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit předložení doporučení dle bodu A)
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 281/27R/2013
Změna zřizovací listiny č.j. 203/2001 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Galerie Benedikta
Rejta v Lounech, příspěvková organizace
168

Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
o změně zřizovací listiny:
č.j. 203/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská ulice 29 - 34, PSČ: 440 01, IČ: 00360724
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině

B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 282/27R/2013
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013 – změna v
části usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit změnu v usnesení č. 90/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013
v části A) 1), kterým rozhodlo dle § 36 odst. 1 písmeno c) a d) zákona č. 129/200Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace na zvýšené
náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého
kraje v rámci realizace Programu vybraným žadatelům,
u níže uvedeného projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu takto:
z
1)

projekt č. 52
Obec Domoušice, IČ: 00264903, dotace ve výši 75 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Rekonstrukce šindelové střechy kapličky
na návsi v Domoušicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30,65 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 7. 2013
na

projekt č. 52
Obec Domoušice, IČ: 00264903, dotace ve výši 75 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Rekonstrukce šindelové střechy kapličky
na návsi v Domoušicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30,65 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2013;

B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
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Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 283/27R/2013
Přehled pohledávek příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče k
30. 6. 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti
odboru kultury a památkové péče k 30. 6. 2013
Usnesení č. 284/27R/2013
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 13/SML0691 ze dne 2. 7. 2013 v rámci Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku č. 1 k smlouvě č. 13/SML0691 ze dne 2. 7. 2013 o poskytnutí neinvestiční
dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2013, dle přílohy č. 32
tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zabezpečit všechny potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2013
Usnesení č. 285/27R/2013
Převod z rezervního fondu k posílení investičního fondu Galerie moderního umění v Roudnici
nad Labem, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 45 tis. Kč k posílení
investičního fondu a zároveň povoluje čerpání investičního fondu pro rok 2013 ve výši 45
tis. Kč na zhotovení projektu na rozšíření depozitárních prostor Galerie moderního
umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace
B) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 20. 9. 2013
Usnesení č. 286/27R/2013
Schválení projektového záměru „Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge“ v rámci
programu Cíl 3 / Ziel 3 Fond malých projektů
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit projektový záměr „Presstrip 2013 Montanregion
Krušné hory/Erzgebirge“ v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 Fond malých projektů.

B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení, Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 287/27R/2013
Projekt „Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3
Fond malých projektů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
1. S účastí Ústeckého kraje v projektu „Presstrip 2013 Montanregion Krušné
hory/Erzgebirge“ jako Lead partnera v rámci Programu Cíle3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 –
2013 Fond malých projektů, s předfinancovatelnými náklady 200 tis. Kč.
2. S vyčleněním finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci úspor
jiných projektů ve výši 200 tis. Kč na předfinancování celkových výdajů Ústeckého
kraje v pozici vedoucího partnera projektu.
3. S vyčleněním finančních prostředků Ústeckého kraje ve výši 30 tis. Kč z
finančních prostředků Ústeckého kraje, jako 15 % podíl k zajištění spolufinancování
vlastní části projektu.
4. Se zpracováním projektové žádosti a realizací projektu „Presstrip 2013 Montanregion
Krušné hory/Erzgebirge“ v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 Fond malých projektů.

B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit uzavření Smlouvy o spolupráci mezi kooperačními
partnery Ústeckým krajem a Tourismusverband Erzgebirge e.V. k projektu „Presstrip 2013
Montanregion Krušné hory/Erzgebirge“ v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 Fond malých
projektů, dle přílohy č. 33 tohoto usnesení.
C) ukládá
1 . Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení, včetně uplatnění finančních
prostředků na realizaci projektu u odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
2. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu dle bodu B) tohoto
usnesení, Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 288/27R/2013
Dodatek č. 1 ke smlouvám č. 13/SML1055 a č. 13/SML1057 ze dne 22. 7. 2013 v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o schválení
1) Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2) Dodatku č. 1 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit předložení doporučení dle bodu A) 1 a
A) 2 Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 289/27R/2013
Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena a stanovení kapacity u
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
I.

Stanovení kapacity u př íspěvkových or ganizací zř izovaných Ústeckým kr ajem
v oblasti sociální

schvaluje
dle ust. § 59 odst. l písm. i) zákona 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2014 kapacitu zařízení sociálních služeb:
1. Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace, celkem 122
2. Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, celkem 745, z toho pro
zařízení:
a) Domov sociální péče Chotěšov – 56,
b) Domov sociální péče Skalice – 81,
c) Domov na zámku Liběšice – 105,
d) Domov Na Pustaji Křešice – 43,
e) Domov důchodců Libochovice – 153,
f) Domov důchodců Milešov – 87,
g) Domov důchodců Čížkovice – 53,
h) Domov U Trati Litoměřice – 90,
i) Domov Na Svobodě Čížkovice – 58
j) Centrum sociální pomoci Litoměřice - Chráněné bydlení - 19
II.

Definice poslání, cílů a okr uh osob, kter ým je sociální služba ur čena u př íspěvkových
or ganizací zř izovaných Ústeckým kr ajem v oblasti sociální

schvaluje
definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena u příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální:
1 . název: Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace
sídlo: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516
dle přílohy č. 34 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2014
2. název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá č.p.75, Lovosice, PSČ 410 22
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IČ: 00080195
dle přílohy č. 35 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2014
3. název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
sídlo: Filipovská 582/20, Jiříkov, PSČ 407 53
IČ: 47274468
dle přílohy č. 36 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2014
4. název: Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace
sídlo: Kubátova čp. 269, Háj u Duchcova, PSČ 417 22
IČ: 63787911
dle přílohy č. 37 tohoto usnesení
s účinností od 1. 9. 2013
5 . název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková
organizace
sídlo: Huntířov, Stará Oleška č.p. 131, PSČ 405 02
IČ: 47274522
dle přílohy č. 38 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2014
6. název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, Golovinova č.p. 1559, PSČ 432 01
IČ: 46789910
dle přílohy č. 39 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2014
7 . název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
sídlo: Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ: 435 42
IČ: 49872541
dle přílohy č. 40 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2014
8. název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
IČ: 75149541
dle přílohy č. 41 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2014
Usnesení č. 290/27R/2013
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1.

v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace, formou finančního daru od:
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–
ve výši 20 tis. Kč na kulturní a sociální účely pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním
postižením Kadaň, který je součástí příspěvkové organizace
2.

v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,
příspěvková organizace, formou finančního daru od:
- Lékárna Krásná Lípa s.r.o., Křinické nám. 12, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 28682785 ve výši
1 500,- Kč na kulturní a společenské akce pro uživatele Domova pro seniory Krásná Lípa,
který je součástí příspěvkové organizace

3.

v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace, formou věcného daru od:
-

v hodnotě
500 tis. Kč – dekorační předměty pro potřeby pracovní terapie a materiály pro výchovnou
činnost uživatelů

Usnesení č. 291/27R/2013
Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti sociální zřizovaných Ústeckým krajem k
30. 6. 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti sociální
zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 6. 2013

Usnesení č. 292/27R/2013
Aktualizace odpisových plánů a odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací Ústeckého
kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. v souladu s ust. § 28, odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o uložení upravených odvodů
příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem z jejich investičních fondů
do rozpočtu zřizovatele v celkové výši odpovídající částce rovnající se výši odpisů, které
vzniknou z titulu odpisů příspěvkové organizace zaúčtovaných do konce roku 2013
v souladu s ust. § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., vyjma odpisů
nevytvořených z příspěvku zřizovatele, případně určených na financování projektové
činnosti v roce 2013, a to se čtvrtletní splatností odvodu ve výši jeho ¼, maximálně do
dvacátého dne následujícího měsíce, za IV. čtvrtletí maximálně do 10. 12. 2013
u příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 42 a tohoto usnesení a o upravených
výjimkách z povinného odvodu z odpisů majetku uvedených v příloze č. 43 tohoto
usnesení
2. o výjimce z povinného odvodu z odpisů majetku pro příspěvkovou organizaci Domov
Severka Jiříkov, příspěvková organizace, v celkové výši 800 tis. Kč na pořízení
tranzitního vozidla pro přepravu klientů.
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B) souhlasí
1. s úpravou závazného ukazatele – příspěvek na provoz na rok 2013 – z důvodu snížení
případně zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku u příspěvkových organizací
Ústeckého kraje dle přílohy č. 44 tohoto usnesení,
2. s úpravou odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
na rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. V případě navýšení odpisových
plánů odpisy z movitého majetku jde o navýšení bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje
a za podmínky vyrovnaného hospodaření. V případě snížení odpisových plánů o odpisy
z movitého majetku může jít o snížení za podmínky použití úspory odpisů podle
předloženého materiálu,
3. se snížením výše čerpání investičních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková
organizace, o 136 tis. Kč na celkovou částku ve výši 1 784 tis. Kč na pořízení
vícemístného automobilu pro uživatele, užitkového vozidla, konvektomatu, signalizačního
zařízení, kráječe chleba a nářezového stroje,
4. se snížením výše čerpání investičních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice,
příspěvková organizace, o 224 tis. Kč na celkovou částku ve výši 806 tis. Kč na pořízení 2
ks mandlů, traktoru včetně přídavného zařízení, opravy studny, fasád, střechy u přístavby
výtahu, omítek a zárubní dveří a dřevěného obložení budovy č.p. 244 a na nátěr oken,
5. se změnou účelu čerpání a se snížením výše čerpání investičních prostředků
z investičního fondu pro rok 2013 příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, o 255 tis. Kč na celkovou částku ve výši
1 515 tis. Kč na pořízení kolejnicového systému, šokéru na zmrazování potravin
a dofinancování investiční akce „Odstranění havarijního stavu terasy DOZP Kadaň“
6. se snížením výše čerpání finančních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizaci Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace, o 12 tis. Kč
na celkovou částku ve výši 381 tis. Kč na pořízení průmyslové pračky, konvektomatu
a škrabky,
7. se snížením výše čerpání finančních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace, o
22 tis. Kč na celkovou částku ve výši 325 tis. Kč na pořízení konvektomatu a profesionálního
robota do stravovacího provozu,
8. se změnou účelu čerpání zbývající části investiční účelové dotace investičního fondu
příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace, v celkové výši 36 tis. Kč (dotace schválená usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 31/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 původně ve výši 400 tis. Kč určená
na vybudování evakuačního schodiště a usnesením č. 168/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013
schválená změna účelu čerpání části dotace ve výši 364 tis. Kč na vybudování toalet
a koupelen na pokojích klientů) na vybudování toalet a koupelen na pokojích klientů
s vyúčtováním do 31. 3. 2014,
9. se změnou čerpání investičních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
v celkové výši 2 950 tis. Kč na pořízení fritézy, sušičky, mycího stroje na podlahy,
chladícího boxu, serveru, zahradního altánu, magnetoterapie, hydraulického zvedáku pro
imobilní pacienty, na dofinancování vybudování toalet a koupelen na pokojích klientů,
opravy lodžií na objektu Na Výšině - II. etapa a nákup auta (pick up), balneologického
kombinovaného přístroje (vířivka – perlivka), nákup a montáž technologie
k vysoušení a odvětrávání,
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10. se změnou účelu čerpání finančních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizace Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
v celkové výši 1 820 tis. Kč na pořízení zahradnického traktoru, protipožárního systému,
na výměnu analogové telefonní ústředny za novou digitální, na opravu střechy a místností
budovy č. 1, na dofinancování osobního automobilu, vybudování kabelových rozvodů
pro počítačovou síť a dobudování únikových cest – poslední etapa,
11. se snížením výše čerpání finančních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, o 3 tis. Kč na celkovou částku ve výši 726 tis. Kč na investiční
akci „Vnitřní úpravy objektu DOZP Severní Terasa, stavební práce“ ,
12. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelová dotace –
pro rok 2013 o částku 1 500 tis. Kč na celkový objem 1 500 tis. Kč pro Ústav sociální
péče Nová Ves v Horách, příspěvkovou organizaci, na výstavbu nových
ergoterapeutických dílen. Poskytnutou dotaci vyúčtovat do 30. 6. 2014.
C) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucímu odboru sociálních věcí
a) připravit a doručit jednotlivým příspěvkovým organizacím písemné rozhodnutí zřizovatele
o úpravě uložení odvodu podle části A) bodu 1 tohoto usnesení
Termín: 10. 9. 2013
b) aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z investičního fondu
příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 44 a č. 43 tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2013

Usnesení č. 293/27R/2013
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociální za 1. pololetí 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
po vyhodnocení 1. pololetí 2013 odměnu:
1.

Ing. Pavlu Malečkovi, řediteli Domovu Severka Jiříkov, příspěvkové organizace

2.

Ing. Lence Milákové, ředitelce Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvkové organizace

3.

Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvkové organizace

4.

Mgr. Karlu Reissműllerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové
organizace (ukončení výkonu funkce k 31. 5. 2013)

5.

Ing. Jindřichu Vinklerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové
organizace

6.

Mgr. Martinu Nuhlíčkovi, DiS., řediteli Domovu „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové
organizace

7.

Jiřímu Šimůnkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové organizace

8.

Mgr. Iloně Trojanové, ředitelce Domovu pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvkové organizace
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9.

Mgr. Dagmar Vaňkové, ředitelce Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška
– Kamenice, příspěvková organizace

10. Ing. Oldřichu Malému, řediteli Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvkové
organizace
11. Mgr. Dagmar Hluché, ředitelce Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,
příspěvková organizace
12. Heleně Tiché, ředitelce Domova důchodců Meziboří, příspěvkové organizace
13. PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních
služeb Dubí - Teplice, příspěvkové organizace
14. Mgr. Pavolu Dobišovi, řediteli Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony části
A) tohoto usnesení
Termín: 15. 9. 2013
Usnesení č. 294/27R/2013
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014 –
vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2014 v souladu s přílohou č. 45 tohoto usnesení.
2. uložit Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí
a) zajistit zveřejnění dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2014 v souladu se Zásadami pro poskytování
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje v termínu do 11. 9. 2013.
b) předložit Komisi sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o
dotaci v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2014 včetně návrhu na dotace jednotlivým žadatelům v termínu do
15. 10. 2013.

B)

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál na nejbližším
jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 295/27R/2013
Dofinancování sociálních služeb, které nebyly podpořeny v dostatečné výši v programu Podpora
sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o dofinancování sociálních služeb v programu Podpora sociálních služeb
a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013
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B) rozhodla
o dofinancování služeb v rámci kompetence dané § 59 odst. 2 písm. a) zákona 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedených organizací:
Agentura osobní asistenční služby o.s.
Sídlo: J. z Poděbrad 1053/85, 405 02 Děčín
IČ: 26638452
na službu: Osobní asistence
dofinancování ve výši: 10 000,- Kč
původní výše dotace na službu: 90 000,- Kč
výše dotace na službu po dofinancování: 100 000,- Kč
Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
IČ: 40229939
na službu: Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou
dofinancování ve výši: 50 000,- Kč
původní výše dotace na službu: 150 000,- Kč
výše dotace na službu po dofinancování: 200 000,- Kč
C) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o dofinancování služeb v rámci kompetence dané v § 36 odst. 1 písm. c)
a d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších, níže
uvedených organizací:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Sídlo: Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 46768041
na službu: Centrum denních služeb
dofinancování ve výši: 76 000,- Kč
původní výše dotace na službu: 0
výše dotace na službu po dofinancování: 76 000,- Kč
Fokus Labe
Sídlo: Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44226586
na službu: Sociální rehabilitace Ústí nad Labem
dofinancování ve výši: 46 000,- Kč
původní výše dotace na službu: 80 000,- Kč
výše dotace na službu po dofinancování: 126 000,- Kč
NADĚJE o.s.
Sídlo: K Brance 11/19e, 155 00 Praha
IČ: 00570931
na službu: Chráněné bydlení v Litoměřicích
dofinancování ve výši: 46 000,- Kč
původní výše dotace: 50 000,- Kč
výše dotace na službu po dofinancování: 96 000,- Kč
na službu: Noclehárna v Klášterci nad Ohří
dofinancování ve výši: 30 000,- Kč
původní výše dotace na službu: 0
výše dotace na službu po dofinancování: 30 000,- Kč
D) ukládá
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1. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu B) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2013
2. Mgr. Martinu Klikovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál na nejbližším
jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 296/27R/2013
Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
přednesenou informaci o Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, jehož cílem bude vytvořit
komplexní program na podporu zaměstnanosti Ústeckého kraje a zvýšit absorpční kapacitu
regionu pro zajištění jeho úspěšné realizace v období 2014 – 2020.

B) schvaluje
zakládající dokumenty Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cíle a priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Statut Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Jednací řád Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Statut Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Jednací řád Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Organizační struktura Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
dle příloh č. 46 – 51 tohoto usnesení

C) jmenuje
do Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje jako člena za Ústecký kraj,
Mgr. Martina Kliku, člena Rady Ústeckého kraje
D) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít a podepsat zakládající
dokumenty Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2013
2. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, připravit k uzavření zakládající
dokumenty Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2013
3. Ing. Petře Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí, předložit radě kraje informaci
o naplňování strategických cílů Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Termín: do 30. 6. každého roku
Usnesení č. 297/27R/2013
Záměr projektu „Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
záměr projektu „Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji“ v souladu s přílohou č. 1
tohoto materiálu
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B)

ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zpracovat projekt v souladu s přílohou
č. 1 tohoto materiálu a předložit jej Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
Termín: 16. 9. 2013

Usnesení č. 298/27R/2013
Vyhodnocení zadávajícího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji v období od 1. září 2013 do 31. prosince 2014 – Sociálně terapeutické dílny v
České Kamenici“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období od 1. září 2013 do 31. prosince
2014 – Sociálně terapeutické dílny v České Kamenici“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
2 . Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období od 1. září 2013 do 31. prosince
2014 – Sociálně terapeutické dílny v České Kamenici“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období od 1. září 2013 do 31. prosince
2014 – Sociálně terapeutické dílny v České Kamenici“ dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu

B)

C)

rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, který podal
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a o přidělení veřejné zakázky tomuto uchazeči za
podmínek uvedených v předložené nabídce: Oblastní charita Česká Kamenice, Tyršova
350, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 70818134
- celková nabídková cena: 1.704.401,00 Kč. Plnění je osvobozeno od DPH.
ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít smlouvu na tuto veřejnou
zakázku s vybraným uchazečem.
Termín: 13. 9. 2013
2. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré další úkony u této
veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu s vybraným uchazečem a předložit ji
k podpisu hejtmanovi.
Termín: 13. 9. 2013

Usnesení č. 299/27R/2013
Vyhodnocení zadávajícího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji v období od 1. září 2013 do 31. prosince 2014 – Nízkoprahová denní centra v
Roudnici nad Labem“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období od 1. září 2013 do 31. prosince 2014
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– Nízkoprahová denní centra v Roudnici nad Labem“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
B)

rozhodla
podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, jelikož nebyla podána
žádná nabídka

C)

ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré další úkony u této
veřejné zakázky
Termín: 30. 8. 2013

Usnesení č. 300/27R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „CTPark Žatec, objekt ZA1 GRAMMER - fáze 2 oznamovatele CTP Invest, spol. s r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „CTPark Žatec, objekt ZA1 - GRAMMER - fáze 2“
oznamovatele CTP Invest, spol. s r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a
naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.
Usnesení č. 301/27R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Betonárka Libochovice II.“
oznamovatele TG TILLAR, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru EIA „Betonárka Libochovice II.“ oznamovatele TG
TILLAR, s.r.o.., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a
naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.
Usnesení č. 302/27R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Kroková pec kalibrovny“
oznamovatele Z GROUP, Steel Holding, a.s. – divize Válcovny trub Chomutov.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru EIA „Kroková pec kalibrovny“ oznamovatele
Z GROUP, Steel Holding, a.s. – divize Válcovny trub Chomutov, takto:
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Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a
naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.
Usnesení č. 303/27R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Využití pryžového,
plastového a textilního granulátu, k.ú. Hrbovice“ oznamovatele ROSETINOR a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 8 odst. 2 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k dokumentaci záměru „Využití pryžového, plastového a textilního
granulátu, k.ú. Hrbovice“ oznamovatele ROSETINOR a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje s obsahem dokumentace vlivů záměru na životní prostředí nesouhlasí a
požaduje její doplnění. V doplnění dokumentace bude nutné konkrétněji specifikovat složení
kapalných a pevných produktů pyrolýzy včetně hodnocení jejich nebezpečných vlastností,
dále způsoby skladování těchto produktů a kapacitu skladovacích prostor.
Usnesení č. 304/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Vrbka a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek, plán péče
Rada Ústeckého kraje po projednání

A)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
památky Vrbka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“ dle přílohy č. 52 tohoto
usnesení.

B)

bere na vědomí
plán péče o Přírodní památku Vrbka dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Plán péče na
období 2013 - 2022 není pro fyzické ani právnické osoby závazný, náklady na údržbu
přírodní památky nebudou hrazeny ze současného rozpočtu Ústeckého kraje do vyřešení
situace s financováním evropsky významných lokalit.

C)

bere na vědomí
že nevydání nařízení může znemožnit čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci
projektu „Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, 2. etapa“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení č. 305/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Písčiny u Oleška a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek, plán péče
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
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památky Písčiny u Oleška a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“ dle přílohy č.
53 tohoto usnesení.
B)

bere na vědomí
plán péče o Přírodní památku Písčiny u Oleška dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Plán
péče na období 2013 - 2022 není pro fyzické ani právnické osoby závazný, náklady na údržbu
přírodní památky nebudou hrazeny ze současného rozpočtu Ústeckého kraje do vyřešení
situace s financováním evropsky významných lokalit.

Usnesení č. 306/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Stráně u Velkého újezdu a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek, plán péče
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 63/6R/2013 o nevydání Nařízení Ústeckého kraje o zřízení
přírodní památky Stráně u Velkého Újezdu a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

B)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
památky Stráně u Velkého Újezdu a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“ dle
přílohy č. 54 tohoto usnesení.

C)

bere na vědomí
„Plán péče o Přírodní památku Stráně u Velkého Újezdu“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu. Plán péče na období 2012 - 2021 není pro fyzické ani právnické osoby závazný,
přičemž náklady na údržbu přírodní památky nebudou hrazeny ze současného rozpočtu
Ústeckého kraje do vyřešení situace s financováním evropsky významných lokalit.

D)

bere na vědomí
že nevydání nařízení může znemožnit čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci
projektu „Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, 2. etapa“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení č. 307/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Bílé stráně u Štětí a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek, plán péče
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 64/6R/2013 o nevydání Nařízení Ústeckého kraje o zřízení
přírodní památky Bílé stráně u Štětí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

B)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
památky Bílé stráně u Štětí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“ dle přílohy č.
55 tohoto usnesení.

C)

bere na vědomí
„Plán péče o Přírodní památku Bílé stráně u Štětí“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Plán péče na období 2013 - 2022 není pro fyzické ani právnické osoby závazný, přičemž
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náklady na údržbu přírodní památky nebudou hrazeny ze současného rozpočtu Ústeckého
kraje do vyřešení situace s financováním evropsky významných lokalit.
D)

bere na vědomí
že nevydání nařízení může znemožnit čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci
projektu „Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, 2. etapa“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení č. 308/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Podmilesy a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek, plán péče
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
památky Podmilesy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“ dle přílohy č. 56
tohoto usnesení.

B)

bere na vědomí
plán péče o přírodní památku Podmilesy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Plán péče
na období 2013 - 2022 není pro fyzické ani právnické osoby závazný, náklady na údržbu
přírodní památky nebudou hrazeny ze současného rozpočtu Ústeckého kraje do vyřešení
situace s financováním evropsky významných lokalit.

C)

bere na vědomí
že nevydání nařízení může znemožnit čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci
projektu „Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, 2. etapa“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení č. 309/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Skalky u Třebutiček a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek, plán péče
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
památky Skalky u Třebutiček a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“ dle přílohy
č. 57 tohoto usnesení.

B)

bere na vědomí
plán péče o přírodní památku Skalky u Třebutiček dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Plán péče na období 2013 - 2022 není pro fyzické ani právnické osoby závazný, náklady na
údržbu přírodní památky nebudou hrazeny ze současného rozpočtu Ústeckého kraje do
vyřešení situace s financováním evropsky významných lokalit.

C)

bere na vědomí
že nevydání nařízení může znemožnit čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci
projektu „Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, 2. etapa“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
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Usnesení č. 310/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Holý vrch a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek, plán péče
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení
Přírodní rezervace Holý vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“ dle přílohy
č. 58 tohoto usnesení.

B)

bere na vědomí
plán péče o přírodní rezervaci Holý vrch dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Plán péče
na období 2013 - 2022 není pro fyzické ani právnické osoby závazný, náklady na údržbu
přírodní památky nebudou hrazeny ze současného rozpočtu Ústeckého kraje do vyřešení
situace s financováním evropsky významných lokalit.

C)

bere na vědomí
že nevydání nařízení může znemožnit čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci
projektu „Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, 2. etapa“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení č. 311/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Želinský meandr, stanovení jejích bližších
ochranných podmínek a zrušení stávající přírodní památky Želinský meandr, plán péče
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení
Přírodní památky Želinský meandr, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a
zrušení stávající přírodní památky Želinský meandr“ dle přílohy č. 59 tohoto usnesení.

B)

bere na vědomí
plán péče o přírodní památku Želinský meandr dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Plán péče na období 2013 - 2022 není pro fyzické ani právnické osoby závazný, náklady na
údržbu přírodní památky nebudou hrazeny ze současného rozpočtu Ústeckého kraje do
vyřešení situace s financováním evropsky významných lokalit.

C)

bere na vědomí
že nevydání nařízení může znemožnit čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci
projektu „Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, 2. etapa“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení č. 312/27R/2013
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Kopistská výsypka a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

vydává
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Nařízení Ústeckého kraje o zřízení
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Přírodní památky Kopistská výsypka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“ dle
přílohy č. 60 tohoto usnesení.
B)

bere na vědomí
že nevydání nařízení může znemožnit čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci
projektu „Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, 1. etapa“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení č. 313/27R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu na vyhlášení národní přírodní rezervace
Úhošť a návrhu plánu péče o toto území, návrhu plánu péče o přírodní rezervaci Březina a
návrhu plánu péče o přírodní památku Jílovské tisy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
návrh na vyhlášení národní přírodní rezervace Úhošť a návrh plánu péče o toto území dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu, bez připomínek

B)

bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní rezervaci Březina dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, bez
připomínek

C)

bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní památku Jílovské tisy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, bez
připomínek

Usnesení č. 314/27R/2013
Odstoupení od smlouvy o dílo číslo 2740/2009 ze dne 10.12.2009 na realizaci díla „Záchrana a
podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v
Ústeckém kraji“, část č. 4 s názvem „Monitoring“
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o odstoupení od smlouvy o dílo č. 2740/2009 ze dne 10.12. 2009,
uzavřené s panem Janem Havránkem,
, jejímž předmětem bylo zhotovení díla ,,Záchrana a podpora populace kriticky
ohroženého endemického krasce – 4. část s názvem Monitoring“ dle přílohy č. 61 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 315/27R/2013
Fond vodního hospodářství ÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
dle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1) v souladu s čl. X. odst. 3 Zásad FVH ÚK schválit výjimku z čl. V odst. 6 Zásad FVH ÚK
žadatelům uvedeným v bodu A odst. 2) tohoto usnesení, spočívající v projednání žádostí
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předložených po termínu pozastavení příjmu žádostí o dotaci z FVH ÚK dle přílohy č. 62
tohoto usnesení;
2) rozhodnout o poskytnutí investiční dotace z FVH ÚK žadatelům uvedeným ve sloupci E
přílohy č. 62 tohoto usnesení;
3) rozhodnout o neposkytnutí investiční dotace z FVH ÚK žadatelům uvedeným ve sloupci F
přílohy č. 62 tohoto usnesení;
4) schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 63 tohoto
usnesení.
B) u k l á d á
1) Mgr. Arno Fišerovi, členu Rady Ústeckého krajem předložit návrh a doporučení dle bodu
A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 4. 9. 2013
2) dle § 59 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Ing. Monice Zeman, pověřené vedením odboru ZPZ, zajistit
zpracování aktualizovaného znění Zásad pro použití finančních prostředků z FVH ÚK a to
zejména s ohledem na stanovení procesního postupu při poskytování dotací z FVH ÚK a
předložit je k projednání v orgánech kraje.
Termín: 9. 9. 2013
Usnesení č. 316/27R/2013
Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení“ mezi Ústeckým krajem a společností ASEKOL s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci
uzavřené dne 1. 4. 2010 mezi Ústeckým krajem a společností ASEKOL s.r.o. dle přílohy č.
64 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Monice Zeman, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti, zabezpečit realizaci
tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2013
Usnesení č. 317/27R/2013
Přidělení dotací z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na
období 2010 až 2013 v roce 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům, kteří požadují
dotaci nepřevyšující 200 000 Kč a nejsou obcemi, dle přílohy č. 65 tohoto usnesení,
2. o použití 999 000 Kč z rozpočtu Programu na zpracování aktualizace „Projektu obnovy
lesa v imisní oblasti Krušných hor 2009 – 2037“
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B)

C)

souhlasí
1.

s účelovým určením finančních prostředků dle žádostí podaných žadateli dle bodu A)
odst. 1 tohoto usnesení, v členění a rozsahu provedení lesnických prací vyjádřeném
v sazbách za technickou jednotku, uvedeným v příloze č. 65 tohoto usnesení,

2.

s případnou úpravou rozsahu provedení lesnických prací v závislosti na výši poskytnuté
dotace za předpokladu dodržení účelového členění prostředků.

doporučuje
podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1.

rozhodnout podle § 36 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům
požadujícím dotaci vyšší než 200 000 Kč a obcím dle přílohy č. 65 tohoto usnesení,

2.

souhlasit s účelovým určením finančních prostředků dle žádostí podaných žadateli dle
bodu C) odst. 1 tohoto usnesení, v členění a rozsahu provedení lesnických prací
vyjádřeném v sazbách za technickou jednotku, uvedeným v příloze č. 65 tohoto usnesení a
s případnou úpravou rozsahu provedení lesnických prací v závislosti na výši poskytnuté
dotace za předpokladu dodržení účelového členění prostředků,

3.

rozhodnout podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace obcím: Město Jílové, Mírové nám.
280, 407 01 Jílové, IČ 00261408 a Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ 00265080

4.

z důvodu vyčerpání rozpočtu Programu:
a) pozastavit pro rok 2013 příjem žádostí,
b) rozhodnout o nepředkládání podaných žádostí o dotaci z Programu na rok 2013
Zastupitelstvu Ústeckého kraje a Radě Ústeckého kraje k formálnímu rozhodnutí
o zamítnutí žádostí,
c) rozhodnout o přímé administraci zamítnutí těchto žádostí odborem ZPZ.

D)

ukládá
1.

Ing. Monice Zeman, pověřené vedením odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit:
a) administraci smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve smyslu bodu A)
odst. 1 tohoto usnesení, dle vzoru uvedeného v příloze č. 66 tohoto usnesení,
Termín: 13. 9. 2013
b) v návaznosti na bod A) odst. 2 tohoto usnesení provést interní rozpočtovou
změnu v rámci rozpočtu odboru ZPZ a zahájit administraci veřejné zakázky
malého rozsahu.
Termín: 30. 9. 2013

2.

Mgr. Arno Fišerovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu C) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 318/27R/2013
Fond vodního hospodářství ÚK - dodatek ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) doporučuje
dle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1.

rozhodnout o udělení výjimky z čl. VII. odst. 6 na základě článku č. X. odst. 3 Zásad pro
používání finančních prostředků z FVH ÚK spočívající v podání a přijetí žádosti obce
Petrovice po termínu dokončení projektu o provedení změn ve smlouvě č. 1130/2010
uzavřené s obcí Petrovice, IČ 00266922 za účelem realizace projektu „Petrovice –
kanalizace II. etapa“,

v návaznosti na bod 1. schválit podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.
1130/2010 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) u k l á d á
2.

Mgr. Arno Fišerovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh a doporučení dle bodu A)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 319/27R/2013
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
OPŽP
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s podpisem dodatku č. 1 a dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtu ke smlouvě č.
10052386 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP na projekt
„Implementace území soustavy Natura 2000 2. etapa 2010 – 2012“, jehož realizace byla
schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/30R/2009 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Usnesení č. 320/27R/2013
Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2013 – dotace oceněným obcím v
soutěži Vesnice roku 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout, v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), v platném znění, o poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2013 obcím oceněným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013
stuhou:
Zlatá stuha – Srbská Kamenice (okres Děčín), ve výši 300 tis. Kč
Zelená stuha – Nové Sedlo (okres Louny), ve výši 125 tis. Kč
Oranžová stuha – Bělušice (okres Most), ve výši 125 tis. Kč
Modrá stuha – Vědomice (okres Litoměřice), ve výši 125 tis. Kč
Bílá stuha – Cítoliby (okres Louny), ve výši 125 tis. Kč
diplomem:
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za vzorné vedení obecní knihovny: Měrunice (okres Teplice) ve výši 20 tis. Kč
za vzorné vedení kroniky: Cítoliby (okres Louny) ve výši 20 tis. Kč
Cena naděje pro živý venkov: Dušníky (okres Litoměřice) ve výši 20 tis. Kč
za obnovu kulturní krajiny a péči o krajinotvorné prvnky: Chbany (okres Chomutov) ve výši
20 tis. Kč
za kvalitní květinovou výzdobu: Třebušín (okres Litoměřice) ve výši 20 tis. Kč
za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: Brandov (okres Mostv) ve výši 20 tis. Kč
za obnovu a zpřístupnění biocentra: Lukavec (okres Litoměřice) ve výši 20 tis. Kč
za obnovu a provoz malé vodní elektrárny: Brozany nad Ohří (okr. Litoměřice) ve výši 20 tis.
Kč
za rozvoj turistického ruchu: Strupčice (okr. Chomutov) ve výši 20 tis. Kč
B) ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dotací oceněným obcím
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 321/27R/2013
Žádosti místních akčních skupin o pomoc Ústeckého kraje s financováním aktivit MAS
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti místních akčních skupin o pomoc Ústeckého kraje s financováním aktivit MAS.

Usnesení č. 322/27R/2013
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
v návaznosti na § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření:
1. dodatku č. 5 ke smlouvě č. CZ.1.09/3.1.00/01.00007 (projekt „Ústecký kraj,
Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n. O., silnice
II/224, II/568“) dle přílohy č. 67 tohoto usnesení,
2. dodatku č. 5 ke smlouvě č. CZ.1.09/3.1.00/01.00008 (projekt „Ústecký kraj,
Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina – Kozly – kř. I/15, silnice II/257“) dle
přílohy č. 68 tohoto usnesení,
3. dodatku č. 6 ke smlouvě č. CZ.1.09/3.1.00/01.00009 (projekt „Ústecký kraj,
Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice – Havraň, silnice
II/251“) dle přílohy č. 69 tohoto usnesení,
4. dodatku č. 6 ke smlouvě č. CZ.1.09/3.1.00/01.00010 (projekt „Ústecký kraj,
Chomutov, rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice II/219,
III/22310“) dle přílohy č. 70 tohoto usnesení,
5. dodatku č. 5 ke smlouvě č. CZ.1.09/3.1.00/07.00019 (projekt „Ústecký kraj,
Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová, silnice
II/224“) dle přílohy č. 71 tohoto usnesení,
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6. dodatku č. 4 ke smlouvě č. CZ.1.09/3.1.00/07.00030 (projekt „Ústecký kraj,
Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – II/254, I/13 – Hostomice
– Kostomlaty – II/258“) dle přílohy č. 72 tohoto usnesení,
7. dodatku č. 3 ke smlouvě č. CZ.1.09/1.3.00/18.00379 (projekt „Gymnázium Jateční
ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4. etapa“) dle přílohy č. 73 tohoto usnesení,
8. dodatku č. 2 ke smlouvě č. CZ.1.09/1.3.00/18.00384 (projekt „SPŠ strojní a
elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. – 6. Etapa + CEDOP“) dle
přílohy č. 74 tohoto usnesení,
9. dodatku č. 1 ke smlouvě č. CZ.1.09/4.3.00/37.00850 (projekt „Brána do Čech“) dle
přílohy č. 75 tohoto usnesení.
Usnesení č. 323/27R/2013
Poskytnutí dotace destinačním agenturám na území Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o destinačních agenturách působících na území Ústeckého kraje.
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí účelové dotace
1. ve výši 250 tis. Kč Destinační agentuře České středohoří, o.p.s. se sídlem Tyršovo
náměstí 68, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853
2. ve výši 250 tis. Kč Destinační agentuře Dolní Poohří, o.p.s., se sídlem Nám.
Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec, IČ: 28750721
3. ve výši 250 tis. Kč Destinační agentuře Krušné hory o.p.s., se sídlem Rašov 210,
436 01 Klíny, IČ: 28734220
4. ve výši 250 tis. Kč obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko o.p.s., se sídlem
Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911
C) ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje předložit na zasedání Zastupitelstvu Ústeckého
kraje doporučení dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 4. 9. 2013
Usnesení č. 324/27R/2013
Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě
regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 dle přílohy č. 76
tohoto usnesení, za podmínky znovuobnovení Regionálního operačního programu
Severozápad.
2. schválit příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce
2013 ve výši 22 110 tis. Kč.
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B)

ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit tento materiál k projednání
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 325/27R/2013
Zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Propagace projektu Cykloregion Krušné
hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ formou otevřeného
řízení – změna zadávací dokumentace
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
změnu zadávací dokumentace v bodě 4. Usnesení č. 266/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013
O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
Prokazované samostatně pro každou část zakázky:

technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
ozděních předpisů (dále jen „zákon“) s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění, a to:
- pro 1. část zakázky: seznam služeb spočívajících ve výrobě a instalaci billboardů
v objemu celkem nejméně 10 tis. Kč bez DPH (původně 20 tis. Kč bez DPH)
- pro 2. část zakázky: seznam služeb spočívajících v návrhu, výrobě a dodávkách
propagačních předmětů, a to zejména cyklistických lahví, cyklistických trikotů,
cykloponožek, multifunkčních šátků, letáků nebo map v objemu celkově nejméně
1 mil. Kč bez DPH (původně 2 mil. Kč bez DPH)
- pro 3. část zakázky: seznam služeb spočívajících ve vytvoření a dodávce fotografií
k propagaci zejména turistiky, cykloturistiky, přírody, ročních období, tradic atd.
v objemu celkem minimálně 100 tis. Kč bez DPH (původně 150 tis. Kč bez DPH)
Usnesení č. 326/27R/2013
Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele SPZ Triangle, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanovuje
1. příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2013 pro SPZ Triangle, příspěvkovou
organizaci, v celkové výši 1 600 tis. Kč,
2. účelovou investiční dotaci pro rok 2013 pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci ve
výši 400 tis. Kč na nákup automobilu pro potřeby příspěvkové organizace,
3. objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2013 pro SPZ Triangle,
příspěvkovou organizaci 821 tis. Kč,
4. výši povinného odvodu z odpisů pro rok 2013 u SPZ Triangle, příspěvkové organizace
ve výši 46 tis. Kč,

B)

schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem na rok 2013
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

C)

bere na vědomí
finanční plán příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem na rok 2013 dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
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D)

ukládá
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 2. tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelové investiční dotace.
Termín: 31. 12. 2013

Usnesení č. 327/27R/2013
Změny zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: SPZ Triangle,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o změně zřizovací listiny
č.j. 249/2013 ze dne 24. 4. 2013 příspěvkové organizace:
název: SPZ Triangle, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČ 712 95 011
dodatkem č. 1 ke zřizovací listině

B)

ukládá
panu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje předložit na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje doporučení dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 4. 9. 2013

Usnesení č. 328/27R/2013
Jmenování vedoucího investičního odboru
Rada Ústeckého kraje po projednání
jmenuje
dle ustanovení § 59, odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucího investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje pana Ing. Františka Končela, a to s účinností ode dne 1. 9. 2013
Usnesení č. 329/27R/2013
Jmenování vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Rada Ústeckého kraje po projednání
jmenuje
dle ustanovení § 59, odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje pana Ing. Radka Brauma, a to s účinností od prvního dne
po skončení jeho stávajícího pracovního poměru.
Usnesení č. 330/27R/2013
Personální zajištění Individuálního projektu ostatního „ Přírodovědné a technické vzdělávání v
Ústeckém kraji“ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
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personální nároky realizace projektu IPO schváleného RÚK č. 32/12R/2013 s účinností od
1.9.2013
B)

stanoví
1. počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do Krajského úřadu Ústeckého kraje, dle
ust. § 59, odst. 1b), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 540
2. objem prostředků na platy zaměstnanců Ústeckého kraje, zařazených do krajského úřadu
a do zvláštních orgánů kraje, dle ust. § 59, odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 195 650 tis. Kč.

Usnesení č. 331/27R/2013
SPZ Triangle - Investiční záměr investora v SPZ Triangle na ploše L
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
investiční záměr investora přibližně o rozloze 36,26 ha, kterého zastupuje společnost
DEVELOPS s.r.o.
B) r o z h o d u j e
1.
o záměru pronájmu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.p.č. 554/20 o výměře max. 23 925 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: část p.p.č. 556 o výměře max. 45 434 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 559/1 o výměře 47 436 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 560 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 561/1 o výměře 43 446 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 562 o výměře 585 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
k.ú. Tatinná, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: p.p.č. 467/1 o výměře 528 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p.p.č. 476/1 o výměře max. 63 621 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/2 o výměře 30 426 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/3 o výměře 21 279 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/4 o výměře 32 338 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 476/5 o výměře 4 709 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: část p.p.č. 476/6 o výměře max. 8 246 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p.p.č. 476/7 o výměře max. 17 323 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/8 o výměře 359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 476/9 o výměře 1 771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 476/12 o výměře 1 488 m2, druh pozemku: orná půda
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- pozemek: část p.p.č. 1120/1 o výměře max. 4 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 623/38 o výměře 793 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/233 o výměře 599 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/211 o výměře 12 068 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/213 o výměře 207 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/236 o výměře 1 633 m2, druh pozemku: orná půda
k.ú. Bitozeves, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
2.

o záměru prodeje nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.p.č. 554/20 o výměře max. 23 925 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: část p.p.č. 556 o výměře max. 45 434 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 559/1 o výměře 47 436 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 560 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 561/1 o výměře 43 446 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 562 o výměře 585 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
k.ú. Tatinná, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: p.p.č. 467/1 o výměře 528 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p.p.č. 476/1 o výměře max. 63 621 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/2 o výměře 30 426 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/3 o výměře 21 279 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/4 o výměře 32 338 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 476/5 o výměře 4 709 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: část p.p.č. 476/6 o výměře max. 8 246 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p.p.č. 476/7 o výměře max. 17 323 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/8 o výměře 359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 476/9 o výměře 1 771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 476/12 o výměře 1 488 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p.p.č. 1120/1 o výměře max. 4 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 623/38 o výměře 793 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/233 o výměře 599 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/211 o výměře 12 068 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/213 o výměře 207 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/236 o výměře 1 633 m2, druh pozemku: orná půda
k.ú. Bitozeves, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
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Usnesení č. 332/27R/2013
Příprava 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený návrh programu 9. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 –
2016 dne 4. 9. 2013

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 8/27R/2013

–

Vzor dotačního dopisu – podmínky dotace na prvotní
náklady

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/27R/2013

–

Vzor dotačního dopisu – doplnění podmínek dotace
na prvotní náklady pro jednotky SDH – varianta A

Příloha č. 3 k usnesení č. 8/27R/2013

–

Vzor dotačního dopisu – doplnění podmínek dotace
na prvotní náklady pro jednotky SDH – varianta B

Příloha č. 4 k usnesení č. 8/27R/2013

–

Vzor dotačního dopisu – doplnění podmínek dotace
na prvotní náklady pro jednotky SDH– varianta C

Příloha č. 5 k usnesení č. 8/27R/2013

–

Vzor dotačního dopisu – doplnění podmínek dotace
na prvotní náklady pro jednotky SDH – varianta D

Příloha č. 6 k usnesení č. 8/27R/2013

–

Vzor dotačního dopisu – doplnění podmínek dotace
na prvotní náklady pro jednotky SDH – varianta E

Příloha č. 7 k usnesení č. 9/27R/2013

–

Seznam nominovaných na udělení Záslužné medaile
Ústeckého kraje

Příloha č. 8 k usnesení č. 10/27R/2013

–

Zásady udílení Ceny hejtmana

Příloha č. 9 k usnesení č. 11/27R/2013

–

Návrh Smlouvy o poskytnutí peněžitého daru

Příloha č. 10 k usnesení č. 12/27R/2013 –

Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu
nebytových prostor

Příloha č. 11 k usnesení č. 17/27R/2013 –

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého
kraje a jeho výborů

Příloha č. 12 k usnesení č. 25/27R/2013 –

Návrh na změnu
zdravotní, a.s.

Příloha č. 13 k usnesení č. 37/27R/2013 –

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině školské rady – č.j.
ŠR 7/2005
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stanov

společnosti

Krajská

Příloha č. 14 k usnesení č. 37/27R/2013 – Dodatek č. 1 ke zřizovací listině školské rady – č.j.
ŠR 153/2011
Příloha č. 15 k usnesení č. 83/27R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 7292013 (ÚZSVM)

Příloha č. 16 k usnesení č. 84/27R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.10113-4120(ÚZSVM)

Příloha č. 17 k usnesení č. 85/27R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3331-2013(ÚZSVM)

Příloha č. 18 k usnesení č. 86/27R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3395-2013(ÚZSVM)

Příloha č. 19 k usnesení č. 87/27R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.11413-4120(ÚZSVM)

Příloha č. 20 k usnesení č. 89/27R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3554-2013(ÚZSVM)

Příloha č. 21 k usnesení č. 90/27R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.11613-4120(ÚZSVM)

Příloha č. 22 k usnesení č. 115/27R/2013 – Smlouva o výpůjčce (

)

Příloha č. 23 k usnesení č. 116/27R/2013 – Smlouva o výpůjčce (MPSV CR)
Příloha č. 24 k usnesení č. 253/27R/2013 – Smlouva o právu provést stavbu VIII-1005-2013
(obec Janov)
Příloha č. 25 k usnesení č. 254/27R/2013 –

Smlouva o právu provést stavbu VIII-1004-2013
(město Verneřice)

Příloha č. 26 k usnesení č. 260/27R/2013 –

Dodatek 2 ke smlouvě kupní a o VB c11-sml2513
(Sempra)

Příloha č. 27 k usnesení č. 267/27R/2013 –

Dohoda o vypořádání v souvislosti s ukončením
smlouvy o zprostředkování prodeje zbytného
majetku Ústeckého kraje

Příloha č. 28 k usnesení č. 268/27R/2013 –

Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a obcí
Otvice

Příloha č. 29 k usnesení č. 276/27R/2013 –

Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č.j. 130/2001

Příloha č. 30 k usnesení č. 278/27R/2013 –

Návrh smlouvy o výpůjčce nemovitosti

Příloha č. 31 k usnesení č. 279/27R/2013 – Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci
Příloha č. 32 k usnesení č. 284/27R/2013 – Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace
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Příloha č. 33 k usnesení č. 287/27R/2013 –

Smlouva o spolupráci mezi kooperačními partnery
k projektu „Presstrip 2013 Montanregion Krušné
hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a
Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 Fond malých
projektů

Příloha č. 34 k usnesení č. 289/27R/2013 –

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace
- definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je
sociální služba určena

Příloha č. 35 k usnesení č. 289/27R/2013 –

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace - definice poslání, cílů a okruh osob,
kterým je sociální služba určena

Příloha č. 36 k usnesení č. 289/27R/2013 –

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je
sociální služba určena

Příloha č. 37 k usnesení č. 289/27R/2013 –

Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková
organizace - definice poslání, cílů a okruh osob,
kterým je sociální služba určena

Příloha č. 38 k usnesení č. 289/27R/2013 –

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška
– Kamenice, příspěvková organizace - definice
poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba
určena

Příloha č. 39 k usnesení č. 289/27R/2013 –

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace - definice poslání, cílů
a okruh osob, kterým je sociální služba určena

Příloha č. 40 k usnesení č. 289/27R/2013 –

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvkové
organizace - definice poslání, cílů a okruh osob,
kterým je sociální služba určena

Příloha č. 41 k usnesení č. 289/27R/2013 –

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí
nad Labem, příspěvkové organizace - definice
poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba
určena

Příloha č. 42 k usnesení č. 292/27R/2013 –

Upravený odvod z investičních fondů (IF)
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
v r. 2013

Příloha č. 43 k usnesení č. 292/27R/2013 –

Upravený odvod z investičních fondů příspěvkových
organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2013 formou
fyzického odvodu

Příloha č. 44 k usnesení č. 292/27R/2013 –

Aktualizace závazného ukazatele - příspěvek na
provoz pro rok 2013 příspěvkových organizací
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Ústeckého kraje z důvodu změny odepisování
majetku
Příloha č. 45 k usnesení č. 294/27R/2013 –

Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2014

Příloha č. 46 k usnesení č. 296/27R/2013 –

Cíle a priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Příloha č. 47 k usnesení č. 296/27R/2013 –

Statut Řídícího
Ústeckého kraje

Příloha č. 48 k usnesení č. 296/27R/2013 –

Jednací řád Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje

Příloha č. 49 k usnesení č. 296/27R/2013 –

Statut Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Ústeckého
kraje

Příloha č. 50 k usnesení č. 296/27R/2013 –

Jednací řád Výkonné rady Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje

Příloha č. 51 k usnesení č. 296/27R/2013 –

Organizační
struktura
Ústeckého kraje

Příloha č. 52 k usnesení č. 304/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Vrbka a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

Příloha č. 53 k usnesení č. 305/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Písčiny u Oleška a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek

Příloha č. 54 k usnesení č. 306/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Stráně u Velkého Újezdu a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek

Příloha č. 55 k usnesení č. 307/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Bílé stráně u Štětí a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek

Příloha č. 56 k usnesení č. 308/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Podmilesy a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

Příloha č. 57 k usnesení č. 309/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Skalky u Třebutiček a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek

Příloha č. 58 k usnesení č. 310/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
rezervace Holý vrch a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek
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Paktu
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zaměstnanosti

zaměstnanosti

Příloha č. 59 k usnesení č. 311/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Želinský meandr, stanovení jejích bližších
ochranných podmínek a zrušení stávající přírodní
památky Želinský meandr

Příloha č. 60 k usnesení č. 312/27R/2013 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Kopistská výsypka a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek

Příloha č. 61 k usnesení č. 314/27R/2013 –

Odstoupení od smlouvy o dílo číslo 2740/2009 ze
dne 10. 12. 2009

Příloha č. 62 k usnesení č. 315/27R/2013 –

Přehled žádostí doporučených k poskytnutí dotace
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále
jen „FVH ÚK“) dle bodu A usnesení - I. varianta

Příloha č. 63 k usnesení č. 315/27R/2013 –

Přehled žádostí doporučených k zamítnutí dotace
z FVH ÚK dle bodu A usnesení - I. varianta

Příloha č. 64 k usnesení č. 316/27R/2013 –

Návrh Dodatku č. 3 k Dohodě o partnerství a
vzájemné spolupráci včetně Přílohy č. 1 -Rozsah
poskytnuté podpory a popis dílčích cílů projektu
„Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ a
financování pro rok 2013

Příloha č. 65 k usnesení č. 317/27R/2013 –

Soupis žadatelů – varianta III

Příloha č. 66 k usnesení č. 317/27R/2013 –

Vzor smlouvy

Příloha č. 67 k usnesení č. 322/27R/2013 –

Dodatek č. 5 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00007 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce
v ús. I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n. O., silnice
II/224, II/568“

Příloha č. 68 k usnesení č. 322/27R/2013 –

Dodatek č. 5 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00008 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce
v úseku I/13 – Bílina – Kozly – kř. I/15, silnice
II/257“

Příloha č. 69 k usnesení č. 322/27R/2013 –

Dodatek č. 6 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00009 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt
„Ústecký
kraj,
Chomutov,
Most,
rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov – Otvice –
Havraň, silnice II/251“

Příloha č. 70 k usnesení č. 322/27R/2013 –

Dodatek č. 6 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00010 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
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Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt „Ústecký kraj, Chomutov, rekonstrukce
v úseku I/13 – Perštejn - Vejprty, silnice II/219,
III/22310“
Příloha č. 71 k usnesení č. 322/27R/2013 –

Dodatek č. 5 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/07.00019 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce
úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová, silnice
II/224“

Příloha č. 72 k usnesení č. 322/27R/2013 –

Dodatek č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/07.00030 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce
v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – II/254, I/13 –
Hostomice – Kostomlaty – II/258“

Příloha č. 73 k usnesení č. 322/27R/2013 – Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/18.00379 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt „Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem,
dostavba areálu 4. etapa“
Příloha č. 74 k usnesení č. 322/27R/2013 –

Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/18.00384 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L.,
Revitalizace areálu školy 4. – 6. Etapa + CEDOP“

Příloha č. 75 k usnesení č. 322/27R/2013 –

Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/37.00850 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
projekt „Brána do Čech“

Příloha č. 76 k usnesení č. 324/27R/2013 –

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí
dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok
2013
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Příloha č. 1 k usnesení č. 8/27R/2013

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor
«osloveni»
«titul_jmeno_prijmeni»
«funkce»
«Nazev_obce»
«Ulice» «Číslo»
«PSC» «Obec»
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje / tel:
E-mail:

Vážený pane starosto/Vážená paní starostko,
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne «datum» byla Vaší
obci/městu/městysi «Nazev_obce» poskytnuta mimořádná neinvestiční účelová dotace
v celkové výši «castka»,- Kč.
Finanční prostředky byly poskytnuty na účet obce/města/městyse č. «cislo_uctu» se
splatností «datum».
Podmínky dotace
Dotace je určena zejména na pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 (nákup materiálu,
drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy),
například na nákup vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a
vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních prostředků, odvoz
odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích vakcín, monitorování
vody a půdy, rozbory pitné vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a
opravy poničeného zařízení, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících
staticky narušených objektů, odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin,
stavební sutě a zbytků zničených objektů, odčerpání vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a
vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství, na provizorní přechody, odvoz
naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové ubytování a stravování apod. Mezi tato opatření je
zahrnuto i pořízení přípravků na likvidaci komárů a jejich larev.
Finanční prostředky nejsou určeny na obnovu území, které bude řešeno na základě
postupu obsaženého v zákoně č. 12/2002 Sb. a ve vyhlášce č. 186/2002 Sb.
Poskytnuté finanční prostředky se zařadí v příjmu podle platné rozpočtové skladby na
položku 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů a výdaje budete sledovat odděleně,
s účelovým znakem 98011 – Povodně 2013. Faktury a doklady za realizované platby je
nutné archivovat v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro potřeby pozdějších finančních kontrol.
Dotace podléhá finančnímu vypořádání. V termínu do 30. 9. 2013 je nutné předložit
poskytovateli předběžné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a zároveň ve
stejném termínu vrátit na účet Ústeckého kraje nevyčerpanou část dotace, pokud již budou
prvotní náklady dotací k tomuto datu zcela pokryty a další čerpání dotace nebude třeba.
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
datová schránka: t9zbsva

Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace je nutné předložit do 30. 11. 2013 včetně vrácení
nevyčerpané části dotace.
Formu předložení vyúčtování dotace stanoví ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého
kraje a bude Vám zaslána dodatečně. V této souvislosti budou pracovníci Krajského úřadu
Ústeckého kraje provádět průběžně na místě dohlídku existence průkazné účetní
dokumentace výdajů.
Neoprávněné použití dotace je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Vážený pane starosto/Vážená paní starostko,
dovoluji si Vás požádat o maximálně efektivní a hospodárné využití poskytnutých finančních
prostředků.

S pozdravem
Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245111
www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/27R/2013

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor
«osloveni»
«titul_jmeno_prijmeni»
«funkce»
«Nazev_obce»
«Ulice» «Číslo»
«PSC» «Obec»
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje / tel:
E-mail:

Upřesňující informace k čerpání dotace na úhradu prvotní nákladů
Vážený pane starosto/Vážená paní starostko
na základě upřesňujících informací, které jsme obdrželi od Generálního ředitelství HZS
Ministerstva vnitra a následně Ministerstva financí Vám zasíláme doplňující informace
k použití dotace na úhradu prvotních nákladů po povodni 2013, kterou Vaše
obec/město/městys obdržela usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 19. 6. 2013.
Doplnění podmínek dotace
Dotace je za dodržení podmínek stanovených v dopise ze dne 19. 6. 2013 (dále dopis)
určena na úhradu nákladů vynaložených za péči o členy jednotek sborů dobrovolných hasičů
zřizovaných obcí a zasahujících na území zřizující obce – ubytování a stravování (v souladu
s ustanovením § 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů).
Finanční nároky za Vámi zřizovanou jednotku sboru dobrovolných hasičů zasahujících na
území Vaší obce, které jste předložili Krajskému úřadu Ústeckého kraje a byly vyčísleny
v části A tabulky – JSDH – zásah na území obce, která JE jejím zřizovatelem v řádku
náhrady za péči o členy – ubytování, stravování (§29 odst 1 písm. e) výše uvedeného
zákona) ve výši «castka» tis. Kč tak zahrňte v návaznosti na výše uvedené do čerpání
dotace na prvotní náklady.
Faktury a doklady za realizované platby je nutné archivovat pro potřeby pozdějších
finančních kontrol v souladu s ust. § 32 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, minimálně do 31. 12. 2023.
V rámci předběžného vyúčtování k 30. 9. 2013 je obec povinna doložit účetní (daňové)
doklady – faktury, pokladní doklady, účtenky za realizované (uhrazené) činnosti a
objednávky, smlouvy za činnosti dosud neuhrazené. Z dokladů musí být zřejmé, že se jedná
o činnosti související s odstraňováním prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 tak jak bylo
stanoveno v podmínkách poskytnuté dotace.
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Ústecký kraj jako poskytovatel dotace je oprávněn provádět prostřednictvím pověřených
zaměstnanců krajského úřadu kontrolu čerpání a využití prostředků dotace dle příslušných
právních předpisů.
V případě neplnění stanovených podmínek je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
dotace nebo její poměrné části zpět na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, ve lhůtě
stanovené ve výzvě.
Ostatní předchozí stanovené podmínky a zaslané informace zůstávají nezměněny.
Přijetím dotace na úhradu prvotních nákladů souhlasíte s podmínkami jejího poskytnutí a
zavazujete se tyto podmínky stanovené v tomto i předchozím dopise dodržet.

S pozdravem

Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245111
www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Příloha č. 3 k usnesení č. 8/27R/2013

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor
«osloveni»
«titul_jmeno_prijmeni»
«funkce»
«Nazev_obce»
«Ulice» «Číslo»
«PSC» «Obec»
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje / tel:
E-mail:

Upřesňující informace k čerpání dotace na úhradu prvotní nákladů
Vážený pane starosto/Vážená paní starostko
na základě upřesňujících informací, které jsme obdrželi od Generálního ředitelství HZS
Ministerstva vnitra a následně Ministerstva financí Vám zasíláme doplňující informace
k použití dotace na úhradu prvotních nákladů po povodni 2013, kterou Vaše
obec/město/městys obdržela usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 19. 6. 2013.
Doplnění podmínek dotace
Dotace je za dodržení podmínek stanovených v dopise ze dne 19. 6. 2013 (dále dopis)
určena na úhradu nákladů vynaložených za péči o členy jednotek sborů dobrovolných hasičů
zřizovaných obcí a zasahujících na území zřizující obce – ubytování a stravování (v souladu
s ustanovením § 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů).
Finanční nároky za Vámi zřizovanou jednotku sboru dobrovolných hasičů zasahujících na
území Vaší obce, které jste předložili Krajskému úřadu Ústeckého kraje a byly vyčísleny
v části A tabulky – JSDH – zásah na území obce, která JE jejím zřizovatelem v řádku
náhrady za péči o členy – ubytování, stravování (§29 odst 1 písm. e) výše uvedeného
zákona) ve výši «castka» tis. Kč tak zahrňte v návaznosti na výše uvedené do čerpání
dotace na prvotní náklady.
Finanční nároky, které byly za Vaši obec vyčísleny v části OBEC, na jejímž území
zasahovala JSDH jiné obce (sama JSDH nezřizuje) ve výši «castka» tis. Kč zahrňte do
čerpání dotace na prvotní náklady.
Faktury a doklady za realizované platby je nutné archivovat pro potřeby pozdějších
finančních kontrol v souladu s ust. § 32 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, minimálně do 31. 12. 2023.
V rámci předběžného vyúčtování k 30. 9. 2013 je obec povinna doložit účetní (daňové)
doklady – faktury, pokladní doklady, účtenky za realizované (uhrazené) činnosti a
objednávky, smlouvy za činnosti dosud neuhrazené. Z dokladů musí být zřejmé, že se jedná

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
datová schránka: t9zbsva

o činnosti související s odstraňováním prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 tak jak bylo
stanoveno v podmínkách poskytnuté dotace.
Ústecký kraj jako poskytovatel dotace je oprávněn provádět prostřednictvím pověřených
zaměstnanců krajského úřadu kontrolu čerpání a využití prostředků dotace dle příslušných
právních předpisů.
V případě neplnění stanovených podmínek je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
dotace nebo její poměrné části zpět na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, ve lhůtě
stanovené ve výzvě.
Ostatní předchozí stanovené podmínky a zaslané informace zůstávají nezměněny.
Přijetím dotace na úhradu prvotních nákladů souhlasíte s podmínkami jejího poskytnutí a
zavazujete se tyto podmínky stanovené v tomto i předchozím dopise dodržet.

S pozdravem
Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245111
www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Příloha č. 4 k usnesení č. 8/27R/2013

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor
«osloveni»
«titul_jmeno_prijmeni»
«funkce»
«Nazev_obce»
«Ulice» «Číslo»
«PSC» «Obec»
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje / tel:
E-mail:

Upřesňující informace k čerpání dotace na úhradu prvotní nákladů
Vážený pane starosto/Vážená paní starostko
na základě upřesňujících informací, které jsme obdrželi od Generálního ředitelství HZS
Ministerstva vnitra a následně Ministerstva financí Vám zasíláme doplňující informace
k použití dotace na úhradu prvotních nákladů po povodni 2013, kterou Vaše
obec/město/městys obdržela usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 19. 6. 2013.
Doplnění podmínek dotace
Dotace je za dodržení podmínek stanovených v dopise ze dne 19. 6. 2013 (dále dopis)
určena na úhradu nákladů vynaložených za péči o členy jednotek sborů dobrovolných hasičů
zřizovaných obcí a zasahujících na území zřizující obce – ubytování a stravování (v souladu
s ustanovením § 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů).
Finanční nároky, které byly za Vaši obec vyčísleny v části OBEC, na jejímž území
zasahovala JSDH jiné obce (sama JSDH nezřizuje) ve výši «castka» tis. Kč zahrňte do
čerpání dotace na prvotní náklady.
Faktury a doklady za realizované platby je nutné archivovat pro potřeby pozdějších
finančních kontrol v souladu s ust. § 32 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, minimálně do 31. 12. 2023.
V rámci předběžného vyúčtování k 30. 9. 2013 je obec povinna doložit účetní (daňové)
doklady – faktury, pokladní doklady, účtenky za realizované (uhrazené) činnosti a
objednávky, smlouvy za činnosti dosud neuhrazené. Z dokladů musí být zřejmé, že se jedná
o činnosti související s odstraňováním prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 tak jak bylo
stanoveno v podmínkách poskytnuté dotace.
Ústecký kraj jako poskytovatel dotace je oprávněn provádět prostřednictvím pověřených
zaměstnanců krajského úřadu kontrolu čerpání a využití prostředků dotace dle příslušných
právních předpisů.
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V případě neplnění stanovených podmínek je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
dotace nebo její poměrné části zpět na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, ve lhůtě
stanovené ve výzvě.
Ostatní předchozí stanovené podmínky a zaslané informace zůstávají nezměněny.
Přijetím dotace na úhradu prvotních nákladů souhlasíte s podmínkami jejího poskytnutí a
zavazujete se tyto podmínky stanovené v tomto i předchozím dopise dodržet.

S pozdravem
Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245111
www.kr-ustecky.cz
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Příloha č. 5 k usnesení č. 8/27R/2013

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor
«osloveni»
«titul_jmeno_prijmeni»
«funkce»
«Nazev_obce»
«Ulice» «Číslo»
«PSC» «Obec»
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje / tel:
E-mail:

Upřesňující informace k čerpání dotace na úhradu prvotní nákladů
Vážený pane starosto/Vážená paní starostko
na základě upřesňujících informací, které jsme obdrželi od Generálního ředitelství HZS
Ministerstva vnitra a následně Ministerstva financí Vám zasíláme doplňující informace
k použití dotace na úhradu prvotních nákladů po povodni 2013, kterou Vaše
obec/město/městys obdržela usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 19. 6. 2013.
Doplnění podmínek dotace
Dotace je za dodržení podmínek stanovených v dopise ze dne 19. 6. 2013 (dále dopis)
určena na úhradu nákladů vynaložených za péči o členy jednotek sborů dobrovolných hasičů
zřizovaných obcí a zasahujících na území zřizující obce – ubytování a stravování (v souladu
s ustanovením § 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů).
Na základě sdělení KŘ HZS Ústeckého kraje Vaše obec nemá jednotku sboru dobrovolných
hasičů zařazenou v databází jednotek sborů dobrovolných hasičů zřizovaných obcí. Finanční
nároky, které jste předložili Krajskému úřadu Ústeckého kraje a byly vyčísleny v části A
tabulky – JSDH – zásah na území obce, která JE jejím zřizovatelem tak nemohly být
zařazeny do žádosti, kterou Ústecký kraj předkládal Generálnímu ředitelství HZS
Ministerstva vnitra na úhradu finančních nároků obcí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
zřizované obcí.
Finanční nároky vyčíslené v části A tabulky – JSDH – zásah na území obce, která JE jejím
zřizovatelem v řádku náhrady za péči o členy – ubytování, stravování (§29 odst. 1 písm. e)
výše uvedeného zákona) ve výši «castka» tis. Kč zahrňte do čerpání dotace na prvotní
náklady.
Faktury a doklady za realizované platby je nutné archivovat pro potřeby pozdějších
finančních kontrol v souladu s ust. § 32 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, minimálně do 31. 12. 2023.
V rámci předběžného vyúčtování k 30. 9. 2013 je obec povinna doložit účetní (daňové)
doklady – faktury, pokladní doklady, účtenky za realizované (uhrazené) činnosti a
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objednávky, smlouvy za činnosti dosud neuhrazené. Z dokladů musí být zřejmé, že se jedná
o činnosti související s odstraňováním prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 tak jak bylo
stanoveno v podmínkách poskytnuté dotace.
Ústecký kraj jako poskytovatel dotace je oprávněn provádět prostřednictvím pověřených
zaměstnanců krajského úřadu kontrolu čerpání a využití prostředků dotace dle příslušných
právních předpisů.
V případě neplnění stanovených podmínek je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
dotace nebo její poměrné části zpět na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, ve lhůtě
stanovené ve výzvě.
Ostatní předchozí stanovené podmínky a zaslané informace zůstávají nezměněny.
Přijetím dotace na úhradu prvotních nákladů souhlasíte s podmínkami jejího poskytnutí a
zavazujete se tyto podmínky stanovené v tomto i předchozím dopise dodržet.

S pozdravem
Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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Příloha č. 6 k usnesení č. 8/27R/2013

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor
«osloveni»
«titul_jmeno_prijmeni»
«funkce»
«Nazev_obce»
«Ulice» «Číslo»
«PSC» «Obec»
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje / tel:
E-mail:

Upřesňující informace k čerpání dotace na úhradu prvotní nákladů
Vážený pane starosto/Vážená paní starostko
na základě upřesňujících informací, které jsme obdrželi od Generálního ředitelství HZS
Ministerstva vnitra a následně Ministerstva financí Vám zasíláme doplňující informace
k použití dotace na úhradu prvotních nákladů po povodni 2013, kterou Vaše
obec/město/městys obdržela usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 19. 6. 2013.
Doplnění podmínek dotace
Dotace je za dodržení podmínek stanovených v dopise ze dne 19. 6. 2013 (dále dopis)
určena na úhradu nákladů vynaložených za péči o členy jednotek sborů dobrovolných hasičů
zřizovaných obcí a zasahujících na území zřizující obce – ubytování a stravování (v souladu
s ustanovením § 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů).
Na základě sdělení KŘ HZS Ústeckého kraje Vaše obec při povodni 2013 nezasahovala
s vědomím operačního a informačního střediska HZS Ústeckého kraje. Finanční nároky,
které jste předložili Krajskému úřadu Ústeckého kraje a byly vyčísleny v části A tabulky –
JSDH – zásah na území obce, která JE jejím zřizovatelem tak nemohly být zařazeny do
žádosti, kterou Ústecký kraj předkládal Generálnímu ředitelství HZS Ministerstva vnitra na
úhradu finančních nároků obcí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizované obcí.
Finanční nároky vyčíslené v části A tabulky – JSDH – zásah na území obce, která JE jejím
zřizovatelem v řádku náhrady za péči o členy – ubytování, stravování (§29 odst. 1 písm. e)
výše uvedeného zákona) ve výši «castka» tis. Kč zahrňte do čerpání dotace na prvotní
náklady.
Faktury a doklady za realizované platby je nutné archivovat pro potřeby pozdějších
finančních kontrol v souladu s ust. § 32 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, minimálně do 31. 12. 2023.
V rámci předběžného vyúčtování k 30. 9. 2013 je obec povinna doložit účetní (daňové)
doklady – faktury, pokladní doklady, účtenky za realizované (uhrazené) činnosti a
objednávky, smlouvy za činnosti dosud neuhrazené. Z dokladů musí být zřejmé, že se jedná
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
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o činnosti související s odstraňováním prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 tak jak bylo
stanoveno v podmínkách poskytnuté dotace.
Ústecký kraj jako poskytovatel dotace je oprávněn provádět prostřednictvím pověřených
zaměstnanců krajského úřadu kontrolu čerpání a využití prostředků dotace dle příslušných
právních předpisů.
V případě neplnění stanovených podmínek je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
dotace nebo její poměrné části zpět na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, ve lhůtě
stanovené ve výzvě.
Ostatní předchozí stanovené podmínky a zaslané informace zůstávají nezměněny.
Přijetím dotace na úhradu prvotních nákladů souhlasíte s podmínkami jejího poskytnutí a
zavazujete se tyto podmínky stanovené v tomto i předchozím dopise dodržet.

S pozdravem
Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245111
www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
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Nominace na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje za r. 2013
Dle Zásad pro udělování cen Ústeckého kraje (viz Čl. 2, odst. 3) byly nominace rozděleny do následujících kategorií
nominace za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činnost či účinnou spolupráci, kterou se nominovaný výrazně zasloužil o rozvoj
IZS
nominace za mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaný významně zasloužil o účinné zvládnutí zásahu či
B mimořádné události

A

C nominace za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaný významně zasloužil o propagaci složek IZS ÚK
Kategorie
Poř.

Jméno
nominovaného

Navrhovatel

A

B C

Poznámka

HLAVNÍ NAVRHOVATEL

x

Za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní 2013 v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní 2013 v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

por. Martin
Konvalinka

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za vzorné plnění úkolů asistence s PČR v době povodní v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

des. Karel Hrdina

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní 2013 v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

5

čet. Lukáš Dostál

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní 2013 v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

6

čet. Pavel Bukvic,
DiS.

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní 2013 v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

1

Ing. Mgr. Petr
Zdráhala

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

2

čet. Jaroslav
Kubánek

3

4

1
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7

čet. Rostislav Brož

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní 2013 v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

8

des. Jiří Borowczak

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za vzorné plnění úkolů asistence s PČR v době povodní v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

9

čet. Osvald
Vieweber

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní 2013 v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

x

Za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní 2013 v
Ústeckém kraji.

plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák,
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem

x

Za mimořádný výkon ve službě, prokázání odvahy a osobní
statečnosti (všech policistů) se zasloužili o účinné zvládnutí
mimořádné události, kterým byly povodně 2013 ve svém
služebním obvodě. Např. evakuace občanů z ubytoven pro
sociálně slabé v obci Mlékojedy, ochrana veřejného pořádku v
nejvíce ohrožených lokalitách jako Křešice, České Kopisty,
Nučnice, Terezín atd.

plk. Ing. Herbert Musche,
zástupce vedoucího UO
Litoměřice, Policie ČR, Krajské
ředitelství Ústeckého kraje

x

Svým nasazením, řídícími schopnostmi a zcela mimořádným
nadstandardním výkonem ve funkci vedoucí Územního odboru
plk. Mgr. Tomáš Landsfeld,
Děčín přispěla rozhodnou měrou k ochraně veřejného pořádku a ředitel Policie ČR, Krajské
ředitelství Ústeckého kraje
bezpečnosti při povodních 2013 a k účinnému zvladnutí této
situace na teritoriu celého okresu.

x

Svým nasazením, řídícími schopnostmi a zcela mimořádným
nadstandartním výkonem ve funkci vedoucí Územního odboru
Ústí nad Labem přispěl rozhodnou měrou k ochraně veřejného
pořádku a bezpečnosti při povodních 2013 a k účinnému
zvladnutí této situace na teritoriu města i celého okresu.

10 kpt. Ing. Jan Šverma

Policie ČR, Krajské ředitelství
Policie ČR, Obvodní
11
Ústeckého kraje, UO
oddělení Litoměřice
Litoměřice

12

plk. JUDr. Alice
Zemanová

plk. Mgr. Vladimír
13
Danyluk

Policie ČR, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje

Policie ČR, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje

2

plk. Mgr. Tomáš Landsfeld,
ředitel Policie ČR, Krajské
ředitelství Ústeckého kraje
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npor. Ing. Martin
14
Votrubec

npor. Ing. Bc. Jana
15
Musilová

Policie ČR, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje, UO Děčín

Policie ČR, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje, UO Děčín

Policie ČR, Krajské ředitelství
16 ppor. Bc. Petr Hančl Ústeckého kraje, Speciální
pořádková jednotka

Policie ČR, Krajské ředitelství
17 por. Mgr. Jan Ponrt Ústeckého kraje, UO
Litoměřice

18 prap. Václav Vokál

Policie ČR, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje, UO
Litoměřice

x

Svým nasazením a zcela mimořádným výkonem ve službě na
teritoriu Územního odboru Děčín se významně podílel na na
ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti při povodních 2013,
především při řešení dopravní situace na komunikacích města
Děčín, na trvalé zajištění jejich průjezdnosti a tím i obslužnosti
města, čímž přispěl velkou měrou k účinnému zvladnutí výše
uvedené mimořádné situace.

plk. JUDr. Alice Zemanová,
vedoucí UO Děčín, Policie ČR,
Krajské ředitelství Ústeckého
kraje

x

Svým nasazením a zcela mimořádným výkonem ve službě na
teritoriu Územního odboru Děčín se významně podílela na na
ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti při povodních 2013,
především při řešení dopravní situace na komunikacích města
Děčín, na trvalé zajištění jejich průjezdnosti a tím i obslužnosti
města, čímž přispěla velkou měrou k účinnému zvladnutí výše
uvedené mimořádné situace.

plk. JUDr. Alice Zemanová,
vedoucí UO Děčín, Policie ČR,
Krajské ředitelství Ústeckého
kraje

x

Během povodní 2013 vykonával službu se svoji skupinou SPJ na
Litoměřicku. Na základě žádosti o pomoc osoby topící se na
člunu na jezu řeky Ohře v Terezíně vyjel na místo a s nasazením
vlastního života muže odřízl od provazu na krku a z prostoru jezu
jej vytáhl po žebříku na břeh. Ppor. Hančl obdržel medaili za
statečnost od policejního prezidenta.

mjr. Ing. Stanislav Krajčovič,
vedoucí Speciální pořádkové
jednotky, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje

x

Během povodní 2013 vykonával službu v rámci bezpečnostních
opatření k povodním. V obci Terezín společně s výše uvedeným
ppor. Hančlem zachránili život muži s nímž se převrhnul raft na
Ohři. Muž byl v bezprostředním ohrožení života, protože měl
provaz k uvázání člunu omotaný kolem krku. Muže společnými
silami vytáhli a zachránili mu život.

plk. Ing. Herbert Musche,
zástupce vedoucího UO
Litoměřice, Policie ČR, Krajské
ředitelství Ústeckého kraje

x

Dne 4.6.2013 při kontrole stavu zatopení silnice č. I/15 v
Želeticích pomohl muži na kole natlačenému na oplocení
transformátorové stanice. I přes silný proud vstoupil do vody a
muži pomohl dostat se z proudu vody.

plk. Ing. Herbert Musche,
zástupce vedoucího UO
Litoměřice, Policie ČR, Krajské
ředitelství Ústeckého kraje
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pprap. Martin
19
Dohnal

Policie ČR, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje, UO Louny

20 Ing. Karol Kočárek

Policie ČR, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje, UO Ústí nad
Labem

x

21 Mgr. Petr Mudrik

Policie ČR, Krajské ředitelství
Ústeckého kraje, UO Ústí nad
Labem

x

22 Ing. Pavel Špilka

Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje, p.o.

Zdravotnická záchranná
23 Pavel Šebesta, DiS.
služba Ústeckého kraje, p.o.

24 Blanka Fišerová

Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje, p.o.

x

x

x

x

plk. Ing. Bc. Tomáš Hrabovský,
vedoucí UO Louny, Policie ČR,
Krajské ředitelství Ústeckého
kraje
plk. Ing. Josef Vrba, zástupce
Zasloužil se o zvládnutí mimořádné situace a významně přispěl k vedoucího UO Ústí nad Labem,
Policie ČR, Krajské ředitelství
propagaci dobrého jména složek IZS, především Policie ČR.
Ústeckého kraje
plk. Ing. Josef Vrba, zástupce
Zasloužil se o zvládnutí mimořádné situace a významně přispěl k vedoucího UO Ústí nad Labem,
Policie ČR, Krajské ředitelství
propagaci dobrého jména složek IZS, především Policie ČR.
Ústeckého kraje

Dne 3.6.2013 při výkonu služby v Lounech s nasazením
vlastního života vytáhl topícího se muže z rozvodněné Ohře.

Ing. Špilka je pilotem společnosti DSA, která spolupracuje se
ZZS ÚK, p.o. Během povodní 2013 aktivně přistupoval k plnění
nadstandardních úkolů. Byl iniciátorem a sám se podílel na
zajištění leteckých pohotovostí mino pracovní dobu posádky LZS,
a to bez nároku na odměnu.
Pavel Šebesta pracuje u ZZS ÚK na pozici vedoucího záchranáře
zdravotnického operačního střediska. Během povodní 2013
aktivně přistupoval k plnění nadstandardních úkolů, které
vyplývaly z mimořádné situace a svým kreativním jednáním se
velkou měrou zasloužil o bezproblémový chod řízení činnosti
posádek.
Blanka Fišerová pracuje u ZZS ÚK na pozici vedoucí záchranářky
výjezdové základny Lovosice. Během povodní 2013 aktivně
přistupovala k plnění nadstandardních úkolů, které vyplývaly z
mimořádné situace. Pod jejím vedením proběhlo přemístění
základny do provizorních prostor tak, že nebyla ohrožena činnost
této základny. Svým empatickým jednáním k podřízeným i v
mnoha kritických situací byla příkladným vedoucím pracovníkem.

4

Petr Bureš, náměstek ředitele
pro nelékařské zdravotnické
profese, Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje, p.o.

Petr Bureš, náměstek ředitele
pro nelékařské zdravotnické
profese, Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje, p.o.

Petr Bureš, náměstek ředitele
pro nelékařské zdravotnické
profese, Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje, p.o.
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plk. Mgr. Martin
25
Laníček

plk. Mgr. Pavel
26
Faltys

27 Martin Albrecht

28 Jiří Bumbálek

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x

Plk. Laníček v rámci služebního zařazení u sboru prošel řadou
funkcí a přirozeným kariérním postupem se propracoval až na
současné služební zařazení ve vedoucí funkci HZS Ústeckého
kraje. V letošním roce se aktivně podílel na provádění
záchranných a likvidačních prací spojených se zdoláváním
mimořádných událostí vzniklých v důsledku povodňové situace
na řece Labi a dalších povodňových stavů a na odstraňování
jejich následků.

plk. Ing. Roman Vyskočil, vrchní
rada - ředitel Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

x

Plk. Faltys v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí
a přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. V letošním roce řídil záchranné a likvidační
práce spojené se zdoláváním mimořádných událostí vzniklých v
důsledku povodňové situace na řece Labi a dalších povodňových
stavů na území ORP Ústí nad Labem.

plk. Ing. Roman Vyskočil, vrchní
rada - ředitel Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

x

V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů. Za samostatný a aktivní přístup k
zajištění ochrany zdraví a majetku občanů v městské části
Vaňov a v obci Dolní Zálezly v době před kulminací hladiny, kdy
vedl a organizoval činnosti v lokalitě odříznuté od jakékoli
případné nebo složité a časově náročné pomoci jednotkami HZS.

plk. Mgr. Pavel Faltys, rada ředitel územního odboru Ústí
nad Labem Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

x

Velitel jednotky SDH obce Roudnice nad Labem Jiří Bumbálek si
úkoly plní výtečným způsobem, pod jeho vedením a řízením se
jednotka dostala v plnění úkolů mezi nejlepší v okrese.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
Ohři a dalších povodňových stavů.

plk. Ing. Pavel Grund, rada ředitel územního odboru
Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje
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29 Tomáš Burian

30 Radek Černý

31 Roman Daněk

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x

x

x

Velitel jednotky SDH obce Dušníky Tomáš Burian si úkoly plní
výtečným způsobem, pod jeho vedením a řízením se jednotka
dostala v plnění úkolů mezi nejlepší v okrese. V letošním roce se
aktivně podílel na provádění záchranných a likvidačních prací
spojených se zdoláváním mimořádných událostí vzniklých
v důsledku povodňové situace na řece Labi a Ohři a dalších
povodňových stavů.
Velitel jednotky SDH obce Lovečkovice Radek Černý si úkoly plní
výtečným způsobem, pod jeho vedením a řízením se jednotka
dostala v plnění úkolů mezi nejlepší v okrese.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
Ohři a dalších povodňových stavů.
Svým dlouhodobým příkladným plněním povinností velitele
jednotky sboru dobrovolných hasičů napomáhá utváření a
dalšímu rozvoji integrovaného záchranného systému tak, aby
byla vždy naplněna jeho podstata a smysl.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních pracích spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů.

6

plk. Ing. Pavel Grund, rada ředitel územního odboru
Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

plk. Ing. Pavel Grund, rada ředitel územního odboru
Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

plk. Ing. Jaroslav Vaněk, rada ředitel územního odboru Děčín
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje

Příloha č. 1 k bodu 6.x
25. Rada Ústeckého kraje dne 21.8.2013

32 mjr. Ing. David Ďuriš

33 Pavel Fulín

34 ppor. Václav Hrstka

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x

x

x

Mjr. Ďuriš v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Ve výkonu služby plní určené úkoly přesně a
zodpovědně. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů. Mezi nejnáročnější patřilo mimo
jiné provádění záchranných a likvidačních prací v rámci živelních
pohrom – bleskových povodní a záplav, které postihly území
okresu Litoměřice v letech 2002,2006, 2009 a 2010 a 2013.

Velitel jednotky SDH obce Chotiměř Pavel Fulín si úkoly plní
výtečným způsobem, pod jeho vedením a řízením se jednotka
dostala v plnění úkolů mezi nejlepší v okrese.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
Ohři a dalších povodňových stavů.

Ppor. Hrstka v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Ve výkonu služby plní určené úkoly přesně a
zodpovědně. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů. Mezi nejnáročnější patřilo mimo
jiné provádění záchranných a likvidačních prací v rámci živelních
pohrom – bleskových povodní a záplav, které postihly území
okresu Děčín v letech 2002,2006, 2009 a 2010 a 2013.
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plk. Ing. Pavel Grund, rada ředitel územního odboru
Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

plk. Ing. Pavel Grund, rada ředitel územního odboru
Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

plk. Ing. Pavel Grund, rada ředitel územního odboru
Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje
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35 mjr. Ing. Jiří Hykl

36

mjr. Ing. Vladimír
Kopeček

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x

x

Mjr. Hykl v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a přirozeným
kariérním postupem se propracoval až na současné služební
zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a nejvýkonnější
příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí a
za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů. Mezi nejnáročnější patřilo mimo
jiné provádění záchranných a likvidačních prací v rámci živelních
pohrom – bleskových povodní a záplav, které postihly území
okresu Děčín v letech 2006, 2009 a 2010 a při požáru lesního
porostu v Národním parku České Švýcarsko v roce 2006, který
svým rozsahem a nasazením sil a prostředků patří k největším
požárům tohoto typu na území Ústeckého kraje.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů.

Mjr. Kopeček v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních pracích spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů.
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plk. Ing. Jaroslav Vaněk, rada ředitel územního odboru Děčín
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje

plk. Mgr. Pavel Faltys, rada ředitel územního odboru Ústí
nad Labem Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje
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37

por. Mgr. Stanislav
Kozák

ppor. Miloslav
38
Mandzák

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x

x

Por. Kozák v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů. Mezi nejnáročnější patřilo mimo
jiné provádění záchranných a likvidačních prací v rámci živelních
pohrom – bleskových povodní a záplav, které postihly území
okresu Litoměřice v letech 2002, 2006, 2009 a 2010 a 2013.

Ppor. Mandzák v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů. Mezi nejnáročnější patřilo mimo
jiné provádění záchranných a likvidačních prací v rámci živelních
pohrom – bleskových povodní a záplav, které postihly území
okresu Děčín v letech 2002, 2006, 2009 a 2010 a při požáru
lesního porostu v Národním parku České Švýcarsko v roce 2006,
který svým rozsahem a nasazením sil a prostředků patří k
největším požárům tohoto typu na území Ústeckého kraje.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních pracích spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů.
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plk. Ing. Pavel Grund, rada ředitel územního odboru
Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

plk. Ing. Jaroslav Vaněk, rada ředitel územního odboru Děčín
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje

39 Michal Michňa

mjr. Ing. Vojtěch
40
Slabina

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x

x
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Svým dlouhodobým příkladným plněním povinností velitele
jednotky SDH obce Libouchec napomáhá utváření a dalšímu
rozvoji integrovaného záchranného systému tak, aby byla vždy
naplněna jeho podstata a smysl.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů. Za maximální osobní nasazení a
bezproblémovou koordinaci jednotek podílejících se na obnově
infrastruktury a následné pomoci občanům v lokalitě městské
části Vaňov, ale i na dalších místech, kam byla jednotka
prostřednictvím KOPIS vyslána.

Mjr. Slabina v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů. Mezi nejnáročnější patřilo mimo
jiné provádění záchranných a likvidačních prací v rámci živelních
pohrom – bleskových povodní a záplav, které postihly území
okresu Děčín v letech 2006, 2009 a 2010 a při požáru lesního
porostu v Národním parku České Švýcarsko v roce 2006, který
svým rozsahem a nasazením sil a prostředků patří k největším
požárům tohoto typu na území Ústeckého kraje.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů.
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plk. Mgr. Pavel Faltys, rada ředitel územního odboru Ústí
nad Labem Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

plk. Ing. Jaroslav Vaněk, rada ředitel územního odboru Děčín
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje

41

mjr. Bc. Radim
Slavík

42 Radek Štekrt

43 nprap. Jiří Vlček

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x
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Mjr. Slavík v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů.

plk. Mgr. Pavel Faltys, rada ředitel územního odboru Ústí
nad Labem Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

x

Svým dlouhodobým příkladným plněním povinností velitele
jednotky SDH obce Povrly napomáhá utváření a dalšímu rozvoji
integrovaného záchranného systému, tak aby byla vždy naplněna
jeho podstata a smysl.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů. Za samostatné, odborné a
fundované řízení jednotek a dalších složek IZS řešících záchranu
majetku a následně likvidaci následků povodní v obcích Povrly a
Roztoky.

plk. Mgr. Pavel Faltys, rada ředitel územního odboru Ústí
nad Labem Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

x

Nprap. Vlček v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů při řízení zásahů odloučené jednotky
územního odboru na Střekově.

plk. Mgr. Pavel Faltys, rada ředitel územního odboru Ústí
nad Labem Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje
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mjr. Bc. Tomáš
44
Štěpánek

plk. Ing. Jaroslav
45
Vaněk

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x

x

Mjr. Štěpánek v rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je schopen přijímat odpovědnost za svá
rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů nejen v Ústeckém kraji.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů a ona odstraňování jejich následků.

Plk. Jaroslav Vaněk nastoupil k hasičskému sboru, tehdejšímu
okresnímu sboru požární ochrany v Ústí nad Labem, v únoru
1993. V rámci služby u sboru prošel řadou funkcí a přirozeným
kariérním postupem se propracoval až na současné služební
zařazení - ředitele územního odboru Děčín. Je aktivní a patří
mezi nejspolehlivější a nejvýkonnější příslušníky. Je schopen
přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí a za činnost podřízených
příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů. V roce 1996 se podílel na
likvidaci požáru v Chemopetrolu Litvínov, mezi nejnáročnější
patřilo i provádění záchranných a likvidačních prací v rámci
živelních pohrom – bleskových povodní a záplav v letech 1997,
2002, 2006, 2009 a 2010.
V letošním roce se aktivně podílel na provádění záchranných a
likvidačních prací spojených se zdoláváním mimořádných
událostí vzniklých v důsledku povodňové situace na řece Labi a
dalších povodňových stavů.
V rámci prohlubování mezinárodní spolupráce a součinnosti
složek integrovaného záchranného systému se aktivně podílí na
přípravě a úspěšné realizaci projektu „Spolupráce při řešení
krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí“ v rámci
Programu Cíl3/Ziel 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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plk. Ing. Roman Vyskočil, vrchní
rada - ředitel Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

plk. Ing. Roman Vyskočil, vrchní
rada - ředitel Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje
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plk. Ing. Pavel
46
Grund

47

npor. Mgr. Lukáš
Balaštík

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

x

x

Plk. Grund v rámci služebního poměru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků.
V průběhu celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady
mimořádných událostí a zásahů. Mezi nejnáročnější patřilo mimo
jiné provádění záchranných a likvidačních prací v rámci živelních
pohrom – bleskových povodní a záplav, které postihly území
okresu Litoměřice, Rakovník v letech 2002,2006, 2009 a 2010.
V letošním roce se aktivně podílel na řízení a organizaci
záchranných a likvidačních prací spojených se zdoláváním
mimořádných událostí vzniklých v důsledku povodňové situace
na řece Labi a Ohři a dalších povodňových stavů.

Npor. Balaštík v rámci služebního poměru prošel řadou funkcí a
přirozeným kariérním postupem se propracoval až na současné
služební zařazení. Je aktivní a patří mezi nejspolehlivější a
nejvýkonnější příslušníky. Je schopen přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí a za činnost podřízených příslušníků. V průběhu
celé své profesní kariéry se podílel na likvidaci řady mimořádných
událostí a zásahů. Mezi nejnáročnější patřilo mimo jiné provádění
záchranných a likvidačních prací v rámci živelních pohrom –
bleskových povodní a záplav, které postihly území okresu
Litoměřice v letech 2006, 2009, 2010 a 2013.
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plk. Ing. Roman Vyskočil, vrchní
rada - ředitel Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

plk. Ing. Pavel Grund, rada ředitel územního odboru
Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje

Příloha č. 8 k usnesení č. 10/27R/2013

Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne ….., usnesením č. ……….. stanovilo schválilo v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tyto Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje (dále jen
„zásady“).

Základní ustanovení

Čl. 1
1. Zastupitelstvo Ústeckého kraje udělením Ceny hejtmana Ústeckého kraje oceňuje vynikající
občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých
osob nebo skupin osob.
2. Oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Ústeckým krajem: na
území kraje se narodily, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, dílo,
činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj a přispívá k jeho věhlasu
a dobrému jménu.
3. Cena hejtmana Ústeckého kraje je udělována fyzickým osobám bez věkového omezení.
Neuděluje se in memoriam.

Čl. 2
1. Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Cenu hejtmana Ústeckého kraje vždy jedenkrát
v průběhu kalendářního roku.
2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Cenu hejtmana Ústeckého kraje v pěti oblastech:
regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum,
kultura a sport. V každé oblasti uděluje pouze jednu Cenu hejtmana Ústeckého kraje.
3. Oceněná osoba nebo skupina osob obdrží pamětní list o udělení Ceny hejtmana Ústeckého
kraje a finanční odměnu ve výši 50 tisíc Kč.

Postup pro udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje

Čl. 3
1. O udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na
základě návrhů občanů kraje, právnických osob se sídlem na území Ústeckého kraje či jiných
subjektů působících na území Ústeckého kraje. Navrhovatel a navrhovaný nesmí být totožný.
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2. Návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje mohou občané, právnické osoby se sídlem
na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území Ústeckého kraje předkládat
písemnou formou Zastupitelstvu Ústeckého kraje, a to na základě výzvy Odboru kancelář
hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 těchto zásad, zveřejněné
zpravidla do 30. listopadu kalendářního roku.
3. Uzávěrka podávání návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje je vždy do 28. 2.
následujícího kalendářního roku.
4. Podané návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje postoupí Odbor kancelář hejtmana
Krajského úřadu Ústeckého kraje jednotlivým příslušným komisím Rady Ústeckého kraje.
Každá komise doporučí k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého
kraje tři vhodné kandidáty.
5. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje
a doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí všechny předložené návrhy
a rozhodnout o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
6. Radě Ústeckého kraje musí být předloženy návrhy v takovém termínu, aby udělení cen mohlo
být projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje nejpozději do sedmi měsíců od termínu
uzávěrky podávání návrhů.
7. Kandidát doporučený Radou Ústeckého kraje musí splňovat věcná kritéria pro udělení Ceny
dle čl. 1 zásad.
8. Cena hejtmana Ústeckého kraje je zpravidla předávána slavnostně a veřejnou formou.
O udělení ceny se provede zápis do Pamětní knihy Ústeckého kraje. Předání ceny organizačně
zabezpečí Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Závěrečná ustanovení

Čl. 4
1. Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Dnem účinnosti těchto zásad se ruší Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje dříve platné.
2. Tyto zásady budou po svém schváleníbudou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého
kraje.
3. Přílohou těchto Zásad je vzor výzvy k předkládání návrhu na udělení Ceny hejtmana Ústeckého
kraje.

V Ústí nad Labem dne …………………

………………………………

Naformátováno: Písmo: není Tučné
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Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok …

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů,
právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje.

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února … na adresu:
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku
nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré
dokumenty, které podpoří Váš návrh: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o
činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou
osobu/skupinu osob. Veškeré zaslané dokumenty zůstávají uloženy na Krajském úřadě
Ústeckého kraje a nebudou Vám vráceny.

Společně s Návrhem na ocenění zašlete Prohlášení o bezúhonnosti nominovaného a jeho Souhlas
s nominací. Veškeré nutné formuláře jsou k dispozici ke stažení na této webové stránce.
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Severočeské doly a.s.
člen Skupiny ČEZ

SM LOUVA

o poskytnutí peněžitého daru

podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na
§ 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů

číslo 242/2013
uzavřená mezi
Sídlo:
Jednající:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
IBAN
Telefon:
(dále jen „dárce“)

S e v e r o č e s ké d o l y a .s .

Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Ing. Ivan Lapin
- předseda představenstva,
Ing. Vladimír Budinský, MBA
- člen představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 495. Výpis z obchodního rejstříku dárce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
499 01 982
CZ49901982
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 34005491/0100
CZ09 0100 0000 0000 3400 5491
+420474604276 (kontaktní osoba – Ing. Rudolf Kozák)
a

Ústec ký kraj

Sídlo:
400 02 Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48
Jednající:
Oldřich Bubeníček - hejtman Ústeckého kraje
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
Telefon:
+420475657724
(dále jen „obdarovaný“)
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžitého daru v souladu s § 20 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí dárce.
Dárce se na základě této smlouvy zavazuje přenechat obdarovanému finanční částku ve výši:
100 000,-Kč
(Slovy: jedno sto tisíc korun českých)
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II
Prohlášení dárce
Dárce má zájem na podpoře regionálního rozvoje, rozvoji kultury a udržování tradic, jakož
i na rozvoji cestovního ruchu a aktivit pro využívání volného času obyvatel měst a obcí
v regionu, kde vyvíjí svoji činnost, obdarovaného současně považuje za svého významného
partnera, a proto na tyto účely věnuje shora uvedenou částku.

III.
Ostatní ujednání
Obdarovaný dar uvedený v článku I. této smlouvy přijímá a zavazuje se jej použít
k účelům v rámci aktivit uvedeným v článku II. této smlouvy, a to konkrétně na: - podporu
přípravy a realizace kulturně společenské akce (výstavy) konané v Evropském parlamentu, jež se
uskuteční ve dnech 17. 9. – 20. 9. 2013 pod názvem: „Proměny těžební krajiny Ústeckého kraje
– rekultivace a revitalizace oblastí postižených povrchovou těžbou“.
Obdarovaný se zavazuje, že:
a. Prostředky z poskytnutého daru použije do 31. 12. 2013 a to výhradně k účelu, uvedenému
v článku III. této smlouvy.
b. Doloží dárci do 2 měsíců po vyčerpání prostředků, nejpozději však do 31. 1. 2014 účel a
způsob čerpání prostředků z poskytnutého daru.
c. Vrátí neprodleně všechny prostředky z poskytnutého daru, které nebyly prokazatelně využity
do 31. 12. 2013 nebo u nichž nebyl do 31. 1. 2014 prokazatelně doložen účel a způsob
čerpání nebo ty prostředky, které nebyly použity k účelu, uvedenému v článku III. této
smlouvy.
d. Dárci, nebo jeho pověřenému zástupci, který je oprávněn kontrolovat způsob využití
peněžitého daru, na jeho výzvu poskytne potřebnou součinnost při této kontrole, která
spočívá zejména v poskytnutí dokladů prokazujících způsob využití peněžitého daru.
V případě, že obdarovaný použije peněžitý dar v rozporu s touto smlouvou, je toto
považováno za hrubé porušení této smlouvy a dárce je oprávněn od této smlouvy
okamžitě odstoupit. Obdarovaný je v takovém případě povinen vrátit dárci celou výši daru,
a to do 5 dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy.
e. Zajistí navrácení věcí a práv z daru pořízených v případě, že přestane vykonávat činnost nebo
jinak zanikne důvod, pro který byly věci a práva pořízeny.
f. Obdarovaný tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. …………/………. ze dne ………… 2013.
IV.
Platební podmínky
Částka uvedená v článku I. této smlouvy, bude bez zbytečného odkladu převedena dárcem
na shora uvedený bankovní účet obdarovaného nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.
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V.
Závěrečná ujednání
Změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou. Tato smlouva je
vyhotovena ve třech exemplářích, každý s platností originálu, z nichž dárce obdrží dvě
vyhotovení a obdarovaný jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy
žádné okolnosti, které by uzavření této smlouvy bránily, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli, že ji řádně přečetly a porozuměly jejímu obsahu, a že ji uzavírají v dobré víře
prosty jakékoli formy tísně či nátlaku, a že tato smlouva neobsahuje nápadně nevýhodná
ustanovení pro žádnou z nich. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Chomutově, dne .............................

V Ústí nad Labem, dne ……….…...

………………………………………
dárce
Ing. Ivan Lapin
předseda představenstva
Severočeské doly a.s.

……………………………………
obdarovaný
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

………………………………………
dárce
Ing. Vladimír Budinský, MBA
člen představenstva
Severočeské doly a.s.

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku dárce
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č. j. 5600002841

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o podnájmu nebytových prostor
Smluvní strany:
ČEZ, a. s.
sídlo:
zastoupena:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Ing. Jakubem Bosákem, vedoucím útvaru nákup správa budov
a doprava
Ing. Zuzanou Krejčiříkovou, manažerkou útvaru evropská
agenda, oběma dle podpisového řádu
45274649
CZ45274649
Citibank Europe plc, organizační složka
IBAN: CZ64 2600 0000 0020 0126 8200
SWIFT: CITICZPX

ČEZ, a. s., je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 1581.
(dále jen „nájemce“) na straně jedné
a

Ústecký kraj
sídlo:
jednající:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna
1225172/0800, 882733379/0800

(dále jen „podnájemce“) na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“
Na základě čl. XII., odst. 12.3 smlouvy o podnájmu nebytových prostor č. 5600002841 ze
dne 22.12. 2011 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na její
úpravě takto:

Příloha č. 1 k bodu 6.6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor pro Zastoupení Ústeckého kraje
v Bruselu: Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor
27. Rada Ústeckého kraje dne 21.8.2013
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I.
Změny a doplnění smlouvy
1. Údaje o bankovním spojení nájemce se ruší a nahrazují tak, jak je uvedeno výše
v záhlaví tohoto dodatku č. 2.
2. Znění čl. III., odst. 3.1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
3.1 Tato smlouva se uzavírá a užívání předmětných nebytových prostor se sjednává na
dobu určitou od 1. 1. 2012 až do 31. 12. 2014 vyjma části týkající se užívání
společného prostoru – skladu (místnosti č. 6.06 a 6.07). V případě, že se nájemce
dohodne na výhradním užívání prostoru skladu (místnosti č. 6.06 a 6.07) s třetí osobou,
jeho sjednané užívání končí dnem určeným nájemcem a podnájemce je povinen do
tohoto dne vyklidit z něj své věci.
3. Znění článku IV. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
IV.
Nájemné
4.1

Podnájemce se zavazuje hradit nájemci čtvrtletní nájemné za užívání předmětných
nebytových prostor vyjma skladu (místnosti č. 6.06 a 6.07). Nájemné se skládá ze
základního nájemného a ze záloh na náklady spojené s užíváním a provozem
předmětných nebytových prostor a to:
a) Základní čtvrtletní nájemné je dohodou smluvních stran stanoveno ve výši EUR
2.534,93 (slovy: dvatisícepětsettřicetčtyřieurdevadesáttřicentů) bez DPH,
b) Zálohy na náklady spojené s užíváním a provozem předmětných nebytových prostor
za příslušné čtvrtletí jsou dohodou smluvních stran stanoveny ve výši EUR 639,27
(slovy: šestsettřicetdevěteurdvacetsedmcentů) bez DPH.
Celkové nájemné dle tohoto odstavce je splatné do každého pátého dne prvního
měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.

4.2

Každoročně k výročí data podpisu smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1.2 bude nájemné dle
tohoto článku odst. 4.1 a 4.4 upraveno s ohledem na skutečnou výši nákladů spojených
s užíváním a provozem předmětných nebytových prostor uvedených v tomto článku
odst. 4.1b) a 4.4b). Vyúčtování provádí nájemce písemně v termínu do 120 dní od data
výročí podpisu smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1.2 a bezodkladně jej doručí podnájemci.
Případný rozdíl bude příslušnou smluvní stranou vyrovnán bankovním převodem na
účet druhé smluvní strany.

4.3

Základní výše nájemného dle tohoto článku odst. 4.1 a) a 4.4 a) bude každoročně
k výročí data podpisu smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1.2 zvyšována/snižována
belgickým zdravotnickým indexem publikovaným v Belgian State Gazette (Moniteur
Belge/Belgisch Staatsblad).

4.4

Podnájemce se dále zavazuje hradit nájemci čtvrtletní nájemné za užívání skladu
(místnosti č. 6.06 a 6.07), který bude společně využíván všemi podnájemci 6. patra
objektu č. 60, ulice Rue du Trône v Bruselu. Nájemné se skládá ze základního
nájemného a ze záloh na náklady spojené s užíváním a provozem skladu a to:
a) Základní čtvrtletní nájemné je dohodou smluvních stran stanoveno ve výši EUR
593,89 (slovy: pětsetdevadesáttřieurosmdesátdevětcentů) bez DPH,

Příloha č. 1 k bodu 6.6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor pro Zastoupení Ústeckého kraje
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b) Zálohy na náklady spojené s užíváním a provozem skladu za příslušné čtvrtletí jsou
dohodou
smluvních
stran
stanoveny
ve
výši
EUR
149,77
(slovy:
stočtyřicetdevěteursedmdesátsedmcentů) bez DPH.
Nájemné je splatné do každého pátého dne prvního měsíce příslušného kalendářního
čtvrtletí a to společně s úhradou nájemného dle odst. 4.1 tohoto článku.
4.5

Neobsazeno

4.6 V případě, že se nájemce dohodne na výhradním užívání skladu (místnosti č. 6.06 a
6.07) s třetí osobou, bude k datu ukončení užívání skladu a vyklizení věcí
podnájemcem vyúčtováno příslušné nájemné a náklady spojené s užíváním a
provozem skladu.
4.7

Nájemné a náklady spojené s užíváním a provozem předmětných nebytových prostor
představují plnění osvobozené od DPH dle článku 44 §3, 2° belgického zákona o DPH.

4.8

Neobsazeno

4.9 Podnájemce se zavazuje hradit nájemci veškeré další prokazatelné a předem
podnájemcem odsouhlasené náklady související s podnájmem.
4. Znění článku V., odst. 5.1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
5.1 Nájemné včetně nákladů spojených s užíváním a provozem předmětných nebytových
prostor dle článku IV. odst. 4.1 a 4.4 této smlouvy hradí podnájemce bezhotovostním
převodem na výše uvedený účet nájemce.
5. Příloha č. 4 se ruší bez náhrady.
II.
Ostatní a závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn
v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na skutečnost, že společné užívání místnosti č. 6.11 bylo ukončeno
k 30.6.2013, dohodly se smluvní strany na narovnání vzájemných vztahů tak, že nájemné
ve výši stanovené tímto dodatkem č. 2 náleží nájemci počínaje 3. čtvrtletím 2013.
Případný přeplatek na nájemném vrátí nájemce podnájemci odečtem z následující
fakturace. Případné přeplatky či nedoplatky v platbách za služby budou vyúčtovány
nejpozději v rámci pravidelného ročního vyúčtování v roce 2014.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č….
ze dne 21. 8. 2013.

Příloha č. 1 k bodu 6.6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor pro Zastoupení Ústeckého kraje
v Bruselu: Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor
27. Rada Ústeckého kraje dne 21.8.2013
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ČEZ, a. s.

Ústecký kraj

V Praze dne: …………

V Ústí nad Labem dne: …………

……………………..............

…………………….....................

Ing. Jakub Bosák
vedoucí útvaru nákup
správa budov a doprava

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

……………………..............
Ing. Zuzana Krejčiříková
manažerka útvaru evropská agenda

Příloha č. 11 k usnesení č. 17/27R/2013
ZMĚNA
JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE A JEHO VÝBORŮ
1. Dosavadní text Článku 7 odst. (4) se ruší a nahrazuje tímto zněním:
(4) Vystoupení občana Ústeckého kraje. Občané kraje, kteří dosáhli věku 18 let, a jiné
fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a kterým ustanovení § 12 odst. 3 a § 13 Zákona
přiznává postavení občana kraje (dále jen „Občan“) mají právo vyjádřit svá stanoviska
k projednávaným bodům programu Zastupitelstva (projednávané věci). U každého
projednávaného bodu programu vyzve Předsedající po skončení vystoupení
Předkladatele Materiálu s úvodním slovem Občany, zda-li chtějí vyjádřit svá stanoviska
k projednávanému bodu programu. Občané se hlásí písemnými přihláškami, které
obsahují zejména jméno, příjmení, bydliště Občana, bod programu, ke kterému se hodlá
vyjádřit, čestné prohlášení o tom, že je občanem kraje, popř. je mu toto postavení
Zákonem přiznáváno, souhlas Občana s pořízením obrazového a zvukového přenosu a
záznamu jeho vystoupení a informaci o odpovědnosti Občana za zveřejnění osobních
údajů v rámci jeho vystoupení. Formulář je k dispozici na místě označeném „SERVIS“,
kam také Občan nejpozději do skončení vystoupení Předkladatele Materiálu s úvodním
slovem svou přihlášku odevzdává. K později doručeným přihláškám se nepřihlíží. Slovo
uděluje Předsedající v pořadí, ve kterém Občané své písemné přihlášky doručili. Občan
je oprávněn vystoupit v rámci projednávaného bodu programu pouze jednou a délka
jeho vystoupení nesmí přesáhnout 5 minut. Na návrh člena Zastupitelstva může
Zastupitelstvo hlasováním prodloužit dobu vystoupení Občana. Požaduje-li občan
v rámci svého vystoupení projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti
Zastupitelstvem dle § 12 odst. 2 písm. d) Zákona, bude o tomto požadavku rozhodováno
Zastupitelstvem na některém z jeho následujících zasedání poté, kdy Rada předloží
k požadavku Občana své doporučení a související informace. V případě, že Občan
podepře svůj požadavek žádostí podepsanou nejméně 1000 občany, musí být projednána
Zastupitelstvem do 90 dnů.
2. Dosavadní text Článku 20 odst. (5) se ruší a nahrazuje tímto zněním:
(5) Během zasedání Zastupitelstva je pořizován elektronický zápis a tento je archivován
krajským úřadem po dobu pěti let. Zastupitelstvo může rozhodnout ve zvláštních
případech o delší době archivace.
3. Za Článek 20 se doplňuje nový Článek 20a, který zní:
Článek 20a
Obrazový a zvukový přenos a záznam ze zasedání Zastupitelstva
(1) Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován přímý obrazový a zvukový přenos
prostřednictvím sítě internet (odkaz na internetových stránkách Ústeckého kraje).
(2) Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude vždy
po ověření usnesení a zápisu, anonymizaci osobních údajů a odstranění přestávek
zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje. Veškeré úpravy budou vždy
zvýrazněny příslušným textem, např. „Přestávka“, „Ochrana osobních údajů“. Tento
záznam bude zveřejněn nejpozději do 14 dnů od zasedání Zastupitelstva, a to po dobu 5
let.
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(3) Obrazový a zvukový záznam je pořizován v kompatibilním formátu. Jedná se o jeden
záznam se zvukovou a obrazovou stopou. Záznam může být rozdělen do několika na
sebe navazujících částí, ale musí být vždy označen ve formátu např. „část 1/3“.
(4) Obrazový a zvukový přenos a záznam ze zasedání Zastupitelstva je pořizován pouze při
zasedáních Zastupitelstva v konferenčním sále budovy A Krajského úřadu Ústeckého
kraje, který je za tímto účelem vybaven záznamovým zařízením.
(5) V souvislosti s pořizováním obrazového a zvukového přenosu a záznamu je uvedena:
a)
informace o pořizování obrazového a zvukového přenosu a záznamu při vstupu
do konferenčního sálu,
b)
souhlas Občana s pořízením obrazového a zvukového přenosu a záznamu jeho
vystoupení a informace o odpovědnosti Občana za zveřejnění osobních údajů
v rámci jeho vystoupení ve formuláři přihlášky pro vystupující občany dle čl. 7
odst. 4 tohoto jednacího řádu,
c)
informace o pořizování obrazového a zvukového přenosu a záznamu v záhlaví
listiny přítomných (prezenční listina),
d)
informace o pořizování obrazového a zvukového přenosu a záznamu v úvodním
slově Předsedajícího.
(6) Obrazový a zvukový přenos a záznam je pořizován za účelem informování občanů o
zasedání Zastupitelstva. Záznam je pořizován rovněž jako podklad pro vyhotovení
zápisu ze zasedání Zastupitelstva.
(7) Každý, kdo se domnívá, že pořizování obrazového a zvukového přenosu a záznamu je
v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo jinak v rozporu se
zákonem, může požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.
(8) Zastupitelé a ostatní vystupující jsou při svých vystoupeních povinni v zájmu ochrany
soukromí třetích osob uvádět osobní údaje třetích osob pouze v nezbytných případech a
v nezbytném rozsahu.

Příloha č. 12 k usnesení č. 25/27R/2013

Příloha č. 13 k usnesení č. 37/27R/2013

č.j. ŠR 7/2005

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen zřizovatel)

DODATEK Č. 3
KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ č.j. ŠR 7/2005
ŠKOLSKÉ RADY

Základní školy při Dětské psychiatrické léčebně,
Louny
(dále jen školská rada)

ze dne 15.6.2005, usnesení č. 63/13R/2005 Rady Ústeckého kraje
dodatek č. 1 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/35R/2006 ze dne 5.4.2006
dodatek č. 2 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/76R/2011 ze dne 27.4.2011
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. /R/2013 ze dne 21. srpna 2013 se výše uvedená
zřizovací listina mění takto:
1. Název školské rady v záhlaví po změně zní:
Školská rada Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny.
2. Článek II. „Škola při které je školská rada zřízena“ po změně zní:
1. Název: Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková
organizace.
2. Sídlo: Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. září 2013
V Ústí nad Labem dne 21. srpna 2013

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 14 k usnesení č. 37/27R/2013
č.j. ŠR 153/2011

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen zřizovatel)

DODATEK Č. 1
KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ č.j. ŠR 153/2011
ŠKOLSKÉ RADY

Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov
(dále jen školská rada)

ze dne 20.7.2011, usnesení č. 53/81R/2011 Rady Ústeckého kraje
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. /R/2013 ze dne 21. srpna 2013 se výše uvedená
zřizovací listina mění takto:
1. Článek II. „Škola při které je školská rada zřízena“ po změně zní:
1. Název: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace.
2. Sídlo: Masarykova 12, 419 01 Duchcov.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. září 2013
V Ústí nad Labem dne 21. srpna 2013

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 15 k usnesení č. 83/27R/2013
Příloha č. 1 k bodu č. 28

Příloha č. 16 k usnesení č. 84/27R/2013
Příloha č. 2 k bodu č. 29

Příloha č. 17 k usnesení č. 85/27R/2013
Příloha č. 3 k bodu č. 30

Příloha č. 18 k usnesení č. 86/27R/2013
Příloha č. 4 k bodu č. 31

Příloha č. 19 k usnesení č. 87/27R/2013
Příloha č. 5 k bodu č. 32

Příloha č. 20 k usnesení č. 89/27R/2013
Příloha č. 6 k bodu č. 34

Příloha č. 21 k usnesení č. 90/27R/2013
Příloha č. 7 k bodu č. 35

Příloha č. 22 k usnesení č. 115/27R/2013

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo výpůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 659 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Půjčitel:

E-mail/telefon:
RČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
a
Výpůjčitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
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I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je na základě Smlouvy o převodu vlastnictví (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 7. 12.
2009, zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V-33/2010-509 Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice vlastníkem této nemovitosti:
-

pozemek: p. č. 668/1 o výměře 4995 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond

obec Mikulov, k. ú. Mikulov v Krušných horách, zapsané na LV č. 319 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro
(dále jako „půjčitel“)
2. Pozemek:
p. č. 668/1 o výměře 56 m2
(dle zákresu situace stavby ze dne 3.7.2013, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy) v k. ú.
Mikulov v Krušných horách, obec Mikulov bude využitý pro realizaci projektu
„Krušnohorská magistrála“.
(dále jako „předmět výpůjčky“)
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává výpůjčiteli předmět výpůjčky-pozemek specifikovaný
v čl. I. bodu 2. této smlouvy, aby je dočasně užíval za účelem realizace projektu
s názvem stavby „Krušnohorská magistrála“, jehož předmětem je vybudování
cyklostezky.
II.
Podmínky výpůjčky
1. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou s účinností
od podpisu smlouvy, minimálně po dobu 5 let od ukončení fyzické realizace
projektu.
2. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezúplatně.
3. Výpůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky bezúplatně k užívání tomu subjektu,
který bude stavbu realizovat.
4. Půjčitel tímto uděluje výpůjčiteli nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací stavby, která je předmětem stavby
popsané v čl. I. této smlouvy, přičemž tento souhlas platí i pro veškerá správní řízení,
která jsou vedena za účelem realizace této stavby (akce „Krušnohorská magistrála“).
III.
Vrácení předmětu výpůjčky, výpověď smlouvy
1. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže jej výpůjčitel neužívá nebo jestliže jej užívání v rozporu s účelem,
kterému slouží
2. Výpůjčitel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
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3. Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.
IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Půjčitel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět výpůjčky do
vlastnictví třetí osoby.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na budoucím převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví
výpůjčitele (budoucího kupujícího) na základě budoucí kupní smlouvy za podmínky, že
tato smlouva bude schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud ke schválení
budoucí kupní smlouvy nedojde, budoucí kupní smlouva nebude uzavřena.
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, které budou obsaženy v
budoucí kupní smlouvě. Smluvní strany se dohodly:
-

na kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 trvalého záboru pozemku p. p. č. 668/1 o
předpokládané výměře 56 m2 v k. ú. Mikulov v Krušných horách

-

na výkupu pozemků po uzavření smlouvy před zahájením stavby

Přesná výměra je stanovena geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího
kupujícího.
Budoucí kupující se zavazuje vyzvat budoucího prodávajícího (půjčitele) k uzavření
předmětné kupní smlouvy do 150 kalendářních dnů od schválení geometrického plánu
příslušným katastrálním úřadem a stavebním úřadem a to tak, že zašle budoucímu
prodávajícímu příslušný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 30
kalendářních dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
Budoucí prodávající si je vědom, že předpoklad dotčení jeho nemovitostí uvedený v této
smlouvě je přibližný a že se může změnit. Pokud po uzavření této smlouvy dojde
k takovým změnám projektu předmětné stavby, v jejichž důsledku již nebude potřeba
užití nemovitosti budoucího prodávajícího pro realizaci stavby, převod předmětu výpůjčky
nebude realizován.
3. Výpůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto
usnesením Rady Ústeckého kraje č. ………………… ze dne …………………..
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž půjčitel
obdrží 1 vyhotovení, výpůjčitel obdrží 3 vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
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V.
Podpisy smluvních stran
Půjčitel i výpůjčitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Mikulově dne …………...

V Ústí nad Labem dne ………………..……

Půjčitel

Výpůjčitel

...............................................

....................................................
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Přílohy:
Příloha č. 1 – situace stavby
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Příloha č. 23 k usnesení č. 116/27R/2013
Příloha č. 9 k bodu č. 61

Smlouva o výpůjčce
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí,
se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
IČ: 00551023
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu 2229001/0710
jednající: Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru centrálních nákupů, veřejných
zakázek a právní podpory
(dále jen „půjčitel“)

a
Ústecký kraj – Krajský úřad Ústeckého kraje
se sídlem Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu 882733379/0800
jednající: Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
(dále jen „vypůjčitel“)

uzavírají dle § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen „smlouva“):

Preambule
Půjčitel je příslušný hospodařit s předmětem smlouvy, který je majetkem České
republiky, a ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací
s majetkem státu, s ním hospodaří a nakládá. Půjčitel přenechává předmět smlouvy
vypůjčiteli do užívání z důvodu veřejného zájmu, kterým je vykonávání činnosti
v rámci přenesené působnosti.

l.
Předmět smlouvy
Půjčitel touto smlouvou přenechává bezúplatně do užívání vypůjčiteli určité movité
věci, jejichž seznam a hodnota je uvedena v příloze, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy.
ll.
Podmínky uzavření smlouvy
1. Doba výpůjčky předmětu smlouvy se stanovuje od data podpisu oběma
smluvními stranami na dobu určitou, a to do 31. 12. 2013.
2. Půjčitel může tuto smlouvu vypovědět, přičemž výpovědní doba je jeden měsíc
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď vypůjčiteli doručena.
3. Půjčitel prohlašuje, že předmět smlouvy je ve stavu způsobilém k řádnému
užívání a nemá žádných právních vad, ani vad, které by způsobovaly nemožnost
jeho obvyklého využívání.
4. Vypůjčitel se zavazuje, že:
- při používání předmětu smlouvy se bude řídit stanoveným návodem;
- bude předmět smlouvy užívat s účelem, ke kterému mu byl poskytnut;
- bude předmět smlouvy chránit před poškozením nebo zničením;
- odpovídá za škodu, která vznikne na předmětu smlouvy následkem
poškození, zničení či ztráty a zavazuje se vzniklou škodu půjčiteli uhradit;
- zabezpečí odstranění veškerých vad, které se na předmětu smlouvy během
doby výpůjčky vyskytnou.

III.
Další ujednání
1. Inventury předmětu smlouvy budou prováděny v souladu s platnou právní
úpravou, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
a to v součinnosti obou smluvních stran, podle operativních pokynů půjčitele.
Za tím účelem se vypůjčitel zavazuje umožnit zástupcům půjčitele přístup
k předmětu smlouvy.
2. Vypůjčitel potvrzuje, že je seznámen se všemi náležitostmi a pracovními postupy
potřebnými pro užívání předmětu smlouvy a jsou mu známa veškerá práva
a povinnosti vyplývající z tohoto vztahu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
dva obdrží půjčitel a dva vypůjčitel.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými
dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Příloha: popis předmětu smlouvy

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

……………………………..
Půjčitel

…………………………
Vypůjčitel

Příloha č. 24 k usnesení č. 253/27R/2013
Příloha č. 10 k bodu č. 198

Příloha č. 25 k usnesení č. 254/27R/2013
Příloha č. 11 k bodu č. 199

Příloha č. 26 k usnesení č. 260/27R/2013
Příloha č. 12 k bodu č. 205

Krajský úřad
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího:

11/SML2513

Dodatek č. 2 ke smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene č. 11/SML2513
ze dne 15. 9. 2011
Smluvní

strany

Prodávající a oprávněný:
Ústecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro věcná jednání:
telefon:
e-mail:
(dále jen jako „prodávající“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
708 92 156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
882733379/0800, v.s. 411
Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského
úřadu Ústeckého kraje
+420 475 657 407
simak.j@kr-ustecky.cz

a
Kupující a povinný:
společnost Sempra Vrbičany s.r.o.
se sídlem:
Vrbičany 1, PSČ 411 21
zastoupená:
Ing. Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti
IČO:
250 12 827
DIČ:
CZ25012827
bankovní spojení:
GE Money Bank, a.s., pobočka Lovosice
číslo účtu:
20001-1170006784/0600,
zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 11654
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jiří Šmíd, jednatel společnosti
telefon:
+420 416 653 459, +420 606 174 951
e-mail:
sempra.vrbicany@seznam.cz
(dále jen jako „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene č. 11/SML2513
ze dne 15. 9. 2011
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I.
Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2011 smlouvu kupní a o zřízení věcného břemene
č. 11/SML/2513, jejímž předmětem je prodej nemovitého majetku v k.ú. Vrbičany u Lovosic
(dále jen „Smlouva“).
II.
Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy následovně:
V článku IV. odst. 3 písm. a):
„a) na své náklady vybuduje přeložku stávajících rozvodů nízkého napětí na převáděných
nemovitostech (budova bez čp/če, pozemky p.č. st 1/3 a p.č. 2/6 v k.ú. Vrbičany u Lovosic)
dle dokumentace odsouhlasené smluvními stranami a Střední odbornou školou technickou a
zahradnickou Lovosice, příspěvkovou organizací, IČO: 000 82 571, a to v termínu nejpozději
do 31. 8. 2016 a zajistí nejpozději do 31. 12. 2016 zřízení příslušného věcného břemene
k pozemku KN parc. č. 2/6 v k.ú. Vrbičany u Lovosic ve prospěch oprávněného Střední
odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvkovou organizací, IČO: 000
82 571; práce na přeložce bude provádět v období letních prázdnin, případně tak, aby
nedošlo k narušení chodu Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice,
příspěvkové organizace; do doby vybudování přeložky zachová stávající rozvody nízkého
napětí na převáděných nemovitostech a do této doby bude elektrická energie ze stávající
přípojky využívána pouze Střední odbornou školou technickou a zahradnickou Lovosice,
příspěvkovou organizací.
III.
S ohledem na výše sjednanou změnu Smlouvy se smluvní strany dohodly na tom, že
kupující není povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu dle článku IV. odst. 4 Smlouvy
za prodlení s plněním závazku vybudovat přeložku stávajících rozvodů nízkého napětí na
převáděných nemovitostech v době od 1.7.2012 do dne uzavření tohoto dodatku.
IV.
O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze
dne ………… 2013, č. ………………………… .
V.
Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ústí nad Labem dne …………………

Ve Vrbičanech dne …………………

…………………………………………….

………………………………………………

Prodávající
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Kupující
Sempra Vrbičany s.r.o.
Ing. Jiří Šmíd, jednatel společnost
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Příloha č. 27 k usnesení č. 267/27R/2013
Příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo zájemce: 11/SML0100-01
Číslo zprostředkovatele:
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM SMLOUVY
O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE ZBYTNÉHO MAJETKU ÚSTECKÉHO KRAJE
uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Zájemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu
Ústeckého kraje
Email/telefon:
simak.j@kr-ustecky.cz / 475 657 407
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Zprostředkovatel:
Top Credit, a.s.
Sídlo:
Na Valích 641, 440 01 Louny
Zastoupená:
Jaroslavem Boudou, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Martin Čech, místopředseda představenstva
Email/telefon:
cechm@topcredit.cz / 777 748 447
IČ:
25407210
DIČ:
CZ25407210
Bank. spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2900355738/2010
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1209
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU
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I.
1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 2.2.2011 Smlouvu o zprostředkování prodeje
zbytného majetku Ústeckého kraje č. 11/SML0100 (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 23.5.2013 byla zprostředkovateli doručena výpověď Smlouvy. V souladu s ust.
čl. IV odst. 2 Smlouvy smluvní vztah ze Smlouvy skončil k 22.6.2013.
3. Před doručením výpovědi Smlouvy zahájil zprostředkovatel přípravu těchto dražeb:
Budova č.p. 682 včetně pozemku p.č. 420 a 3 mobilních garáží v k.ú. Šluknov
Budova č.p. 3602 včetně pozemku p.č. 2444 a p.č. 2448/15 (dle GP 4849373/2012) v k.ú. Chomutov I
Budova č.p. 541 včetně pozemku p.č. 517 (dle GP 1289-294/2012) a budova č.p.
605 včetně pozemku 518/1 (dle GP 1289-294/2012) v k.ú. Trmice
Pozemek p.č. 920 v k.ú. Rozhled
Budova č.p. 599 včetně pozemku p.č. 2710 a p.č. 2709 v k.ú. Louny
Budova č.p. 388 včetně pozemku st.p.č. 161 v k.ú. Dolní Křečany
Budova č.p. 3282 včetně pozemku p.č. 202/1, budova bez čp/če včetně pozemku
p.č. 202/2, budova bez čp/če včetně pozemku p.č. 202/3 v k.ú. Chomutov II
Budova č.p. 348 včetně pozemku p.č. 1619/1, p.č. 1617, p.č. 1618,
p.č. 1620/1 v k.ú. Střekov
Budova č.p. 1126 včetně pozemku p.č. 52, p.č. 53 v k.ú. Rumburk
4. V souladu s ust. § 28 odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů, uhradí zájemce zprostředkovateli účelně vynaložené náklady
v celkové výši 78 489,- Kč s DPH do 30 dnů ode dne uzavření této Dohody. Podrobnou specifikaci účelně vynaložených nákladů, které budou uhrazeny, obsahuje příloha č. 1 této Dohody.
5. Znalecké posudky zpracované, popř. aktualizované v souvislosti s přípravou dražeb
uvedených v odst. 3 předal zprostředkovatel zájemci.
II.
1. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5. O uzavření této dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. …….....
ze dne 21.8.2013.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Lounech dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Zájemce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Zprostředkovatel
Top Credit, a.s.
Jaroslav Bouda, předseda představenstva

Přílohy: Příloha č. 1 – specifikace nákladů

Příloha č. 1 – Specifikace nákladů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

datum
17.1.2013
21.1.2013
21.1.2013
12.2.2013
25.2.2013
28.2.2013
15.3.2013
15.4.2013
15.4.2013
4.1.2013
8.1.2013
12.3.2013

13.3.2013

17
18

Celkem
Celkem

znalecký posudek č.p. 682 k.ú. Šluknov
znalecký posudek č.p. 3602 k.ú. Chomutov
znalecký posudek č.p. 641 a 605 k.ú. Trmice
znalecký posudek pozemek parc. č. 920 k.ú. Rozhled
znalecký posudek č.p. 599 k.ú. Louny
znalecký posudek č.p. 388 k.ú. Dolní Křečany
znalecký posudek č.p. 3282 k.ú. Chomutov - aktualizace
znalecký posudek č.p. 348 k.ú. Střekov - aktualizace
znalecký posudek č.p. 1126 k.ú. Rumburk - aktualizace
cestovné LN-Chomutov-LN 72 km x 6,84 Kč
- prohlídka nových nemovitostí
cestovné LN-Šluknov-LN 266 km x 6,84 Kč
- prohlídka nových nemovitostí
cestovné LN-Šluknov-LN 266 km x 6,84 Kč
- prohlídka nových nemovitostí a instalace reklamních
cedulí
cestovné LN-Chomutov-LN 72 km x 6,84 Kč
- prohlídka nových nemovitostí a instalace reklamních
cedulí
práce 51 h. x 890,- Kč
3 h. zajišťování znalce pro vypracování ZP
7 h. prohlídky ze dne 4. 1. 2013 a 8. 1. 2013
20 h. prohlídky ze dne 12.3. 2013 a 13. 3. 2013 a umístění reklamních cedulí
21 h. příprava 6 dražeb připravovaných na 25. 4. 2013
zadaných Ústeckým krajem a zastavených před podpisem smluv a dražebních vyhlášek z důvodu výpovědi
Smlouvy o zprostředkování prodeje zbytného majetku
Ústeckého kraje č. 11/SML0100 ze dne 2. 2. 2011
bez DPH
21% DPH

částka
1 500,00
1 500,00
1 500,00
620,00
2 000,00
1 500,00
1 235,00
2 500,00
2 500,00
492,00
1 819,00
1 819,00

492,00

45 390,00

64 867,00
78 489,00

Příloha č. 28 k usnesení č. 268/27R/2013
Příloha č. 1

Příloha č. 29 k usnesení č. 276/27R/2013

Příloha č. 30 k usnesení č. 278/27R/2013
Ředitelství silnic a dálnic ČR
státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Filip, pověřen řízením Správy Chomutov
oprávněn jednat ve věcech provozních: Ing. Blanka Holá, pověřena řízením provozního
úseku
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
Číslo účtu: 43935041/0100
(dále jen „půjčitel“)
a
Ústecký kraj
Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „vypůjčitel“)
uzavírají podle § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

SMLOUVU
O VÝPŮJČCE NEMOVITOSTI
Č. 11313701
I.
1. Česká republika je na základě § 9 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění, vlastníkem silnice I. třídy číslo 13 a půjčiteli na základě zřizovací listiny
přísluší ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, v platném znění, s touto silnicí hospodařit.
2. Vypůjčitel je žadatelem o úplnou uzavírku silnice I. třídy I/13 v úseku od křižovatky se
silnicí I. třídy I/30 u Chlumce po křižovatku se silnicí II. třídy II/248 ve Varvažově (dále
jen „nemovitost“) z důvodu konání kulturní akce: „Oslavy 200. výročí napoleonských
bitev u Chlumce a Přestanova“.
II.
Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému užívání část silnice I. třídy č. I/13 v úseku
od křižovatky se silnicí I. třídy I/30 u Chlumce po křižovatku se silnicí II. třídy II/248 ve
Varvažově pro konání kulturní akce: „Oslavy 200. výročí napoleonských bitev u Chlumce
a Přestanova“ za těchto podmínek:
1. Nemovitost se půjčuje na dobu určitou, a to po dobu konání oslav, tj. od 31.8.2013 –
0,00 hod. do 1.9.2013 – 7,00 hod.
„Oslavy 200. výročí napoleonských bitev
u Chlumce a Přestanova“

1
11313701

2. Nemovitost se půjčuje za podmínek uvedených ve stanovisku půjčitele ze dne
15.8.2013, které je součástí této smlouvy jako Příloha č.1.
III.
1. Vypůjčitel se zavazuje využívat nemovitost pouze pro účel uvedený v článku I. bod 2.
této smlouvy
2. Nejpozději v den skončení výpůjčky předá vypůjčitel nemovitost ve stavu, v jakém ji
převzal, půjčiteli.
IV.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 31.8.2013 – 0,00 hod.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých a
vzestupně číslovaných dodatků. Bez dodržení těchto podmínek není změna smlouvy
platná.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
5. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. ….. ze
dne …….. .
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
Půjčitel

Vypůjčitel

V Chomutově dne :

V Ústí nad Labem dne :

……………………………
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Václav Filip
pověřen řízením Správy Chomutov

………………………………..
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 1: Stanovisko k úplné uzavírce a zvláštnímu užívání silnice I. třídy I/13 pro
kulturní akci: „Oslavy 200. výročí napoleonských bitev u Chlumce a Přestanova“ – silnice
I/13 ze dne 15.8.2013
„Oslavy 200. výročí napoleonských bitev
u Chlumce a Přestanova“
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Příloha č. 31 k usnesení č. 279/27R/2013

Číslo Ústeckého kraje:
Číslo Národního technického muzea:

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Ústecký kraj
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
jednající: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
dále jen „Kraj“
a
Národní technické muzeum
sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
jednající: Bc. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem muzea
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299
dále jen „Muzeum“
uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí
tuto
SMLOUVU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
jejímž předmětem je dohoda o vzájemné spolupráci při pořádání mezinárodní
konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na
Seznam světového dědictví UNESCO
Strany se dohodly takto:
I.
Preambule
Smluvní strany mezi sebou uzavírají tuto smlouvu o v zájemné spolupráci (dále jen
„Smlouva“), ve které se dohodly na podmínkách vzájemné spolupráce při přípravě a
realizaci mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge
k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO v průběhu roku 2013
v Národním technickém muzeu v Praze (dále jen „Konference“).
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II.
Forma spolupráce
Kraj připraví a uspořádá v průběhu roku 2013, v termínu dohodnutém s Muzeem,
Konferenci v hlavní budově Národního technického muzea, ul. Kostelní 42, Praha 7,
včetně organizačního, personálního a finančního zajištění. Muzeum pro tuto
příležitost bude součinné s Krajem v organizačních záležitostech, pro uspořádání
konference poskytne bezplatně prostory, vstup do expozice a přítomnost příslušného
personálu.
III.
Povinnosti smluvních stran
Kraj se zavazuje:
1. Připravit a realizovat konferenci po organizační a ekonomické stránce, včetně
zajištění finančního krytí nákladů za služby, materiál a vlastní personál.
2. Zajistit program konference, včetně přednášejících odborníků, výrobu a
distribuci pozvánek a doprovodných materiálů.
3. Zajistit propagaci Konference.
4. Spolupracovat s personálem Muzea při přípravě a realizaci Konference.
Muzeum se zavazuje:
1. Po dobu konání konference Kraji bezplatně poskytnout prostory v hlavní
budově muzea, ul. Kostelní 42, Praha 7: Přednáškový sál, Salonek za
Přednáškovým sálem, Hlavní vestibul a příslušná sociální zařízení.
2. Umožnit Kraji instalovat v poskytnutých prostorách propagační materiály.
3. Pro účastníky konference zajistit bezplatnou prohlídku s průvodcem do
expozice hornictví v Muzeu a Rudolfovy štoly pod Letnou.
4. Spolupracovat s personálem Kraje při přípravě a realizaci Konference.
IV.
Poskytování informací
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Muzeum prohlašuje,
že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového
právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,
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2.
3.

4.
5.
6.

nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu
k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, neboť slouží k zajišťování
uspokojování veřejných potřeb. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak,
řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.
Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada kraje
usnesením č. ……………. ze dne ……………..
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma
smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do ukončení realizace
Konference, nejdéle však do 31. 12. 2013.

V.
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že
si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem, dne

V Praze, dne

……………………………………

…………………………………..

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Národní technické muzeum
Bc. Karel Ksandr, generální ředitel
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Příloha č. 32 k usnesení č. 284/27R/2013

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 13/SML0691
Číslo příjemce:

DODATEK Č. 1

k smlouvě č. 13/SML10691 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2013“
uzavřené dne 2. 7. 2013

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 882993349/0800
a
Roman Sigmund
Sídlo:
Zastoupený:
Romanem Sigmundem
Kontaktní osoba: Roman Sigmund
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Most

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku 2. bod 3. smlouvy takto,
z původního:
1. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 6. 2013. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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na text nový:
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 7. 2013. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 00/24R/2013 ze dne
21. 8. 2013.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Mostě dne

Oldřich Bubeníček
hejtmanka Ústeckého kraje

Roman Sigmund
ředitel
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Příloha č. 33 k usnesení č. 287/27R/2013

EUROREGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ
Programm zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen dem Freistaat Sachsen und
der Tschechischen Republik 2007 - 2013
Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko 2007 - 2013

Kooperationsvertrag

Smlouva o spolupráci

zwischen dem Lead-Partner
und dem/n Projektpartner/n

mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými
partnery

Kleinprojektefonds in der Euroregion
Erzgebirge/Krušnohoří

Fond malých projektů v Euroregionu
Krušnohoří/Erzgebirge

Auf Grundlage

Na základě













der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1260/1999, in der jeweils geltenden Fassung,
der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999, in der
jeweils geltenden Fassung, sowie
der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission
vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung von
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen
über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den
Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr.
1080/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, in der jeweils geltenden Fassung,
des
„Programms
zur
Förderung
der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem
Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik
2007-2013“
vom
20.
Dezember
2007
(2007CB163P0017) und
des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments zum
Kleinprojektfonds Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007 bis 2013
zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik vom 20.11. 2008









nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne
11. července 2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském
sociálním
fondu
a
Fondu
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999, v platném znění,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1080/2006 ze dne 5. července 2006 o
Evropském fondu pro regionální rozvoj a o
zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, v platném
znění, a
nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne
8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí
předpisy k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o
obecných
ustanoveních
týkajících
se
Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu
soudržnosti
a
k nařízení
Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o
Evropském fondu pro regionální rozvoj,
v platném znění,
„Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko v období let 2007-2013“ z 20. prosince
2007 (2007CB163P0017) a
společného Realizačního dokumentu k Fondu
malých projektů Ziel 3/Cíl 3 na podporu
přeshraniční
spolupráce
mezi
Českou
republikou a Svobodným státem Sasko
v období let 2007 až 2013 ze dne 20.11. 2008

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten
erwähnten Kooperationspartnern zur Umsetzung des in § 1
dieses Kooperationsvertrages benannten Projekts im
Rahmen des Programms geschlossen.

se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže
uvedenými kooperačními partnery na realizaci
projektu uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci
v rámci programu.

Lead-Partner (PP1)

Lead partner (PP1)

Name, Vorname / Firma
/ Einrichtung
Vertretungsberechtigte
Person

Ústecký kraj

příjmení, jméno / firma /
instituce

Oldřich Bubeníček

statutární zástupce

-2 Straße, Haus-Nr., PLZ,
Ort

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Projektpartner (PP 2)
Name, Vorname / Firma
/ Einrichtung
Vertretungsberechtigte
Person
Straße, Haus-Nr., PLZ,
Ort

Projektový partner (PP 2)
příjmení, jméno / firma /
instituce

Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Veronika Hiebl

statutární zástupce

Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz

ulice, číslo popisné, PSČ,
místo

Projektpartner (PP 3)
Name, Vorname / Firma
/ Einrichtung
Vertretungsberechtigte
Person
Straße, Haus-Nr., PLZ,
Ort

Projektpartner (PP 4)
Name, Vorname / Firma
/ Einrichtung
Vertretungsberechtigte
Person
Straße, Haus-Nr., PLZ,
Ort

Projektpartner (PP 5)
Name, Vorname / Firma
/ Einrichtung
Vertretungsberechtigte
Person
Straße, Haus-Nr., PLZ,
Ort

Projektpartner (PP 6)
Name, Vorname / Firma
/ Einrichtung
Vertretungsberechtigte
Person
Straße, Haus-Nr., PLZ,
Ort

ulice, číslo popisné, PSČ,
místo

Projektový partner (PP 3)
příjmení, jméno / firma /
instituce
statutární zástupce
ulice, číslo popisné, PSČ,
místo

Projektový partner (PP 4)
příjmení, jméno / firma /
instituce
statutární zástupce
ulice, číslo popisné, PSČ,
místo

Projektový partner (PP 5)
příjmení, jméno / firma /
instituce
statutární zástupce
ulice, číslo popisné, PSČ,
místo

Projektový partner (PP 6)
příjmení, jméno / firma /
instituce
statutární zástupce
ulice, číslo popisné, PSČ,
místo
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Preambule

Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das
Projektmanagement und -berichtswesen sowie die
Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu zählen
insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EUFördermittel und die ordnungsgemäße Verwendung der
Fördermittel im Rahmen des Projekts, auch durch den am
Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber der
zuständigen Euroregion die alleinige Verantwortung für die
Durchführung des Projekts und schließt mit ihr eine
Fördervereinbarung. Die Fördervereinbarung erlegt dem
Lead-Partner eine Reihe von Verpflichtungen auf, die er
nur mit Unterstützung des Projektpartners erfüllen kann.
Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist die
Regelung dieser und weiterer Pflichten im Verhältnis
zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci,
řízení projektu a výkaznictví a za realizaci projektu.
Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU
vztahujících se k projektu a řádného využití
dotačních prostředků v rámci projektu i ze strany
projektového partnera podílejícího se na projektu.
Lead partner nese výlučnou odpovědnost za
realizaci projektu vůči příslušnému euroregionu a
uzavírá s ním dohodu o poskytnutí dotace. Dohoda
o poskytnutí dotace ukládá lead partnerovi celou
řadu povinností, které může splnit jen s podporou
projektového
partnera/projektových
partnerů.
Předmětem této smlouvy o spolupráci je úprava
těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead
partnerem a projektovým partnerem/projektovýmí
partnery.

§1
Vertragsgegenstand

§1
Předmět smlouvy

Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt:

Předmětem smlouvy je tento projekt:

Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge

Presstrip 2013 Montanregion Krušné
hory/Erzgebirge

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Antrag. Die
Parteien sind sich darüber einig, dass der Antrag in der
Fassung der offiziellen Registrierung Vertragsbestandteil
dieser Vereinbarung und dem Projektpartner/den
Projektpartnern durch den Lead-Partner zur Kenntnis
gegeben wird.

Bližší údaje o projektu jsou obsaženy v projektové
žádosti. Smluvní strany se shodují na tom, že
žádost ve znění oficiální registrace se stává
součástí této smluvní dohody a lead partner ji dá
projektovému partnerovi/projektovým partnerům na
vědomí.

§2
Projektzusammenarbeit

§2
Spolupráce v rámci projektu

1.

Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass
der Erfolg des Projekts ihre Mitwirkung voraussetzt
und sichern zu, an dem in § 1 genannten Projekt
gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des
jeweiligen Kooperationspartners am Projekt, d.h. an
den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben ist im Antrag
ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag
gemachten Angaben hinsichtlich der Mitwirkung am
Projekt gebunden sind.

1.

2.

Die
Kooperationspartner
sichern
zu,
die
Projektergebnisse auch nach Abschluss des Projekts
in geeigneter Weise weiterzunutzen.

2.

Kooperační partneři se shodují na tom, že
předpokladem úspěšnosti projektu je jejich
součinnost a zavazují se, že se budou společně
podílet na projektu uvedeném v § 1. Součinnost
jednotlivých kooperačních partnerů v rámci
projektu, tj. jejich podíl na jednotlivých částech
projektu, resp. jednotlivých úkolech v rámci
projektu, musí být podrobně popsána
v projektové žádosti. Kooperační partneři se
shodují na tom, že údaje ohledně jejich
součinnosti na projektu, obsažené v projektové
žádosti, jsou pro ně závazné.
Kooperační partneři se zavazují, že budou
výsledky projektu využívat vhodným způsobem
i po ukončení realizace projektu.
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Antragsverfahren
1.

§3
Postup při podávání žádostí

Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der
vorliegende abgeschlossene Kooperationsvertrag ist
dem Antrag als Anlage beizufügen.
Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem LeadPartner sämtliche Informationen und Unterlagen, die
zur Antragstellung und im Rahmen des bis zum
Abschluss der Fördervereinbarung durchzuführenden
Verfahrens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen.

1.

3.

Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner
unverzüglich
über
die
abgeschlossene
Fördervereinbarung und gibt ihm/ihnen den Inhalt
vollumfänglich zur Kenntnis.

3.

4.

Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner
unverzüglich über die Ablehnung des Projektantrags.

4.

2.

2.

§4
Projektförderung
1.
2.

Das Projekt ist gemäß der Fördervereinbarung
durchzuführen.
Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass
für
eine
Förderung
ausschließlich
in
der
Fördervereinbarung aufgeführten Projektausgaben in
Betracht kommen.

§4
Podpora projektu
1.
2.

§5
Vertretung der Projektpartner, Haftung

Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und
bevollmächtigt/Bevollmächtigen den Lead-Partner,
ihn/sie rechtsgeschäftlich gegenüber den an der
Programmverwaltung Beteiligten zu vertreten.

1.

2.

Die
Kooperationspartner
sichern
zu,
die
Anforderungen des jeweils für sie geltenden Rechts
einzuhalten und die sich aus dem Gemeinsamen
Umsetzungsdokument sowie aus diesem Vertrag
ergebenden
Pflichten
einzuhalten
und
alle
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt
einer der Kooperationspartner fahrlässig oder
vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht daraus
dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden,
so hat er diesen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen.
Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich
gegen seine vertraglichen Verpflichtungen und haftet
dadurch
der
Lead-Partner
aus
der
Fördervereinbarung, kann der Lead-Partner den ihm
dadurch entstandenen Schaden von dem jweiligen
Projektpartner ersetzt verlangen.

2.

Wird vom Lead-Partner die Rückzahlung der
Fördermittel
verlangt,
haftet
der
jeweilige
Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn
1
entfallenden Betrag der Förderung.

4.

4.

1

Projekt musí být realizován v souladu s
dohodou o poskytnutí dotace.
Kooperační partneři se shodují na tom, že pro
účely podpory přicházejí v potaz výlučně
projektové výdaje uvedené v dohodě o
poskytnutí dotace.
§5
Zastupování projektových partnerů,
odpovědnost za škodu

1.

3.

Lead partner podává projektovou žádost. Tato
uzavřená smlouva o spolupráci je jednou
z povinných příloh projektové žádosti.
Projektový partner/Projektoví partneři je/jsou
povinen/povinni poskytnout lead partnerovi
k dispozici veškeré informace a podklady, které
jsou potřebné pro podání žádosti a v rámci
administrativního
postupu,
který
musí
proběhnout před uzavřením dohody o
poskytnutí dotace.
Lead
partner
neprodleně
informuje
projektového partnera/projektové partnery o
uzavření dohody o poskytnutí dotace a
seznámí ho/je v plném rozsahu s jejím
obsahem.
Lead
partner
neprodleně
informuje
projektového partnera / projektové partnery o
zamítnutí projektové žádosti.

3.

Projektový
partner/Projektoví
partneři
pověřuje/pověřují a zmocňuje/zmocňují lead
partnera, aby ho/je zastupoval v právních
úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se
na řízení programu.
Kooperační partneři se zavazují, že budou
dodržovat požadavky práva, které pro ně platí,
a povinnosti vyplývající ze společného
realizačního dokumentu a z této smlouvy, a že
si zajistí veškerá potřebná povolení. Poruší-li
jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost
z nedbalosti nebo úmyslně a způsobí-li tím
škodu druhému kooperačnímu partnerovi /
ostatním kooperačním partnerům, je povinen
mu/jim tuto škodu uhradit.
Poruší-li jeden z projektových partnerů své
smluvní povinnosti z nedbalosti nebo úmyslně a
je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána
odpovědnost lead partnera za vzniklou škodu,
může lead partner od příslušného projektového
partnera požadovat náhradu škody, která mu
tím vznikla.
Je-li od lead partnera požadováno vrácení
dotačních prostředků, nese příslušny projektový
partner
ve
vztahu
k lead
partnerovi
odpovědnost za tu část dotace, která na něj
1
připadá.

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným
financováním

-5 §6
Pflichten des Projektpartners
Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet,
1.
2.

3.

4.

5.

6.

dem Lead-Partner alle Informationen und Unterlagen
(ggf. in elektronischer Form), insbesondere die
Berichte über die durchgeführten Maßnahmen und
das Prüfprotokoll des KPF-Projektsekretariats zur
Verfügung zu stellen, die dieser für die Beantragung
der Auszahlung benötigt,
den Lead-Partner unverzüglich über die Beendigung
seiner/Ihrer Aufgaben im Projekt unter Angabe des
Datums zu unterrichten,
den Lead-Partner unverzüglich zu unterrichten, wenn
a. sich der in der Fördervereinbarung zugrunde
liegende Sachverhalt ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte
vorliegt,

bei einer Weitergabe von Aufgaben an Dritte sind die
nationalen und europäischen Rechtsvorgaben sowie
im Falle von tschechischen Projektpartnern die
„Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen
Umfangs“ des Tschechischen Ministeriums für
Regionalentwicklung bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen zu beachten.

Projektový partner je povinen/Projektoví partneři
jsou povinni
1. plnit podmínky a požadavky písemně
vymezené v dohodě o poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky účetních dokladů a
zprávy o realizaci opatření² v daném národním
jazyce
za
účelem
jejich
předložení
projektovému sekretariátu FMP,
3. poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré
informace a podklady (popř. v elektronické
podobě), zejména zprávy o realizaci opatření a
osvědčení projektového sekretariátu FMP, které
lead partner potřebuje pro zpracování žádosti o
platbu,
4. neprodleně informovat lead partnera o splnění
svého úkolu/svých úkolů v rámci projektu
s uvedením příslušného data,
5. neprodleně
informovat
lead
partnera
v případech, v nichž
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího
základ dohody o poskytnutí dotace nebo
v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stavů
uvedených v § 11,
6. v případě zadání úkolů třetím subjektům
respektovat národní a evropské právní předpisy
a v případě českých projektových partnerů také
„Metodiku pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky.

§7
Pflichten des Lead-Partners

§7
Povinnosti lead partnera

Der Lead-Partner ist verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die in der
Fördervereinbarung festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten und Berichte über die durchgeführten
Maßnahmen in der jeweiligen Landessprache zur
Vorlage beim KPF-Projektsekretariat zu erstellen,

Lead partner je povinen
1. plnit podmínky a požadavky písemně
vymezené v dohodě o poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky účetních dokladů a
zprávy o realizaci opatření v daném národním
jazyce
za
účelem
jejich
předložení
projektovému sekretariátu FMP,
3. neprodleně informovat projektového partnera/
projektové partnery o splnění svého úkolu/
svých úkolů v rámci projektu s uvedením
příslušného data,
4. neprodleně informovat projektového partnera/
projektové partnery v případech, v nichž
a. dojde ke změně skutkového stavu
tvořícího základ dohody o poskytnutí
dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stavů
uvedených v § 11.
5. v případě zadání úkolů třetím subjektům
respektovat národní a evropské právní předpisy
a v případě českých projektových partnerů také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého
rozsahu“ Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky.

3.

den/die Projektpartner unverzüglich über die
Beendigung seiner Aufgabe/n im Projekt unter Angabe
des Datums zu unterrichten,

4.

den/die Projektpartner unverzüglich zu unterrichten,
wenn
a. sich der in der Fördervereinbarung zugrunde
liegende Sachverhalt ändert oder

5.

2

die Bedingungen und Auflagen, die in der
Fördervereinbarung festgeschrieben sind, zu erfüllen,
Beleglisten und Berichte über die durchgeführten
2
Maßnahmen in der jeweiligen Landessprache zur
Vorlage beim KPF-Projektsekretariat zu erstellen,

§6
Povinnosti projektového partnera

b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte
vorliegt.
bei einer Weitergabe von Aufgaben an Dritte sind die
nationalen und europäischen Rechtsvorgaben sowie
im Falle von tschechischen Projektpartnern die
„Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen
Umfangs“ des Tschechischen Ministeriums für
Regionalentwicklung bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen zu beachten.

vgl. Punkt 5. des Auszahlungsantrages / srovnej s bodem č. 5 v žádosti o platbu
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§8
Anforderung der Mittel

§8
Žádosti o platbu prostředků

1.

Der Lead-Partner fordert die Fördermittel an. Er leitet
3
sie anteilig an den/die Projektpartner weiter.

1.

2.

Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach
den
jeweils
durchgeführten
Projektabschnitten
erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte ergeben sich
aus dem Antrag.
Der/Die Projektpartner legt/legen dem Lead-Partner
zur Anforderung der Fördermittel zu den förderfähigen
Projektausgaben beim KPF-Projektsekretariat jeweils
das Prüfprotokoll über die von ihm getätigten
Ausgaben und den Bericht über die durchgeführten
Maßnahmen bzw. den Abschlussbericht über die von
ihm durchgeführten Aktivitäten (unter Nutzung der
4
vorgeschriebenen Formulare) vor.

2.

3.

3.

§ 9
Výhrada krácení dotace

5

§9
Kürzungsvorbehalt
1. Der Lead-Partner zahlt den entsprechenden Betrag
insgesamt ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung
durch später erhobene spezifische Abgaben oder
Ähnliches an den jeweiligen Projektpartner.
2. Der Lead-Partner muss den nach Ziffer 1 zu zahlenden
Betrag anteilig kürzen, soweit ihm gegenüber der
Förderungsbetrag gekürzt wurde,
3. Soweit gegenüber dem Lead-Partner Fördermittel
gekürzt wurden und die Kürzung bereits ausgezahlte
Beträge betrifft, sind anteilig zu viel gezahlte Beträge
durch den / die Projektpartner unverzüglich an den
Lead-Partner zurückzuzahlen.

Lead partner podává žádost o platbu dotačních
prostředků.
Odpovídající
podíl/
podíly
obdržených
prostředků
postupuje
dále
projektovému
partnerovi/
projektovým
3
partnerům.
Žádosti o platbu lze podávat i formou žádostí o
platbu části dotace za ukončenou část projektu.
Jednotlivé části projektu vyplývají ze žádosti.
Projektový
partner/Projektoví
partneři
předkládá/předkládají lead partnerovi, za
účelem podání žádosti o platbu dotačních
prostředků
na
proplacení
způsobilých
projektových výdajů projektovému sekretariátu
FMP, příslušná osvědčení o kontrole svých
učiněných výdajů a zprávu o realizaci opatření,
resp. závěrečnou zprávou o realizovaných
aktivitách
(s využitím
předepsaných
formulářů).

1.

2.

3.

Lead partner vyplácí příslušnou částku
příslušnému projektovému partnerovi úhrnně
bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení
v důsledku později vybíraných specifických
poplatků apod.
Lead partner musí poměrně krátit částku
splatnou podle bodu 1, pokud byla krácena
celková částka dotace, kterou obdržel.
Pokud došlo ke zkrácení dotačních prostředků
vyplacených lead partnerovi a týká-li se toto
krácení už vyplacených částek, je/jsou
projektový partner / projektoví partneři
povinen/povinni
neprodleně
vrátit
lead
partnerovi poměrnou část těch prostředků,
které byly vyplaceny navíc.

§ 10
Abschluss des Projektes

§ 10
Ukončení realizace projektu

Bei Abschluss des in § 1 genannten Projekts hat der
jeweilige
Projektpartner
alle
noch
ausstehenden
Prüfprotokolle über die getätigten Ausgaben und den/die
Bericht/e über die durchgeführten Maßnahmen (unter
Nutzung der vorgeschriebenen Formulare) entsprechend
der Fördervereinbarung dem Lead-Partner innerhalb von
10 Tagen nach Erhalt des Prüfprotokolls zuzuleiten.

Při ukončení realizace projektu uvedeného v § 1
musí příslušný projektový partner předat lead
partnerovi ve lhůtě do 10 dnů po obdržení
osvědčení všechna dosud chybějící osvědčení o
učiněných
výdajech
a
zprávu/zprávy
o
realizovaných opatřeních (s využitím předepsaných
formulářů) ve smyslu dohody o poskytnutí dotace.

§ 11
Kündigung des Vertrages

§ 11
Vypovězení smlouvy

1.

Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber

1.

Lead partner může ze závažného důvodu tuto

3

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným
financováním
4
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným
financováním


5

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným
financováním


-7 smlouvu vypovědět s okamžitou platností vůči
jednomu nebo několika projektovým partnerům.
Mimo to může jednotlivý projektový partner
svou účast ve smluvním vztahu ze závažného
důvodu ukončit s okamžitou platností na
základě výpovědi podané lead partnerovi.
Závažný důvod v tomto smyslu je dán
v případech, v nichž

už nejsou naplněny předpoklady pro
poskytnutí dotace,

byl podán návrh na zahájení insolvenčního
řízení jednoho z kooperačních partnerů,

einem oder mehreren Projektpartner/n aus wichtigem
Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus kann der
einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber
dem Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos
kündigen. Ein wichtiger Grund in diesem Sinne liegt
vor, wenn









die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben
sind
über das Vermögen eines Kooperationspartners
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt
wurde,
ein Kooperationspartner die Fördermittel zu
Unrecht, insbesondere durch unzutreffende
Angaben, erlangt hat,
ein Kooperationspartner mit dem Projekt
begonnen hat, bevor das Projekt offiziell beim
KPF-Projektsekretariat registriert worden ist, da
die Gewährung einer Förderung für Projekte, die
vor
der
offiziellen
Registrierung
des
Projektantrages bereits umgesetzt werden,
ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hiervon gilt
für notwendigerweise anfallende Ausgaben für
Übersetzungsleistungen sowie Ausgaben der
Projektvorbereitung
im
Rahmen
der
Antragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2007
entstanden sind. Diese Ausgaben sind bis zur
Höhe von insgesamt 5 von Hundert der gesamten
zuschussfähigen Ausgaben des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig.
ein Kooperationspartner das geförderte Projekt
nicht oder nicht rechtzeitig verwirklicht oder von
den im Antrag gemachten Angaben wesentlich
abweicht,
ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht
dem in der Fördervereinbarung festgelegten
Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder
gegen
die
Zweckbindung
in
der
Fördervereinbarung entsprechend verstößt,








2.

3.

4.

5.

die mit der Fördervereinbarung verbundenen
Auflagen und Voraussetzungen sowie die
Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages
nicht erfüllt werden.
Der Lead-Partner hat das KPF-Projektsekretariat
unverzüglich über die Kündigung dieses Vertrages zu
unterrichten.
Der Lead-Partner kann mit Zustimmung des KPFProjektsekretariats
das
Projekt
mit
dem/den
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen
Projektpartner bzw. neuen Projektpartnern fortführen,
sofern eine ordnungsgemäße Projektdurchführung
gewährleistet werden kann.
Der Lead-Partner hat bei gemeinsamer Finanzierung
die sofortige Rückzahlung der Fördermittel von dem
jeweiligen Projektpartner zu fordern.
Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung
nach Nr. 1 ein Schaden entstanden, kann er sich von
dem Kooperationspartner schadlos halten, der den
Kündigungsgrund fahrlässig zu vertreten hat.

6

§ 12
6

jeden z kooperačních partnerů získal
dotační prostředky neoprávněně, zejména
na základě nepravdivých údajů,
některý z kooperačních partnerů začal
s projektem dříve, než byl projekt oficiálně
zaregistrován na projektovém sekretariátu
FMP, neboť je vyloučeno poskytnutí
dotace na projekty, jejichž realizace byla
zahájena už před oficiální registrací
projektové žádosti. Výjimku tvoří výdaje
nutné na překlady a výdaje na přípravu
projektu v rámci podávání žádosti, pokud
vznikly ode dne 01.01.2007. Tyto výdaje
jsou způsobilé až do výše 5 procent
z celkových
způsobilých
výdajů
kooperačního partnera, u kterého vznikly.

2.

3.

4.

5.

jeden
z kooperačních
partnerů
podporovaný projekt nerealizuje, nebo ho
nerealizuje včas, nebo se podstatně
odklání od údajů uvedených v žádosti,

jeden z kooperačních partnerů nevyužívá
dotační prostředky na účel použití
stanovený v dohodě o poskytnutí dotace
nebo
obdobným
způsobem
poruší
účelovou vázanost prostředků ve smyslu
dohody o poskytnutí dotace,

nedochází
k plnění
požadavků
a
předpokladů souvisejících s dohodou o
poskytnutí dotace a ustanovení této
smlouvy o spolupráci.
Lead partner je povinen neprodleně informovat
projektový sekretariát FMP o vypovězení této
dohody.
Lead partner může se souhlasem projektového
sekretariátu FMP na projektu pokračovat se
zbývajícím
partnerem/zbývajícími
partnery
resp.
novým
projektovým
partnerem/projektovými partnery pokud může
být zaručena náležitá realizace projektu.
V případě společného financování projektu je
lead partner povinen požadovat od příslušného
projektového partnera okamžité vrácení
dotačních prostředků.
Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů
škoda následkem vypovězení smlouvy podle
bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody
od toho kooperačního partnera, který je za
důvod výpovědi zodpovědný přinejmenším
v důsledku své nedbalosti.
§ 12

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným
financováním

-8 Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner

1.

2.

In den Fällen des § 5 Ziffer 4 (Rückforderung) und bei
einer Kündigung nach § 11 hat der Projektpartner die
erhaltenen Fördermittel unverzüglich an den LeadPartner zurückzuzahlen.
Zahlt der Projektpartner die Fördermittel nicht an den
Lead-Partner zurück, haftet er der zuständigen
Euroregion in Höhe der zurück zu zahlenden
Fördermittel.

Vymáhání dotačních prostředků od
projektových partnerů




§ 13
Verzinsung der Rückforderung
1.

2.



Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar
a. ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner
sowie
b. im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen eines Kooperationspartners
ab
dem
Tag
der
Eröffnung
des
Insolvenzverfahrens.
Der
Zinssatz
beträgt
1,5
%
über
dem
Mindestbietungssatz
der
Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank gemäß
Artikel 102 Absatz 2 VO (EG) Nr. 1083/2006.

V případech podle § 5 odst. 4 (vymáhání
prostředků) a při vypovězení smlouvy dle § 11
je projektový partner povinen neprodleně vrátit
obdržené dotační prostředky lead partnerovi.
Pokud projektový partner nevrátí dotační
prostředky zpět lead partnerovi, ručí ve vztahu
k příslušnému euroregionu ve výši dotačních
prostředků, které mají být vráceny zpět.
§ 13
Zúročení vymáhaných dlužných částek

1.

Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice
a. ode dne vyplacení prostředků lead
partnerovi a
b. v případě zahájení insolvenčního řízení na
majetek jednoho z kooperačních partnerů
ode dne zahájení insolvenčního řízení.

2.

Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než základní
nabídková sazba pro hlavní refinanční operace
Evropské centrální banky v souladu s článkem
102 odstavec 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

§ 14
Aufbewahrungspflichten

§ 14
Povinnosti uchovávat doklady

Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen,
dass die Originalbelege auf Anforderung verfügbar sind.
Die Originalbelege sind daher bis zum 31.12.2023
aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine
längere
Frist
bestimmt
ist.
Nach
Ablauf
der
Aufbewahrungsfrist dürfen die Originalbelege nur mit
Zustimmung des KPF-Projektsekretariates vernichtet
werden.
Der Lead-Partner wird die Zustimmung des KPFProjektsekretariates zur Vernichtung der Belege einholen.
Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit.
Sollte das KPF-Projektsekretariat der Vernichtung der
Originalbelege
nicht
zustimmen,
vereinbaren
die
Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine
neue Aufbewahrungsfrist.

Kooperační partneři jsou povinni zajistit, aby byly na
výzvu k dispozici originální doklady. Originální
doklady se proto musí uchovávat do 31.12.2023,
pokud podle národního práva nebyla stanovena lhůta
delší. Po uplynutí lhůty pro uchovávání dokladů je
možno zničit originální doklady pouze se souhlasem
projektového sekretariátu FMP.

§ 15
Auskunftspflicht

§ 15
Informační povinnost

Lead partner si vyžádá souhlas projektového
sekretariátu FMP se zničením dokladů. O rozhodnutí
informuje projektového partnera / projektové
partnery. Pokud projektový sekretariát FMP neudělí
souhlas se zničením originálních dokladů, dohodnou
se kooperační partneři v rámci dodatku k této
smlouvě na nové lhůtě pro uchovávání dokladů.

1.

Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der
Europäischen Union, den beteiligten öffentlichen
Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechischen
Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik,
den zuständigen Rechnungsprüfungsorganen und
dem KPF-Projektsekretariat sowie deren Beauftragten
Auskünfte über das Projekt zu erteilen und insoweit
Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren.

1.

2.

Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die
zuständige Euroregion gleichfalls zur Auskunft
verpflichtet ist und entbinden sie insoweit von ihrer
Schweigepflicht.

2.

Každý kooperační partner je povinen poskytovat
informace o projektu Evropské unii, veřejným
subjektům České republiky a Svobodného státu
Sasko, zapojeným do implementace programu,
zejména Saské rozvojové bance (SAB), Centru
pro regionální rozvoj České republiky a
příslušným veřejným kontrolním, revizním
orgánům a projektovému sekretariátu FMP,
jakož i pověřeným osobám těchto subjektů, a
umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do
svých účetních dokladů a dokladů o činnosti.
Kooperační partneři si jsou vědomi, že příslušný
euroregion je rovněž povinný poskytovat
informace, a zbavují ho v tomto nezbytném
rozsahu povinnosti mlčenlivosti.

-9 § 16
Prüfungsrecht

§ 16
Kontrolní právo

Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen
Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechischen
Republik, insbesondere die zuständigen Prüfinstanzen und
deren Beauftragte sowie die Sächsische Aufbaubank –
Förderbank, das Zentrum für Regionalentwicklung in der
Tschechischen Republik sowie das KPF-Projektsekretariat
und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der
ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen
Partner befugt. Sie haben das Recht, Einsicht in alle
relevanten Projektunterlagen zu verlangen und davon
Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der LeadPartner und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen
und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein.

Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České
republice a ve Svobodném státě Sasko, zejména
příslušné kontrolní instance a jimi pověřené osoby,
jakož i Saská rozvojová banka (Sächsische
Aufbaubank – Förderbank), Centrum pro regionální
rozvoj České republiky, jakož i projektový sekretariát
FMP a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět
u jednotlivých partnerů kontrolu řádného využití
prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat
nahlédnutí do veškeré relevantní projektové
dokumentace a pořizovat si kopie. Za tímto účelem
udělují lead partner a projektový partner/projektoví
partneři kontrolním subjektům a osobám jimi
pověřeným právo vstupu na své pozemky a do svých
objektů.

§ 17
Schlussbestimmungen

§ 17
Závěrečná ustanovení

1.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar
sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die
Vereinbarung eine Lücke aufweist. In diesen Fällen
verpflichten sich die Vertragspartner, eine die
unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so
zu treffen, wie sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit,
Undurchführbarkeit oder Lücke in rechtlich zulässiger
Weise getroffen hätten.

1.

2.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und
die Aufhebung dieser Schriftformklausel bedürfen der
Schriftform.

2.

3.

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in
dem der Lead- Partner seinen Sitz hat. Gerichtsstand
7
ist
.
Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in
Kraft.
Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen, wenn der Projektantrag abgelehnt
wurde und feststeht, dass eine Weiterverfolgung des
Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt
ist.
Die Regelungen dieses Vertrages (§§ 1 bis 17) können
nicht
durch
andere
Vereinbarungen
der
Kooperationspartner abgedungen werden.

3.

4.
5.

6.

§ 18
Ergänzende Vereinbarungen (optional)

7


Ort ergänzen / doplnit místo

4.
5.

6.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této
smluvní dohody úplně nebo částečně neúčinným
nebo neproveditelným, zůstává tím platnost
ostatních ustanovení nedotčena. Platí to také při
případném výskytu mezery v právní úpravě této
smluvní dohody. V těchto případech se smluvní
strany zavazují, že učiní takovou dohodu
nahrazující neúčinné ustanovení, jakou by učinily
právně přípustným způsobem, kdyby si byly
vědomy neúčinnosti, resp. neproveditelnosti
předmětného ustanovení nebo mezery v právní
úpravě.
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou
účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné
podobě; totéž platí i pro upuštění od tohoto
požadavku na písemnou formu.
Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má
sídlo lead partner. Soudní příslušnost je
.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího podpisu.
Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět
s okamžitou platností, pokud bude projektová
žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí
kooperačních partnerů pokračovat ve snahách o
realizaci projektu.
Kooperační partneři nemohou zrušit platnost
ustanovení této smlouvy (§ 1 až §17) uzavřením
jiných pozměňujících dohod.

§ 18
Doplňující ujednání (volitelná)
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Unterzeichnung durch den Lead-Partner (PP 1)
Ort, Datum
místo, datum

Podpis lead partnera (PP 1)

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Ústí nad Labem

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

OLDŘICH BUBENÍČEK

Unterzeichnung durch den Projektpartner (PP 2)
Ort, Datum
místo, datum

Podpis projektového partnera (PP 2)

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Annaberg-Buchholz

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

VERONIKA HIEBL

Unterzeichnung durch den Projektpartner (PP 3)
Ort, Datum
místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Unterzeichnung durch den Projektpartner (PP 4)
Ort, Datum
místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Podpis projektového partnera (PP 3)

Podpis projektového partnera (PP 4)
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Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Unterzeichnung durch den Projektpartner (PP 5)
Ort, Datum
místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Unterzeichnung durch den Projektpartner (PP 6)
Ort, Datum
místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Podpis projektového partnera (PP 5)

Podpis projektového partnera (PP 6)

Příloha č. 34 k usnesení č. 289/27R/2013

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace,
se sídlem Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13
Druh sociální služby:

Domov pro seniory

Poslání:
Posláním Domova důchodců Meziboří je poskytování pobytových sociálních služeb
seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí
a vzhledem ke svému věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě
jejich individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme
a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití klidného stáří v důstojném a bezpečném
prostředí. Poskytujeme takovou míru pomoci a podpory, která v maximální možné míře
udržuje soběstačnost, posiluje samostatnost a nezávislost uživatelů služeb, motivuje
k překonávání nepříznivé sociální situace a podporuje jejich zapojení do běžného života.
Cíle:
− usilovat o vytvoření domácího prostředí, v mezích možností přizpůsobovat bydlení osob
jejich individuálním potřebám a přáním
− podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci,
podporovat zachování rodinných vazeb a zprostředkovávat kontakt se společenským
prostředím
− usilovat o zajištění finančních prostředků k úpravám prostředí, které umožní dostatečně
bezbariérový pohyb a snadnou orientaci v prostředí domova
− získávat další dobrovolníky pro práci s uživateli
− naplňovat osobní cíle osob prostřednictvím individuálního plánování
− upevňovat a udržovat soběstačnost, zdraví, fyzickou a psychickou pohodu
− napomáhat uživatelům využívat dostupné služby pro veřejnost ve městě a okolí
− vytvářet příležitosti, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti
a získávat nové znalosti
Okruh osob:
Cílová skupina: Senioři
Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
Dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů
Druh sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytových sociálních
služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve
svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému zdravotnímu postižení a sociální situaci jsou
závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich individuálních potřeb a přání, s respektem
k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití
smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném a bezpečném prostředí. Poskytujeme
takovou míru pomoci a podpory, která v maximální možné míře udržuje soběstačnost,

posiluje samostatnost a nezávislost uživatelů služeb, motivuje k překonávání nepříznivé
sociální situace a podporuje jejich zapojení do běžného života
Cíle:
− usilovat o vytvoření domácího prostředí, v mezích možností přizpůsobovat bydlení osob
jejich individuálním potřebám a přáním.
− podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci,
podporovat zachování rodinných vazeb a zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
− poskytovat individuální péči, vycházející z individuálního plánu, dle specifických potřeb
každého uživatele, zájmů a cílů a prohlubovat osobní přístup ke každému z nich. V míře
nezbytně nutné poskytovat podporu a pomoc při vyřizování osobních záležitostí
(úředních, zdravotních - zařizování kompenzačních pomůcek). S ohledem na zdravotní
stav podporovat mobilitu uživatelů a vytvářet dostatek různých podnětů k smysluplného
trávení volného času (zájmové aktivity, sportovní a kulturní akce se zapojením
samotných uživatelů)
− podporovat osoby se zdravotním postižením v pracovních aktivitách a seberealizaci
− usilovat o zajištění finančních prostředků k úpravám prostředí, které umožní dostatečně
bezbariérový pohyb a snadnou orientaci osobám se zdravotním postižením
− získávat další dobrovolníky
− upevňovat soběstačnost, zdraví, fyzickou a psychickou pohodu
− napomáhat osobám se zdravotním postižením využívat dostupné služby pro veřejnost ve
městě a okolí
− vytvářet příležitosti, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti a
získávat nové znalosti
Okruh osob:
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením,
osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se
zrakovým postižením
Věková struktura cílové skupiny : dospělí 53 - 65 let (služba je poskytována pouze stávajícím
uživatelům, neboť poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby).
Druh sociální služby:

Domovy se zvláštním režimem

Poslání:

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové sociální služby osobám, které

mají sníženou soběstačnost vlivem chronického duševního onemocnění typu Alzheimerovy
nemoci či jiných typů demencí a které nejsou schopny nadále setrvat ve svém dosavadním
přirozeném prostředí, a to ani s využitím terénních či ambulantních forem sociálních služeb
(osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionáře) a rodina uvedenou péči nezvládá.
Z důvodu stupně onemocnění je snížena soběstačnost osob a tyto potřebují pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Režim v domově je přizpůsoben specifickým potřebám těchto
osob.

Cíle:
− poskytovat podporu, pomoc, péči a aktivizaci tak, aby byly zachovány stávající
schopnosti, dovednosti a došlo tak k naplnění fyzických, psychických, emocionálních,
společenských či duchovních potřeb osob
− poskytovat individuální péči, vycházející z individuálního plánu, dle specifických potřeb
každého uživatele, jeho zájmů a cílů
− prohlubovat osobní přístup ke každému uživateli, který je respektován a jsou zachována
jeho práva a důstojnost
− v míře nezbytně nutné poskytovat podporu a pomoc při vyřizování osobních záležitostí
(úředních, zdravotních - zařizování kompenzačních pomůcek, zprostředkováním kontaktu
s rodinou a osobami blízkými)
− s ohledem na zdravotní stav vytvářet dostatek různých podnětů k smysluplného trávení
volného času (zájmové aktivity, podporující paměť, pozornost, jazykové schopnosti a
techniky, prostorovou orientaci a jemnou motoriku)
− zapojit samotné uživatele do kontaktů se společenským prostředím prostřednictvím
sportovních a kulturních akcí)
− získávat dobrovolníky pro práci s uživateli
Okruh osob:
Osoby s chronickým duševním onemocněním, u kterých byla stanovena diagnóza
Alzheimerova nemoc, stařecká nebo jiný typ demence od 55 let věku
Věková struktura cílové skupiny: dospělí od 55 let, mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři
(nad 80 let)

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. .…/..R/2013 ze dne 21. 8. 2013, a to s účinností od 1.1.2014.

Příloha č. 35 k usnesení č. 289/27R/2013

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
se sídlem Dlouhá č.p. 75, Lovosice, PSČ 410 22

Domov U Trati se sídlem Litoměřice, U Trati 2041/3, 412 01 Litoměřice
Druh sociální služby:

Domovy pro seniory

Poslání:
Posláním Domova pro seniory Domov U Trati Litoměřice je poskytnout kvalitní sociální
služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, mají sníženou soběstačnost
a nemohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Usilovat o takovou míru pomoci
a podpory, která udržuje soběstačnost, posiluje samostatnost a nezávislost uživatelů služby,
motivuje je k překonávání nepříznivé sociální situace a podporuje jejich zapojení do běžného
života.
Cíle:
− usilovat o vytvoření domácího prostředí, které uživatelům poskytne podmínky pro
důstojný život a klidné stáří
− udržovat a obnovovat přirozené sociální vazby uživatelů se svými blízkými a přáteli
− podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci
− pomáhat s naplňováním osobních cílů a přání uživatelů
− upevňovat a udržovat soběstačnost, zdraví, fyzickou a psychickou pohodu uživatelů
Okruh osob:
Sociální služba je poskytována seniorům od 65 let věku se sníženou soběstačností
v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služby neposkytujeme:
− imobilním osobám, vzhledem k technickým možnostem budovy.

Domov sociální péče Chotěšov se sídlem Chotěšov, Libochovická č.166, 410 02 Lovosice
Druh sociální služby:

Domovy pro soby se zdravotním postižením

Poslání:
Poskytovat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
ubytování, stravování a každodenní individuální podporu a pomoc tak, aby mohli žít co
nejvíce samostatně a zapojit se do života v běžném sociálním prostředí.
Naše služby poskytovat odborně vzdělanými a proškolenými pracovníky, kteří umí
uživatelům aktivně naslouchat, znají jejich individuální potřeby a cíle, zachovávají jejich
důstojnost a práva, podporují samostatnost, nezávislost a vztahy uživatelů se svými blízkými
a běžným sociálním prostředím.

Cíle:
− podporovat uživatele v osobním rozvoji a poskytovat uživatelům péči na základě
projednaných individuálních potřeb a cílů.
− vytvářet důstojné podmínky pro co nejběžnější způsob života uživatelů.
− podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů při péči o svoji osobu a podporovat
jejich nezávislost na poskytovaných službách.
− poskytovat uživatelům bezpečné a odborné sociální služby.
− vytvářet podmínky pro zajištění společenských, zájmových a pracovních aktivit
uživatelů.
− spolupracovat s rodinou, opatrovníky, přáteli a institucemi, které poskytují sociální
služby a společně s uživateli dosáhnout maximální socializace a integrace uživatelů do
běžného sociálního prostředí
Okruh osob:
osoby s mentálním a kombinovaným postižením
osoby od 46 let věku

Domov Na Pustaji Křešice se sídlem Křešice, Encovanská ul. č.p. 73, 411 48 Křešice
Druh sociální služby:

Domovy pro soby se zdravotním postižením

Poslání:
Poskytovat sociální služby osobám, které mají z důvodu mentálního postižení sníženou
soběstačnost a jsou tak závislé na úplné pomoci či dopomoci jiné fyzické osoby. Usilovat o
udržení a rozvoj soběstačnosti, a to s přihlédnutím ke stupni zdravotního postižení. Na
základě individuálních potřeb vytvářet důstojné podmínky pro život uživatelů v domově.
Cíle:
− dlouhodobým cílem zařízení je dosáhnout co nejvyšší míry socializace a integrace
uživatelů do společnosti, prostřednictvím návaznosti poskytovaných sociálních služeb,
tzn. Spolupráce s ostatními institucemi a zařízeními jako jsou chráněná a podporovaná
zaměstnání či bydlení a začlenit uživatele, pokud toho budou schopni, do života mimo
ústavní společnosti
− krátkodobými cíli jsou, ve spolupráci s uživateli a prostřednictvím individuálního
plánování, v maximální možné míře vytvořit pro uživatele prostředí, které se co nejvíce
přiblíží prostředí domácímu
− zajistit kvalitní volnočasové aktivity, jejichž prostřednictvím pak více podpořit duševní a
fyzický rozvoj uživatelů, spolu s tím i smysluplně naplnit jejich volný čas
Okruh osob:
osoby s kombinovaným, osoby s mentálním postižení od 26 – 64 let věku.
Služby neposkytujeme:
Sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem
budovy.

Domov na zámku Liběšice se sídlem Liběšice, Nádražní ul. č.p.1, 411 46 Liběšice
Druh sociální služby:

Domovy pro soby se zdravotním postižením

Poslání:
Umožňovat uživatelům plnohodnotný, důstojný způsob života podle jejich přání a potřeb.
Zároveň podporovat jejich osobnostní růst.
Dosáhnout maximální možné úrovně začlenění uživatel do místní komunity a širší společnosti
s ohledem na jejich potřeby a přání.
Cíle:
− postupně zaměnit způsob poskytování stávající služby, a to z jedné velké služby na síť
sociálních služeb rozprostřenou v běžné populaci
− podporovat uživatele při integraci do běžné společnosti a při využívání dalších služeb
mimo Domov
− rozvíjet osobnost uživatelů na základě jejich individuálních potřeb a schopností
− poskytovat odborné sociální služby zachovávající svobodu rozhodování uživatelů a
v rámci humanizace rozvíjet jejich důstojný život
Okruh osob:
Sociální služba je poskytována osobám od 18 let věku s mentálním a kombinovaným
postižením.
Služby neposkytujeme:
Osobám se sexuální deviací, osobám s autismem, jejichž chování by závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití.
Domov sociální péče Skalice se sídlem Skalice č. 44, 412 01 Litoměřice
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním DSP Skalice je poskytovat pobytové služby osobám s mentálním handicapem
v klidném
a příjemném prostředí, se zabezpečením lidských práv a podporou soběstačnosti. Dosáhnout
u uživatelů služeb co největší míry začlenění do společnosti a snížit tak jejich závislost na
službě.
Domov sociální péče služby domova pro osoby se zdravotním postižením se zaměřuje na
uživatele služeb jako na individuality. Nabízí takovou míru podpory, která vychází ze
skutečné úrovně psychomotorického vývoje, poznání osobnosti uživatele a vytvoření jeho
osobního plánu rozvoje..
Cíle:
− Strategický cílem je intenzivně spolupracovat s opatrovníky, s obcemi a jinými
institucemi i s občany majoritní společnosti k posílení myšlenky, že i občan s mentálním
handicapem má svá lidská práva. Stát se součástí komunity. Žít běžný život. Odbourávat
předsudky o lidech s mentálním handicapem.
− Dlouhodobým cílem je prohlubovat integraci uživatelů služeb do společnosti,
spolupracovat s agenturami podporovaného zaměstnávání a bydlení. Pokračovat

−
−

v přípravě uživatelů služeb na život v chráněném bydlení. Vyhledávat pracovní
příležitosti na běžném trhu práce.
Krátkodobý cílem je zlepšení bydlení uživatelů a zvýšení jejich soukromí.
Průběžné vzdělávání všech pracovníků v nových formách poskytování sociálních služeb.

Cílem sociální služby je vytvoření důstojných životních podmínek nezletilým uživatelům v
malé komunitě v soukromí, odpovídající běžným podmínkám vrstevníků. Při poskytování
služby je kladen důraz zejména na kvalitu a začleňování uživatelů do běžného života – život
uživatelů se co nejvíce podobá životu běžné populace. Pozornost se soustředí na budování
domácího prostředí (domácí strava, útulnost prostředí, vztahy důvěry, aktivní zapojení
uživatele do chodu domácnosti atd.). Na individuální přístup a respekt k potřebám a přáním
uživatele, na jeho pocit bezpečí a jistoty, na stálost prostředí (stálý kolektiv pracovníků,
podnájmy na delší dobu). Velmi důležitým aspektem je i upevňování nových sociálních
modelů a chování (podpora v navazování a udržování mezilidských vztahů s majoritní
společností).
Okruh osob:
osoby mentální a kombinovaným postižením - pohybové, imobilita, vrozené vývojové vady,
smyslové vady od 8 let věku do 80 let věku

Domov sociální péče Skalice se sídlem Litoměřice, Pokratická 182
Druh sociální služby:

Domovy pro soby se zdravotním postižením

Poslání:
Domov sociální péče služby domova pro osoby se zdravotním postižením se zaměřuje na
uživatele služeb jako na individuality. Nabízí takovou míru podpory, která vychází ze
skutečné úrovně psychomotorického vývoje, poznání osobnosti uživatele a vytvoření jeho
osobního plánu rozvoje. Jednotlivým uživatelům služeb jsou individuálně nabízeny
fakultativní služby, dle jejich potřeb a zájmů.
Cíle:
Cílem sociální služby je vytvoření důstojných životních podmínek nezletilým uživatelům v
malé komunitě v soukromí, odpovídající běžným podmínkám vrstevníků. Při poskytování
služby je kladen důraz zejména na kvalitu a začleňování uživatelů do běžného života – život
uživatelů se co nejvíce podobá životu běžné populace. Pozornost se soustředí na budování
domácího prostředí (domácí strava, útulnost prostředí, vztahy důvěry, aktivní zapojení
uživatele do chodu domácnosti atd.). Na individuální přístup a respekt k potřebám a přáním
uživatele, na jeho pocit bezpečí a jistoty, na stálost prostředí (stálý kolektiv pracovníků,
podnájmy na delší dobu). Velmi důležitým aspektem je i upevňování nových sociálních
modelů a chování (podpora v navazování a udržování mezilidských vztahů s majoritní
společností).

Okruh osob:
osoby s mentálním a kombinovaným postižením, od 8- 18 let věku

Domov důchodců Čížkovice se sídlem Čížkovice, Jiráskova 1, 411 12 Čížkovice
Druh sociální služby:

Domovy se zvláštním režimem

Poslání:
Poskytovat pobytové sociální služby osobám se stařeckou či Alzheimerovou demencí nebo
ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc či péči jiné osoby.
Dále v domově zajistit režim, který vychází ze specifických – individuálních potřeb výše
uvedených osob.
Cíle:
Cílem je:
− dlouhodobým cílem je zajištění sociální služby v domově se zvláštním režimem
zaměřené na osoby trpící různou formou demence
− zajistit uživatelům vhodnou formu aktivizace pro zlepšení jejich zdravotního stavu
− při vzdělávání pracovníků obslužné péče se zaměřit na vzdělávání v péči o osoby
s demencí, čímž dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb na základě individuálních i
specifických potřeb uživatelů, kteří mají diagnostikovanou demenci
− krátkodobým cílem je dále rozvíjet ve spolupráci s odpovědnými pracovníky volnočasové
aktivity, kulturní akce a zájmovou činnost pro uživatele, jež by smysluplně naplnily jejich
volný čas a zároveň rozvíjely jejich mentální a fyzické funkce
− podporovat rodinné a jiné příbuzenské vztahy a dostatečně informovat blízké a rodinné
příslušníky
Okruh osob:
osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 54 let věku

Domov důchodců Libochovice se sídlem Libochovice, Vrchlického 574, 411 17 Libochovice
Druh sociální služby:

Domovy pro seniory

Poslání:
Poskytovat pobytové služby a sociální péči osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné osoby. Prostřednictvím poskytované
služby vytvářet laskavé a klidné prostředí, které pomáhá zkvalitnit uživatelům život a naplnit
jejich individuální potřeby.
Cíle:
Dlouhodobým cílem našeho domova je modernizace vybavení domova a zajištění bezpečného
prostředí. Realizovat vzdělávání, odborné semináře a školení, zaměstnanců v oblasti
sociálních služeb. Aktivně zapojovat uživatele do pravidelně pořádaných kulturních akcí.
Krátkodobým cílem je motivovat uživatele k aktivitě, soběstačnosti, samostatnosti, a
udržování zdraví s ohledem na individuální potřeby a schopnosti každého uživatele.
Okruh osob:
Senioři od 65 let věku.

Domov důchodců Milešov se sídlem Milešov 1, 411 32 Milešov
Druh sociální služby:

Domovy se zvláštním režimem

Poslání:
Poskytovat pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku potřebují
péči nebo pomoc druhé osoby, při zmírňování obtížných situací plynoucích ze stáří a stárnutí.
Prostřednictvím poskytované sociální služby vytvářet klidné, bezpečné prostředí a naplnit
individuální potřeby uživatel v zařízení.
Cíle:
Pomáhat vést uživatelům důstojný a aktivní způsob života, dle schopností a možností jich
samotných. Dlouhodobým cílem je zajistit pracovníkům obslužné péče školení a semináře
zaměřené především na oblast péče o osoby s demencí a zkvalitnit péči o samotné uživatele.
Podporovat soběstačnost, vhodnou rehabilitací a aktivizací. Poskytnout uživatelům podporu a
pomoc při finančních a administrativních úkonech, vyřizování úředních záležitostí, sociálních
dávek, zařizování kompenzačních pomůcek. Poskytnout uživatelům odbornou a efektivní
obslužnou, ošetřovatelskou a sociální péči, dále zájmovou a kulturní činnost a v případě
potřeby zabezpečit odbornou zdravotní péči. Spolupracovat s uživateli a jejich rodinnými
příslušníky.
Okruh osob:
osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 50 let věku

Domov Na Svobodě Čížkovice se sídlem. Čížkovice č.p. 172, 411 12 Čížkovice
Druh sociální služby:

Domovy pro soby se zdravotním postižením

Poslání:
Prostřednictvím pobytové sociální služby je poskytnout osobám se zdravotním postižením,
které jsou v nepříznivé situaci, podporu a pomoc při sociálním začleňování a předcházet jejich
sociálnímu vyloučení. S ohledem na individuální možnosti a schopnosti zajistit osobám jejich
fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do
života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné
prostředí a zacházení.
Cíle:
Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost
a sociální začleňování
− Usilovat především o to, aby uživatelé žijící v domově byli v určité míře nezávislí, co
nejvíce soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným
způsobem života.
− Strategickým cílem je stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje domova
− Vytvořit důstojné prostředí a soukromí uživatelů na všech odděleních domova
− Dlouhodobým cílem je zkvalitnit prostředí uživatelů a pracovníků služby na
jednotlivých odděleních. Krátkodobým cílem je dovybavení nábytkem, rekonstrukce
suterénu včetně zázemí po pomocné provozy a šatny uživatelů. Předělání
čtyřlůžkového pokoje na dvoulůžkový.

Okruh osob:
- osoby od 3 let do 55 let věku:
− s lehkým mentálním postižením, mobilní, soběstační ve většině životních úkonech,
výchovně-vzdělavatelní (osoby se specifickými vzdělávacími potřebami)
− se středně těžkým mentálním postižením, mobilní a částečně mobilní, částečně soběstační
ve většině životních úkonech, výchovně-vzdělavatelní (osoby se specifickými
vzdělávacími potřebami)
− s těžkým mentálním postižením, mobilní nebo alespoň minimálně mobilní, částečně
soběstační v některých životních úkonech, vyžadující ošetřovatelskou péči, vychovatelní a
vzdělavatelní dle individuálních schopností
− s hlubokým mentálním postižením, imobilní nebo alespoň minimálně mobilní, s
omezenou soběstačností, ve většině životních úkonů, vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou
péči a řízeného výchovného působení
Služby neposkytujeme:
imobilním osobám, vzhledem k technickým možnostem budovy.
Centrum sociální pomoci Litoměřice - Chráněné bydlení
Druh sociální služby:

Chráněné bydlení

Poslání:
Podporovat uživatele v takovém způsobu života, který je považován za běžný a umožnit jim
plnohodnotně žít v prostředí majoritní společnosti. Chráněné bydlení vychází z myšlenky
podpory smysluplného života člověka, jako jedinečné a svobodné bytosti ve svém sociálním,
kulturním a přirozeném prostředí.
Cíle:
Cílem služby chráněného bydlení je začlenění osob s handicapem do přirozeného prostředí
majoritní společnosti.
Zvyšování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, osvojení si individuálního programu dne a
plánování si volného času i mimo zařízení Chráněného bydlení Litoměřice.
Podpora samostatnosti uživatelů při rozhodování v běžném životě i ve způsobu a stylu života,
který byl doposud ovlivňován ústavním zařízením.
Asistence při využití a uplatnění schopností uživatelů ve prospěch uživatelů samých i
společnosti - formou uplatňování se na trhu práce, získání a upevňování pracovních návyků
uživatelů Chráněného bydlení Litoměřice.
Pomoc při vytváření a upevňování sociálních návyků a vztahů, které jsou potřebné pro běžný
život ve městě; mimo ústavní zařízení.
Podpora samostatnosti uživatelů a jejich práva na přiměřené riziko při rozhodování o vlastním
životě a jeho smysluplnosti.
Okruh osob:
Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 64 let
věku.

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice se sídlem Palachova 18, 412
Litoměřice
Druh sociální služby:

01

Odborné sociální poradenství

Poslání:
Poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství.
Zajišťovat služby sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni.
Cíle:
− podpořit člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci tak, aby mohl běžným způsobem
využívat ve společnosti běžných zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních
přirozených zdrojů, ke kterým patří mimo jiné rodina s úzkými a širšími sociálními
vazbami
− zabezpečit kvalitní poskytování poradenské a informační služby pro klienty, zejména
v oblasti sociálních vztahů
Okruh osob:
− osoby v krizi
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři
Věková struktura - osoby od 16 let do 80 let věku

Detašované pracoviště Manželské a předmanželské poradny Litoměřice se sídlem Sladovnická
21,440 01 Louny
Druh sociální služby:

Odborné sociální poradenství

Poslání:
Poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství.
Zajišťovat služby sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni.
Cíle:
− podpořit člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci tak, aby mohl běžným způsobem
využívat ve společnosti běžných zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních
přirozených zdrojů, ke kterým patří mimo jiné rodina s úzkými a širšími sociálními
vazbami
− zabezpečit kvalitní poskytování poradenské a informační služby pro klienty, zejména
v oblasti sociálních vztahů
Okruh osob:
− osoby v krizi
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři
Věková struktura - osoby od 16 let do 80 let věku
Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. .…/..R/2013 ze dne 21. 8. 2013, a to s účinností od 1.1.2014.

Příloha č. 36 k usnesení č. 289/27R/2013

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace,
se sídlem Jiříkov, Filipovská 582/20, PSČ: 407 53
Druh sociální služby:

Domov se zvláštním režimem

Poslání:
Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme pobytovou službu osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a mají sníženou
soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
Cíle :
− posilovat co největší míru psychické a fyzické soběstačnosti a samostatnosti s ohledem na
− individuální potřeby a schopnosti uživatele
− podporovat samostatné rozhodování o svém životě s přihlédnutím k zdravotnímu
handicapu, udržovat co největší míru mobility
− nácvik soběstačnosti péče o vlastní osobu, pokoje, bytu
− aktivizovat uživatele, pomáhat mu organizovat denní režim a program
− pomáhat mu v obecné orientaci a zároveň ho stimulovat přiměřenými programy činnosti
− předcházet a minimalizovat negativní zátěžové vlivy na klienty
− režim zařízení přizpůsobovat specifickým potřebám uživatelů služeb
− zajišťovat přípravu uplatnění v běžném životě a na trhu práce, přičemž hledat vhodná
zaměstnání přizpůsobená specifickým potřebám uživatele
− poskytovat bydlení s co největší mírou soukromí
− zajišťovat podporu uživatelů o společenské kontakty
− zajišťovat kvalitní sociální služby v souladu se standardy kvality soc. služeb a etickým
kodexem
− podporovat vzdělávání zaměstnanců zejména v oblasti sociální práce, sociální politiky,
− sociální pedagogiky, sociální péče a speciální pedagogiky, sociálně právní činnosti
− získávat dobrovolníky pro sociální službu
Okruh osob:
Dospělé osoby (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) věku, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.
Sociální služba se neposkytuje:
Osobám závislým na návykových látkách, s výjimkou klientů, kteří prošli protialkoholní
léčbou a nepatří do zdravotnického zařízení, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí
a ostatními typy demencí.
Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. .…/...R/2013 ze dne 21.8.2013, a to s účinností od 1.1.2014

Příloha č. 37 k usnesení č. 289/27R/2013

Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
Druh sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Domov poskytuje pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které
jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Těmto osobám poskytujeme potřebnou
podporu a pomoc při naplňování svých individuálních potřeb a osobních cílů v jejich
nepříznivé sociální situaci.
Cíle:
− podpora při realizování a dosahování cílů stanovených v individuálním plánu klienta i ve
spolupráci s rodinou a jejich blízkými
− klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem získání pracovních návyků
− klienti si zvládnou stěžovat nebo vyslovit přání
klienti se bezpečně orientují v nejbližším okolí
− klienti zvládají spolupráci s veřejnými službami a běžnou populací v rámci integrace
− klienti zvládají za podpory nebo bez podpory sebeobsluhu
− klienti umí za podpory nebo bez podpory využít smysluplně volný čas
Okruh osob:
Osoby od 3 let věku do 35 let s mentálním a kombinovaným postižením, které v důsledku
snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo
úplnou pomoc, nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné
osoby. Věková hranice se netýká stávajících klientů.
Druh sociální služby:

Týdenní stacionář

Poslání:
Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytované od pondělí do pátku, osobám se
sníženou soběstačností z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, zajistit
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. S ohledem na individuální potřeby vést uživatele
k úplné nebo částečné samostatnosti a schopnosti řešit svou nepříznivou sociální situaci.
Cíle:
− podpora při realizování a dosahování cílů stanovených v individuálním plánu klienta i ve
spolupráci s rodinou a jejich blízkými
− klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem získání pracovních návyků
− klienti si zvládnou stěžovat nebo vyslovit přání
− klienti se bezpečně orientují v nejbližším okolí
− klienti zvládají spolupráci s veřejnými službami a běžnou populací v rámci integrace
− klienti zvládají za podpory nebo bez podpory sebeobsluhu
− klienti umí za podpory nebo bez podpory využít smysluplně volný čas

Okruh osob:
Osoby od 7 let věku do 35 let s mentálním nebo kombinovaným postižením, které jsou
odkázány na pomoc jiné fyzické osoby.
Druh sociální služby: Chráněné bydlení
Poslání:
Posláním Chráněného bydlení je podporovat lidi s mentálním postižením, a to tak, aby mohli
žít co nejběžnějším způsobem života, svobodně, samostatně, zodpovědně, a to s přiměřenou
podporou asistentů v samostatných bytech mimo areál zařízení.
Cíle:

−
−
−
−
−
−
−
−

klienti umí hospodařit se svým kapesným s přiměřenou podporou
klienti zvládnou stravování s přiměřenou podporou
klienti zvládnou úklid domácnosti a péči o sebe
klienti mají dovednosti pro uplatnění na trhu práce
klienti se bezpečně orientují v obci, nejbližším okolí, znají významné a potřebné budovy
a zvládají dojít do chráněného bydlení a zpět
klienti zvládají bezpečné chování v krizových situacích a znají čísla, kterými si přivolají
pomoc
klienti zvládají obsluhu domácích spotřebičů
klienti umí využít smysluplně svůj volný čas s podporou i bez ní

Okruh osob:
Klientem chráněného bydlení může být osoba s mentálním postižením od 18 do 64 let věku,
která zvládá základní sebeobsluhu a komunikaci.
Druh sociální služby: Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením
Poslání:
Posláním je zajistit prostor a podmínky pro realizaci sociálních kontaktů, zájmové,
volnočasové a vzdělávací aktivity, přispívat k rozvoji a udržení schopností osob s mentálním
nebo kombinovaným postižením a zajistit těmto osobám pomoc při řešení jejich obtížné
sociální situace.
Cíle:

−

−
−

klienti mají přiměřenou podporu při trávení svého času mimo domov podle svých
představ
klienti umí komunikovat s lidmi ze svého okolí
klienti a jejich rodina umí přijímat podporu a pomoc od sociální služby

Okruh osob:
Osoby od 3 let do 64 let s mentálním nebo kombinovaným postižením.
Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. .…/..R/2013 ze dne 21. 8. 2013, a to s účinností od 1.9.2013.

Příloha č. 38 k usnesení č. 289/27R/2013

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice
příspěvková organizace
se sídlem Huntířov - Stará Oleška č.p. 131, PSČ 407 42

Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška se sídlem Stará Oleška č.p. 131,
PSČ 405 02
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Poskytovat pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které
z důvodu snížené soběstačnosti, zdravotního stavu a sociální situace nemohou žít ve svém
přirozeném prostředí. Podporu a pomoc poskytovat s ohledem na individuální potřeby
uživatele, podporovat rozvoj samostatnosti a posilovat sociální začleňování, při zachování
lidských práv a důstojnosti uživatele.
Cíle:
− individuální péčí a přístupem poskytovat podporu a pomoc uživatelům tak, aby se co
nejvíce přiblížili způsobem života svým vrstevníkům
− podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě
− bydlení přizpůsobovat domácímu prostředí
− posilovat sociální začleňování uživatelů - ve spolupráci s organizacemi a ÚP
zprostředkovat možnost pracovního uplatnění.
− podporovat a motivovat uživatele při zapojování do veřejného života např.
prostřednictvím běžně dostupných služeb, činností a aktivit
− respektovat partnerské soužití a podporovat mezilidské vztahy uživatelů
Okruh osob:
Osoby s mentálním postižením a s kombinovaným postižením, ve věkové struktuře od 16 do
80 let se středně těžkou nebo těžkou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, mobilní až
částečně imobilní, které z důvodu snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém se přirozeném
sociálním prostředí.
Službu neposkytujeme :
Zařízení není vhodné pro osoby trvale upoutané na lůžko, nevidomé a neslyšící.
Druh sociální služby:

Chráněné bydlení

Poslání:
Umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít v přirozeném prostředí
domácího charakteru způsobem, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků.
Individuálním přístupem vést uživatele k přebírání zodpovědnosti za svůj život, k co největší
samostatnosti a k postupnému začlenění do společnosti.
Služba chráněného bydlení je určena pro osoby, které zvládají samostatné vedení domácnosti,
tudíž potřebují minimální asistenční dohled.

Cíle:
− podpora uživatelů, aby v maximální míře zvládli každodenní péči o svoji osobu a
domácnost
− podpora uživatelům zvládat veřejně dostupné služby
− podpora rozvoje schopností a dovedností uživatelů služby
− podpora rozvoje pracovních návyků a dovedností
− podpora svobodné vůle a využití volného času
Okruh osob:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 - 64 let, které zvládají základní
samostatné vedení domácnosti.
Službu neposkytujeme :
Zařízení není vhodné pro osoby imobilní, nevidomé a neslyšící.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice se sídlem U Kaple 494, Česká
Kamenice, PSČ 407 21
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Poskytovat pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením,
kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných
služeb. Individuálním přístupem vést uživatele k větší samostatnosti ve všech oblastech
běžného života s možností vyjádřit vlastní vůli a posilovat jejich sociální začleňování.
Důsledně dbát na dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.
Cíle:
− individuální péčí a přístupem poskytovat podporu a pomoc uživatelům tak, aby se co
nejvíce přiblížili způsobem života svým vrstevníkům
− podporovat možnost zaměstnávání uživatelů
− respektovat partnerské soužití uživatelů, podporovat navazování přátelských a
mezilidských vztahů
− podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě
Okruh osob:
Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 16 do 80 let věku, které nepotřebují
pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, ale mají sníženou soběstačnost a jsou středně,
těžce nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina
nebo jiná dostupná služba sociální péče.
Službu neposkytujeme :
Zařízení není vhodné pro osoby trvale upoutané na lůžko, nevidomé a neslyšící.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. .…/..R/2013 ze dne 21. 8. 2013, a to s účinností od 1.1.2014.

Příloha č. 39 k usnesení č. 289/27R/2013

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace,
se sídlem Kadaň, Golovinova č. p. 1559, PSČ 432 01
Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, Sídliště 232,
PSČ 431 56 Mašťov
Druh sociální služby:

Domovy pro seniory

Poslání
Posláním pobytové služby – Domova pro seniory v Mašťově je podpora seniorů, kteří se
z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a
pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností
podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních
společenských kontaktů. Podporujeme využívání veřejně dostupných institucí, přirozených
vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského
života.
Cíle:
− podpora uživatelů při udržování vztahů s původním sociálním prostředím
− podpora uživatelů při zapojování do společenského života,
− podpora a rozvoj uživatelů při zajištění sebeobslužných úkonů
− podpora a zajištění oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, samostatného
rozhodování o vlastním životě
− podpora a zajištění hygieny
− zajištění péče o zaměstnance v oblasti vzdělávání a spolupráce s odborníky v sociální
oblasti
Okruh osob:
Mladší senioři 65-80 let se sníženou soběstačností, i imobilní uživatelé.
Starší senioři nad 80 let se sníženou soběstačností, i imobilní uživatelé.
Senioři závislí na pomoci jiné fyzické osoby, senioři v nepříznivé sociální situaci - z důvodu
věku či zdravotního stavu.

Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním pobytové služby – Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mašťově je
podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci
a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním
prostředí. Zachovávat jejich důstojnost, posilovat jejich začleňování do společnosti. Svou
činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, zachování a udržení běžného způsobu života,
využívání veřejně dostupných institucí a vazeb v místním společenství a společenském životě.

Cíle:
− podpora uživatelů v samostatnosti a soběstačnosti
− podpora uživatelů při udržování vztahů s původním sociálním prostředím
− podpora a rozvoj uživatelů při zajištění sebeobslužných úkonů
− podpora a zajištění oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí v rámci běžně
− dostupných služeb
− podpora v společenském uplatnění, vzdělávání, zaměstnávání - uplatnění na trhu práce
− zajištění péče o zaměstnance v oblasti vzdělávání a spolupráce s odborníky v oblasti
sociální, pedagogické, zdravotní
Okruh osob:
Osoby se zdravotním postižením od 44 – 64 let se sníženou soběstačností v nepříznivé
sociální situaci z důvodu zdravotního stavu.

Druh sociální služby:

Domovy se zvláštním režimem

Poslání
Posláním pobytové služby – Domova se zvláštním režimem v Mašťově je podpora uživatelů,
kteří se z důvodu zdravotního stavu - demence, ocitli v nepříznivé situaci a potřebují podporu
a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou
činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování
dosavadních společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, přirozených
vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského
života. Udržujeme a rozvíjíme jejich psycho-motorické schopnosti.
Cíle:
− podpora uživatelů při udržování vztahů s původním sociálním prostředím
− podpora ve společenském uplatnění (trénování paměti, jemné motoriky, ČALS)
− podpora a rozvoj uživatelů při zajištění sebeobslužných úkonů
− podpora zajištění hygieny
− podpora a zajištění oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí v rámci běžně
dostupných služeb
− zajištění péče o zaměstnance v oblasti vzdělávání a spolupráce s odborníky v oblasti
sociální, pedagogické, zdravotní, ČALS
Okruh osob:
Osoby s chronickým duševním onemocněním, u kterých byla stanovena diagnóza
Alzheimerova nemoc, stařecká nebo jiný typ demence od 44 let věku.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova ulice 1128 a Domov pro
osoby se zdravotním postižením Kadaň, Březinova ulice 1093, PSČ 432 01
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním pobytové služby – Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kadani je
podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a
potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním
prostředí. Zachováváme jejich důstojnost, posilujeme jejich začleňování do společnosti,
podporujeme uživatele v soběstačnosti, vzdělávání a následném uplatnění na trhu práce a
zachování a udržení běžného způsobu života, kdy zohledňujeme zdravotní stav a možnosti
každého uživatele. Uživatele, kteří jsou zcela závislí na péči druhé osoby a jejich zdravotní
stav jim nedovolí začleňování do společnosti, se snažíme podporovat a aktivizovat
v činnostech, které jim pomohou zkvalitnit jejich život tak, aby měli pocit bezpečí a pohody.
Uživatele podporujeme ve využívání veřejně dostupných institucí a vazeb v místním
společenství a v zapojení do společenského života.
Cíle:
V souladu s individuálními možnostmi uživatele podporujeme:
− v prosazování vlastní vůle
− v účasti na individuálním plánování služby a v samostatném rozhodování
− ve vytváření podmínek pro respektování práva na soukromí a respektování práva
vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti
− v rozvoji soběstačnosti a jejich osobnosti
− ve společenském uplatnění – vzdělání, zaměstnávání – uplatnění na trhu práce, v nácviku
na možný přechod do chráněného bydlení u jednotlivých uživatelů
Dále zajišťujeme:
− uplatnění oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí v rámci běžně
dostupných služeb- vytvoření takového bydlení, které se co nejvíce přiblíží domácímu
prostředí
− kontakt uživatelů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli
− péči o zaměstnance v oblasti vzdělávání a spolupráci s odborníky v oblasti
− sociální a pedagogické
Okruh osob:
Osoby s kombinovaným postižení a osoby s mentálním postižením.
Služba je poskytována osobám od tří let věku.
Služby neposkytujeme osobám:
S psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních uživatelů (psychotická
onemocnění, sexuální deviace, agresivita).

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. .…/..R/2013 ze dne 21. 8. 2013, a to s účinností od 1.1.2014.

Příloha č. 40 k usnesení č. 289/27R/2013

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace,
se sídlem Litvínov – Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42
Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Poslání:
Hlavním posláním našeho Domova je poskytovat celoroční pobytové sociální služby dětem
a dospělým, ženám i mužům, kteří z objektivních důvodů nemohou setrvat ve svém
přirozeném prostředí domova a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Při poskytování služby pomáháme klientovi zapojit se v co největší míře do běžného života
společnosti a využívat dostupné veřejné instituce.
Zajišťujeme podporu zvyšování samostatnosti klienta v péči o svou osobu, možnost uplatnění
práva volby a vytvoření životních a pracovních návyků, obvyklých u běžné populace. Naše
služba je postavena na partnerském vztahu s klienty, zohledňuje jejich potřeby a přání,
rozšiřuje nebo upevňuje jejich individuální schopnosti a dovednosti a především směřuje
klienty k převzetí zodpovědnosti za vlastní způsob života.
Cíle:
− klientům poskytovat kvalitní pomoc a podporu s přihlédnutím k jejich individuálním
schopnostem a dovednostem
− vytvořit takové životní podmínky, které jsou v nejvyšší míře srovnatelné s životními
podmínkami lidí bez zdravotního znevýhodnění
− vycházet z individuálně stanovené míry podpory a pomoci a vést službu tak, aby se
zamezilo vzniku závislosti klienta na poskytované službě
− vést klienty k vyšší míře samostatnosti a nezávislosti, smysluplným nácvikem dovedností
a samostatnosti dosáhnout toho, aby co největší počet klientů využíval možnosti
samostatných vycházek, samostatných nákupů, udržování a navazování nových přátelství
a vztahů s lidmi mimo DSS atd.
− při plánování průběhu služby mít vždy na prvním místě přání a potřeby každého klienta
− individuální přístup promítat do individuálního plánování a osobního cíle klienta, který se
stanoví ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, rodinou, či jinou blízkou osobou
− v rámci začleňování klientů do společnosti a podpory jejich seberealizace vyhledávat a
klientům aktivně nabízet co nejširší možnosti kulturního a sportovního vyžití v rámci
regionu Mostecka a Litvínovska
− podporovat klienty při prezentaci jejich schopností, jedinečnosti a talentu na
společenských akcích a soutěžích mimo zařízení
− pomáhat klientům při uplatňování práv, včetně práva na vzdělání ve školském zařízení
dle svého svobodného výběru. Pokud nemohou klienti navštěvovat školské zařízení,
zprostředkovat jiný způsob vzdělávání ve spolupráci s SPC Litvínov
− podpořit klienty, kteří dosáhli dostatečné míry samostatnosti a nezávislosti, při hledání a
využití jiné formy sociální služby (např. Chráněné bydlení), která podpoří jejich další
rozvoj
− zdravotnickou a ošetřovatelskou péči provádět na základě individuální potřebnosti
klienta, s cílem zlepšení zdravotního stavu nebo udržení jeho současného stavu
− vytvářet stabilní tým kvalifikovaných, vzdělaných a kompetentních pracovníků
s ohledem na vzdělávací potřeby a vzdělávací plány organizace

Okruh osob:
Osoby s různým stupněm mentálního postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci
s tělesným nebo smyslovým postižením od 9 do 64 let věku.

Druh sociální služby:

Týdenní stacionář

Poslání:
Posláním služby Týdenní stacionář je poskytovat pobytové sociální služby osobám od 9 let
věku s mentálním postižením, včetně postižení s kombinovanými vadami, kteří jsou v péči
rodiny a našeho zařízení. Respektujeme a spolupracujeme při poskytování sociální služby
s rodinou klienta.
U klientů, kteří využívají služeb týdenního stacionáře, podporujeme další, hlubší rozvíjení
nebo alespoň udržení získaných dovedností a zároveň i jejich rozvíjení v rodině. Vycházíme z
individuálně stanovených potřeb, zájmů a přání klientů v souladu s obecným cílem sociálních
služeb, ve smyslu zůstat nebo se navrátit do přirozeného místního společenství – rodiny a žít
běžným způsobem života.
Cíle:
− klientům poskytovat kvalitní pomoc a podporu s přihlédnutím k jejich individuálním
schopnostem a dovednostem
− vytvořit takové životní podmínky, které jsou v nejvyšší míře srovnatelné s životními
podmínkami lidí bez zdravotního znevýhodnění
− vycházet z individuálně stanovené míry podpory a pomoci a vést službu tak, aby se
zamezilo vzniku závislosti klienta na poskytované službě
− vést klienty k vyšší míře samostatnosti a nezávislosti
− při plánování průběhu služby mít vždy na prvním místě přání a potřeby každého klienta.
− individuální přístup promítat do individuálního plánování a osobního cíle klienta, který se
stanoví ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, rodinou, či jinou blízkou osobou
− v rámci začleňování klientů do společnosti a podpory jejich seberealizace vyhledávat a
klientům aktivně nabízet co nejširší možnosti kulturního a sportovního vyžití v rámci
regionu Mostecka a Litvínovska
− podporovat klienty při prezentaci jejich schopností, jedinečnosti a talentu na
společenských akcích a soutěžích mimo zařízení
− zdravotnickou a ošetřovatelskou péči provádět na základě individuální potřebnosti
klienta, s cílem zlepšení zdravotního stavu nebo udržení jeho současného stavu
− vytvářet stabilní tým kvalifikovaných, vzdělaných a kompetentních pracovníků
s ohledem na vzdělávací potřeby a vzdělávací plány organizace
− u klientů, kteří využívají služby týdenního stacionáře, vycházet z možností hlubší
spolupráce s rodinnými příslušníky a jejich možností při naplňování osobních potřeb,
zájmů a přání této skupiny klientů
Okruh osob:
Cílovou skupinou služby jsou osoby s různým stupněm mentálního postižení,
s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo
smyslovým postižením od 9 let do 64 let věku.

Druh sociální služby:

Domovy pro seniory

Poslání:
Posláním pobytové služby Domovy pro seniory s nepřetržitým provozem, je poskytnout
zázemí seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti,
nemohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby.
Poskytováním kvalifikované sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče či podpory,
umožňujeme klientům dle jejich individuálních potřeb prožít důstojné, aktivní a bezpečné
stáří.
Cíle:
− naším základním cílem je spokojený klient
− poskytovat individuální péči vycházející z individuálního plánu klienta, dle jeho potřeb,
zájmů a cílů a prohlubovat osobní přístup ke každému klientovi
− poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost a práva klientů a jsou
založeny na principech Etického kodexu DSS Litvínov
− vytvářet stabilní tým kvalifikovaných, vzdělaných a informovaných pracovníků podle
vzdělávacích potřeb a vzdělávacích plánů zařízení
− vytvářet klientům příjemné prostředí, kde se budou cítit bezpečně a spokojeně.
− podpora klientů v trávení volného času – rozšiřovat nabídku aktivit
Okruh osob:
Senioři od 65 let věku, kteří v důsledku trvalých zdravotních změn vyžadují pomoc jiné
fyzické osoby.
Služby neposkytujeme:
− osobám které vyžadují výživu sondou nebo speciální výživu mimo běžné druhy diet

Druh sociální služby:

Domovy se zvláštním režimem

Poslání:
Posláním pobytové služby Domovy se zvláštním režimem s nepřetržitým provozem, je
poskytnout důstojné a bezpečné zázemí mužům starším 41 let, kteří v důsledku trvalých
zdravotních změn psychického rázu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve
svém vlastním prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby. Podporujeme klienty k zachování,
popřípadě rozvíjení jejich vlastních schopností a udržování kontaktu s okolím a rodinnými
příslušníky. Vycházíme z individuálních potřeb každého klienta a těmto potřebám
přizpůsobujeme způsob poskytování služeb, míru pomoci či podpory.
Cíle:
− naším základním cílem je spokojený klient.
− poskytovat individuální péči vycházející z individuálního plánu klienta, dle jeho potřeb,
zájmů a cílů a prohlubovat osobní přístup ke každému klientovi.
− poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost a práva klientů
a
jsou založeny na principech Etického kodexu DSS Litvínov.
− vytvářet stabilní tým kvalifikovaných, vzdělaných a informovaných pracovníků podle
vzdělávacích potřeb a vzdělávacích plánů zařízení.

−
−
−

vytvářet klientům příjemné prostředí, kde se budou cítit bezpečně a spokojeně.
podpora klientů v trávení volného času – rozšiřovat nabídku aktivit.
podporovat soběstačnost a samostatnost klientů (upevňování pravidelných hygienických
návyků, obslužných aktivit) s ohledem na jejich soukromí. Poskytovat péči pouze
v takovém rozsahu, který je pro klienta nutný a nezbytný.

Okruh osob:
Jedná se o muže s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí od 41 let věku,
kteří mají snížené poznávací schopnosti, časté změny chování a nálad, problémy s orientací,
vnímáním, pamětí, vyjadřováním, porozuměním, problémy se zvládáním každodenních
běžných činností, a proto nemohou žít ve svém domácím prostředí a potřebují trvalou
podporu a pomoc.
Služby neposkytujeme:
− osobám se sexuální deviací
− osobám závislým na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí
a ostatními typy demencí

Druh sociální služby:

Domovy se zvláštním režimem

Poslání:
Posláním Domova se zvláštním režimem s celoročním provozem je poskytovat osobám
s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence kvalitní služby a péči, která vede
k prodloužení soběstačnosti a udržení aktivního života v důstojném a bezpečném prostředí.
Cíle:
− podle stupně závislosti na sociální službě, poskytovat klientům podporu, pomoc a péči
tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost, stávající schopnosti, dovednosti a
prožitky běžných situací každodenního života
− poskytovat individuální péči vycházející z individuálního plánu klienta, dle jeho potřeb,
zájmů a cílů a prohlubovat osobní přístup ke každému klientovi
− poskytovat sociální služby s respektem na důstojnost klientů, které jsou založeny na
principech Etického kodexu DSS Litvínov
− vytvářet stabilní tým kvalifikovaných, vzdělaných a informovaných pracovníků podle
vzdělávacích potřeb a vzdělávacích plánů zařízení
− uspokojovat bio-psycho sociální potřeby klientů v bezpečném prostředí v rámci možností
zařízení DSS Litvínov
− podpora klientů v trávení volného času s ohledem na jejich zdravotní stav
Okruh osob:
Cílovou skupinou domova se zvláštním režimem jsou osoby u kterých byla stanovena
diagnóza Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence od 55 let věku.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje
usnesením č. .…/...R/2013 ze dne 21.8.2013, a to s účinností od 1.1.2014.

Příloha č. 41 k usnesení č. 289/27R/2013

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice se sídlem Za Humny 580/15, 400 04
Trmice
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním DOZP Trmice je poskytování pobytové služby lidem s mentálním postižením za
účelem začlenění do společnosti, zachování a rozvinutí jejich potenciálu, dosažení maximální
míry samostatnosti a nezávislosti životem ve dvou skupinových domácnostech s možností
posunu do chráněného nebo podporovaného bydlení. Služba se zároveň snaží udržovat vazbu
na rodinu, přátele a místní komunitu. Celé toto snažení je charakterizováno mottem zařízení:
„Dům, kde se dobře žije“.
Cíle:
Začlenění uživatele do běžného života s takovou mírou samostatnosti, která odpovídá
individuálním možnostem uživatele prostřednictvím:
Rozvoje jeho dovedností a schopností v následujících oblastech:
−
péče o vlastní osobu (o věci, sebe, komunikaci),
−
činnosti spojené s chodem domácnosti,
−
vzdělávání,
−
pracovních dovedností,
−
rozhodování o vlastním životě,
−
ochrany práv,
−
využívání volného času,
−
využívání běžně dostupných veřejných služeb,
−
rozvoje a upevňování vztahu s rodinou,
−
rodiny a partnerských vztahů.
Rozvojem spolupráce s jinými organizacemi a institucemi, které mohou podpořit integraci
uživatelů do běžného života.
Odbourávání bariér mezi společností a občanem s postižením.
Okruh osob:
Cílovou skupinou jsou osoby od 18-ti let věku s mentálním postižením, případně
kombinovaným s dalšími tělesnými či smyslovými vadami, kteří potřebují pomoc a podporu při
realizaci a naplňování individuálních potřeb, osobních cílů, úkonů a činností běžného života.
Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 – 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je
služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla
uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této
věkové hranice).

Službu neposkytujeme:
−
osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití,
−
osobám imobilním.
Druh sociální služby:

Podpora samostatného bydlení

Poslání:
Poskytovat kvalitní podmínky pro další rozvoj osobnosti a kvalitního naplnění života pro
uživatele. Podporovat život uživatelů v přirozeném prostředí, ve vlastním nebo pronajatém
bytě.
Cíle:
Poskytování služby v přirozeném prostředí uživatele, využití jeho schopností a dovedností
a snaha o jejich udržení nebo rozvoj.
Podporovat míru samostatnosti, která odpovídá individuálním možnostem uživatele
prostřednictvím:
Rozvoje jeho dovedností a schopností v následujících oblastech:
−
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
−
výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti,
−
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
−
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností podporujících sociální začlenění,
−
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Okruh osob:
Služba je poskytována osobám s mentálním postižením nebo osobám s kombinovaným
postižením (mentální a zdravotní) ve věku od 18 let do 64 let.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa se sídlem Svojsíkova 2733/52,
400 11 Ústí nad Labem
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Poskytovat kvalifikovanou pomoc, podporu, péči a bydlení osobám s mentálním postižením s
ohledem na jejich individuální schopnosti, potřeby a cíle.
Cíle:
−

−

snižovat závislost osob s mentálním postižením na poskytované službě zachováním nebo
dosažením jejich fyzické a psychické soběstačnosti prostřednictvím rozvíjení dovedností,
schopností a návyků a aktivizací těchto osob,
snižovat závislost osob s mentálním postižením na poskytované službě začleněním
uživatele v maximálně možném rozsahu do běžného života společnosti a umožnit jim žít
takovým způsobem života jako žijí jejich vrstevníci,

−
−

vést osobu s mentálním postižením k přiměřené odpovědnosti za své jednání tak, aby se
zachovala její maximální míra samostatnosti,
zajištění důstojného a spokojeného života osob s mentálním postižením a vytvářet pro něj
vhodné podmínky.

Okruh osob:
Sociální služba je poskytována osobám ve věku od 3 let, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným
postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné
zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.
Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 – 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je
služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla
uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této
věkové hranice).
Službu neposkytujeme:
Vzhledem k tomu, že budovy zařízení sociálních služeb nejsou bezbariérové, poskytujeme
služby omezenému počtu osob se sníženou pohyblivostí.
Druh sociální služby:

Denní stacionáře

Poslání:
Poskytovat kvalifikovanou pomoc, podporu a péči osobám s mentálním postižením a pomoc a
podporu rodinám těchto osob s ohledem na individuální schopnosti, potřeby a cíle osob
s mentálním postižením.
Cíle:
−
−

−

−

umožnit rodinám pečujícím o osobu s mentálním postižením plné pracovní a společenské
uplatnění,
snižovat závislost osob s mentálním postižením na poskytované službě zachováním nebo
dosažením jejich fyzické a psychické soběstačnosti prostřednictvím rozvíjení dovedností,
schopností a návyků a aktivizací těchto osob,
snižovat závislost osob s mentálním postižením na poskytované službě začleněním
uživatele v maximálně možném rozsahu do běžného života společnosti a umožnit jim žít
takovým způsobem života jako žijí jejich vrstevníci,
vést osobu s mentálním postižením k přiměřené odpovědnosti za své jednání tak, aby se
zachovala jeho maximální míra samostatnosti.

Okruh osob:
Sociální služba je poskytována osobám ve věku 3 až 64 let, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným
postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné
zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.
Službu neposkytujeme:
Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití
(dle MKN-10 jsou to např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními
látkami, schizofrenie, poruchy nálad, poruchy osobnosti).

Vzhledem k tomu, že budovy zařízení sociálních služeb nejsou bezbariérové, poskytujeme
služby omezenému počtu osob se sníženou pohyblivostí.

Druh sociální služby:

Chráněné bydlení

Poslání:
Poskytovat potřebnou míru pomoci a podpory osobám s mentálním postižením tak, aby mohli
žít samostatně v bytech běžným způsobem života s ohledem na jejich individuální schopnosti.
Cíle:
−

−

−

snižovat míru pomoci a podpory osobám s mentálním postižením rozvíjením nebo
upevňováním jejich praktických dovedností a schopností a zvyšovat tak jejich
soběstačnost a samostatnost,
začleňovat osoby s mentálním postižením v maximálně možném rozsahu do běžného
života společnosti a umožnit jim žít způsobem života srovnatelným se životem svých
vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby,
vést osobu s mentálním postižením k přiměřené odpovědnosti za své jednání tak, aby se
zachovala její maximální míra samostatnosti.

Okruh osob:
Sociální služba je poskytována osobám ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným
postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné
zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.
Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 – 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je
služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla
uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této
věkové hranice).
Službu neposkytujeme:
Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití
(dle MKN-10 jsou to např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními
látkami, schizofrenie, poruchy nálad, poruchy osobnosti).
Osobám s vysokou mírou podpory (se sníženou pohyblivostí), neboť byty Chráněného bydlení
jsou v běžných bytových domech, které nejsou bezbariérové.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice se sídlem Pod Vodojemem 312/3C,
400 10 Ústí nad Labem

Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním je poskytovat podporu a bydlení lidem s mentálním postižením tak, aby žili běžným
způsobem života jako jejich vrstevníci.
Cíle:
Začlenění uživatelů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich
individuální schopnosti prostřednictvím:
−
rozvoje jejich dovedností a schopností v oblastech péče o vlastní osobu, v činnostech
spojených s chodem domácnosti, formou celoživotního vzdělávání, v činnostech rozvoje
pracovních dovedností, ochrany vlastních práv, rodiny a partnerských vztahů, využívání
volného času, rozhodování o vlastním životě,
−
rozvojem spolupráce s jinými organizacemi, které mohou přispět a podpořit integraci
uživatelů do společnosti zapojováním uživatelů do pracovní rehabilitace mimo zařízení
Domova, zaměstnávání uživatelů na volném trhu práce,
zapojováním uživatelů do
sportovních a dobrovolných aktivit mimo Domov, přípravou uživatelů na přechod do
bydlení mimo Domov,
−
odbouráváním bariér mezi společností a občanem s postižením,
využíváním místně
dostupných služeb a zdrojů (lékař, kadeřník, kino, divadlo, obchody, knihovna, škola…),
využívání nabídek společenských akcí a aktivit ve městě a okolí, hledání možností
bydlení uživatelů mimo Domov, otevírání DOZP veřejnosti, podávání podnětů k
přehodnocování způsobilosti k právním úkonům.
Okruh osob:
Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami,
poruchami v komunikaci a specifickými poruchami učení, jež potřebují asistenci a podporu při
naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a osobních cílů.
−
osoby ve věku od 3 let.
Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 – 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je
služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla
uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této
věkové hranice).
Službu neposkytujeme:
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a
každodenní dohled lékaře (včetně praktické a úplné slepoty, hluchoty).

−

Druh sociální služby:

Chráněné bydlení

Poslání:
Posláním chráněného bydlení je poskytovat podporu v bydlení a běžném životě lidem
s mentálním postižením tak, aby žili co nejběžnějším způsobem života v přirozeném prostředí.
Cíle:
Začlenění uživatelů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich
individuální schopnosti prostřednictvím:
−
rozvoje jejich dovedností a schopností v těchto oblastech péče o vlastní osobu,
v činnostech spojených s chodem domácnosti, formou celoživotního vzdělávání,
v činnostech rozvoje pracovních dovedností, ochrany vlastních práv, rodiny a
partnerských vztahů, využívání volného času, rozhodování o vlastním životě,
−
rozvojem spolupráce s jinými organizacemi, které mohou přispět a podpořit integraci
uživatelů do společnosti zapojováním uživatelů do pracovní rehabilitace mimo chráněné
bydlení, zaměstnávání uživatelů na volném trhu práce, zapojováním uživatelů do
sportovních a dobrovolných aktivit mimo zařízení, přípravou uživatelů na přechod do
podporovaného bydlení nebo samostatného bydlení,
−
odbouráváním bariér mezi společností a občanem s postižením využíváním místně
dostupných služeb a zdrojů (lékař, kadeřník, kino, divadlo, obchody, knihovna, škola…),
využívání nabídek společenských akcí a aktivit ve městě a okolí, podávání podnětů
k přehodnocování způsobilosti k právním úkonům.
Okruh osob:
Cílovou skupinou uživatelů chráněného jsou dospělí s mentálním postižením, kombinovanými
vadami, poruchami v komunikaci a specifickými poruchami učení, jež potřebují asistenci a
podporu při naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a
osobních cílů.
−
osoby ve věku od 18 let.
Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 – 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je
služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla
uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této
věkové hranice).
Službu neposkytujeme:
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a
každodenní dohled lékaře (včetně praktické a úplné slepoty, hluchoty).

−

Denní stacionář Úsměv se sídlem Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1

Druh sociální služby:

Denní stacionář

Poslání:
Poskytování komplexní péče osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami
formou ambulantní služby. Stacionář vytváří příjemné domácí prostředí, snaží se svým
uživatelům umožnit spokojený, důstojný a co nejvíce samostatný život. Vytváří podmínky
k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat svou vlastní vůli, jednat na základě svého rozhodnutí a
mohli se integrovat v majoritní společnosti.
Cíle:
−
−
−
−
−
−
−
−

respektování a uplatňování práv uživatelů podílet se na průběhu sociální služby,
vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti,
zajištění kvalitního poskytování sociální služby,
spolupráce s rodinami uživatelů,
rozvíjení a respektování citového života uživatelů,
rozvíjení osobnosti uživatele při pracovně výchovné činnosti, vzdělávací zájmové
činnosti, ergoterapii, logopedii, při sportovních, kulturních a dalších aktivitách,
zajištění všestranného a obsahově vyváženého denního programu uživatelů,
rozvíjení a fixování individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti jednotlivých
uživatelů,
podpora samostatnosti a vlastní aktivitu uživatelů v jejich volném čase.

Okruh osob:
Sociální služba je poskytována osobám s mentálním postižením nebo kombinovaným
postižením, dále osobám s tělesným, sluchovým nebo zrakovým postižením ve věku od 3 do 64
let.
Služby neposkytujeme:
−
osobám s psychiatrickým onemocněním,
−
osobám, které vykazují známky agresivity vůči sobě nebo ostatním,
−
osobám závislým na návykových nebo psychotropních látkách.

Druh sociální služby:

Sociálně terapeutické dílny

Poslání
Posláním služby je prostřednictvím sociálně pracovní terapie zajistit lidem z cílové skupiny,
takovou individuální podporu, která povede k získání, udržení a rozvoji jejich pracovních
návyků a dovedností v různých oblastech pracovních činností, které jsou potřebné pro běžný
způsob života. To znamená nabídnout uživatelům dle jejich možností, takové aktivity, které jim
pomohou v zapojení do běžné společnosti včetně možného uplatnění na volném trhu práce a
nabídnout jim i užitečné a smysluplné trávení volného času.

Cíle služby
Cílem služby je připravit uživatele na život a práci v nechráněných podmínkách. To znamená
především nácvik pracovních dovedností, např. schopnost ráno vstát a včas přijít do práce,
schopnost funkční komunikace v pracovním kolektivu. Uživatel by měl zvládnout pochopit
požadavky zaměstnavatele. Služba má posílit zdravé stránky uživatelovi osobnosti. Cíl je
časově ohraničený. Služba má za cíl zlepšit kvalitu uživatelova života. Zlepšení kvality života
musí být zhodnoceno uživatelem, je to uživatel, kdo rozhoduje, zda je změna k lepšímu či
nikoliv. Cíle:
−
podpora vzniku či stabilizace pracovních návyků a sociálních zvyků a jejich následné
udržení,
−
vedení uživatelů k samostatnosti, samostatnému myšlení a kreativitě,
−
rozvíjení motorických jemně motorických dovedností,
−
rozvíjení potřeby komunikace,
−
podpora uživatelů k uvědomění si svých kvalit a schopnost sebeprezentace,
−
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Okruh osob:
Sociální služba je poskytována osobám s mentálním postižením nebo kombinovaným
postižením ve věku od 16 do 64 let.
Služby neposkytujeme:
Služby nejsou poskytovány osobám s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým
onemocněním, lidem závislým na návykových látkách, agresivním osobám, osobám
s autistickými rysy.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany se sídlem Hliňany 1, 400 02 Ústí nad
Labem
Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č. 93/74R/2007 ve znění usnesení č. 46/14R/2009 ze dne
8. 4. 2009 byl Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany začleněn do projektu
„Podpora transformace sociálních služeb“ – individuální projekt Odboru sociálních služeb
a sociálního začleňování MPSV hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Poskytování sociálních služeb v zařízení sociálních služeb formou pobytových služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. DOZP Hliňany usiluje o
možnosti integrace uživatelů v největším rozsahu s ohledem na míru jejich zdravotního
postižení. Důraz klade na individualitu uživatele a začlenění do společnosti v co nejvyšší míře.
Cíle:
−

poskytovat uživatelům ubytování umožňující jejich začlenění do běžné společnosti
s dostatečnou míru jejich soukromí prostřednictvím nabídky dovednostních kroužků
(vzdělávání, dovednosti domácích prací, vaření…), zlepšení interiéru na ložnicích
uživatelů ( veselé barvy, přepažení prostoru….), vytvoření pracovně - oddechových
koutů,

−

−

podporovat prosazování vlastní vůle uživatelů v souladu s jejich individuálními
možnostmi prostřednictvím jejich účasti na individuálním plánování služby, respektování
jejich práva vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti,
podporovat rozvoj osobnosti uživatelů, jejich samostatnost a soběstačnost
prostřednictvím využívání veřejných služeb (kadeřník, manikúra…), zapojování do
aktivit běžné společnosti (návštěva kina, divadla, knihovny….), upevňováním pracovních
návyků (sociálně rehabilitační dílna).

Okruh osob:
Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 19 let věku.
Službu neposkytujeme:
−
osobám imobilním
Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého
kraje usnesením č. .…/..R/2013 ze dne 21. 8. 2013, a to s účinností od 1.1.2014.

Příloha č. 42 k usnesení č. 292/27R/2013

Upravený odvod z investičních fondů (IF) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2013
v tis. Kč

Odpisy 2013
roční stav podle stavu majetku ke dni 30.6.2013

Zkrácený název příspěvkové organizace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oblast sociálních věcí
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa
Domov pro osoby se zdr. postižením Brtníky
Domov Severka Jiříkov
Ústav sociální péče Lobendava
Domovy pro osoby se zdr. postižením OleškaKamenice
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
Centrum sociální pomoci Litoměřice
Domov důchodců Meziboří
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí
nad Labem

zpracoval: odbor SV
datum: 22.7.2013

č.org.

schválené
odpisy
movitého
majetku

odpisy
movitého
majetku

změna

schválené odpisy
nemovitého
majetku

odpisy
nemovitého
majetku

změna

9 603
1 202
532
1 655
129

-738
-136
56
-260
22

8 865
1 066
588
1 395
151

16 416
2 444
1 930
4 249
28

66
0
0
73
0

16 482
2 444
1 930
4 322
28

1607

387

-148

239

692

-125

2601
3603
5602
5604

1 140
3 980
237
114

-255
0
-12
-22

885
3 980
225
92

630
5 552
156
233

23
98
12
5

7601

227

17

244

502

-20

1602
1603
1605
1606

odpisy
celkem

schválený
odvod

výjimky/
povolené
čerpání
odpisů

změna
odvodu

upravený
odvod

25 347
3 510
2 518
5 717
179

10 725
1 726
1 737
5 904
157

-98
0
0
-187
0

-800
0
0
-800
0

9 827
1 726
1 737
4 917
157

567

806

49

-49

0

0

653
5 650
168
238

1 538
9 630
393
330

0
1 152
0
0

23
98
12
5

0
0
0
0

23
1 250
12
5

482

726

0

0

0

0

Příloha č. 43 k usnesení č. 292/27R/2013

Upravený odvod z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v
roce 2013 formou fyzického odvodu a upravené výjimky z povinného odvodu z odpisů
majetku
v tis. Kč
Výjimky z povinného odvodu
z
odpisů 2013
Upravený
odvod
celkem
upravený z
schválené
upravené
2013
nemovitého
změna
výjimky
výjimky
majetku

Odvod z odpisů 2013

poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Zkrácený název organizace

Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa
Domov Severka Jiříkov
Domovy pro osoby se zdr.
postižením Oleška-Kamenice
Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov
Centrum sociální pomoci
Litoměřice
Domov důchodců Meziboří
Ústav sociální péče Nová Ves v
Horách
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením Ústí nad
Labem

zpracoval: odbor SV
datum: 22.7.2013

č. org. schválený
z
movitého
majetku

upravený z schválený z
movitého nemovitého
majetku
majetku

změna

změna

1 655

-1 060

595

7 176

162

7 338

7 933

1602

0

0

0

1 726

0

1 726

1 726

1605

1 655

-1 060

595

4 249

73

4 322

4 917

1607

0

0

0

49

-49

0

0

2601

0

0

0

0

23

23

23

3603

0

0

0

1 152

98

1 250

1 250

5602

0

0

0

0

12

12

12

5604

0

0

0

0

5

5

5

7601

0

0

0

0

0

0

0

14 569

148

14 717

1 920

-136

1 784

0

800

800

1 030

-224

806

1 770

-255

1 515

8 380

0

8 380

393

-12

381

347

-22

325

729

-3

726

Příloha č. 44 k usnesení č. 292/27R/2013
Aktualizace závazného ukazatele - příspěvek na provoz pro rok 2013 příspěvkových organizací
Ústeckého kraje z důvodu změny odepisování nemovitého majetku
v tis. Kč
Závazný ukazatel - příspěvek na provoz 2013
Č.ř.
1
2
3
4
5
6
7

Zkrácený název příspěvkové organizace

Č.org.

Oblast sociálních věcí
Domov Severka Jiříkov
Domovy pro osoby se zdr. postižením Oleška-Kamenice
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
Centrum sociální pomoci Litoměřice
Domov důchodců Meziboří
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad
Labem

zpracoval: odbor SV
datum: 22.7.2013

1

původní stav

zvýšení/snížení

konečný stav

1605
1607
2601
3603
5602
5604

96 172
12 140
4 277
12 783
37 936
10 858
2 590

66
73
-125
23
98
12
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96 238
12 213
4 152
12 806
38 034
10 870
2 595

7601

15 588

-20

15 568

Příloha č. 45 k usnesení č. 294/27R/2013

Dotační program
„Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených
na podporu rodiny 2014“
1. Název dotačního programu:
„Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a
záštit představitelů kraje:
Dotační program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) b) a e)
Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje a záštit představitelů kraje (dále jen Zásady) V souladu s těmito okruhy
se jedná o podporu aktivit v oblasti sociálních služeb (včetně aktivit
protidrogové politiky). Dotační program je vyhlášen na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2013 ze dne 4. září 2013.
3. Sledovaný záměr
Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území Ústeckého
kraje:
Okruh podpory A:
registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Okruh podpory B:
vybrané aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské
péče:
-

mateřská centra

-

programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče

-

zařízení pěstounské péče

V rámci tohoto okruhu podpory nebudou podpořeny jesle, mateřské
školy, hlídání dětí, vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové
nebo PC kurzy) a kulturní aktivity.
Okruh žadatelů:
-

občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů,

-

obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

-

církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,
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-

školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-

příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, která není
zřízena Ústeckým krajem,

-

osoby samostatně výdělečně činné

4. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících
s poskytováním sociálních služeb nebo aktivit zaměřených na podporu rodiny
vymezených v okruhu B.
5. Informace o povaze dotace
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie (smlouva o založení Evropského společenství)
6. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je 30%
služeb/aktivit zahrnutých v žádosti.

z celkových uznatelných nákladů

Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven),
nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 30.000 Kč.
Maximální výše dotace je
- pro okruh podpory A není stanovena
- pro okruh podpory B 50.000 Kč pro organizaci.
7. Spolufinancování z ESF
V případě, že služba/aktivita podpořená v rámci tohoto dotačního programu
získá na rok 2014 plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu kraje, oznámí příjemce
dotace tuto skutečnost odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Dotace přidělená na službu/aktivitu z rozpočtu kraje pak bude krácena
o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl
okamžité kapacity služby financovaný z ESF.
8. Termín vyhlášení
4. září 2013
9. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných
formulářích, které jsou přílohou tohoto programu a podepsána oprávněným
zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné podobě, musí být zabezpečena
2
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proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny
v čl. VI. odst. 3).
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. odst. 1) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 30. září 2013
(v případě osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do 15:00 hodin).
Elektronicky je možné žádost podat na adresy:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. odst. 3) doručit
v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2014
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory
dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. odstavcích
1) a 2), tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického
podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu uzávěrky,
nebudou posuzovány.
Formální nedostatky, tj. zejména absence či neúplnost předepsaných
formulářů a příloh, nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např.
identifikační údaje žadatele, adresa apod.) nebo numerické chyby v rozpočtu
projektu, jsou v souladu s čl. VI. odst. 5 Zásad důvodem pro to, aby žádost
nebyla dále hodnocena podle čl. IX. Zásad.
10. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do 30. října 2013.
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky
dotačního řízení.
11. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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Kontaktní osoba:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
12. Hodnotící kritéria
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- potřebnost služby v regionu
- efektivita (využívanost kapacity) služby
- ekonomická přiměřenost
- uznatelné a neuznatelné náklady (viz čl. VIII odst. 12 a 13 Zásad)
- dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2014 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. státní rozpočet, rozpočty
jiných územních samospráv, fondy zdravotních pojišťoven, úhrady
uživatelů služeb).
13. Formulář žádosti
Formuláře žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje jsou přílohou dotačního
programu. Pro aktivity okruhu podpory A (registrované sociální služby) je
určen zjednodušený formulář A textové části žádosti (příloha č. 1); pro aktivity
okruhu podpory B je určen formulář B (příloha č. 2). Rozpočet služby/aktivity
(příloha č. 3) je shodný pro oba typy žádostí.
Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na více projektů (služeb). Každá služba, na kterou je žádána
dotace, musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
14. Náležitosti projektu (popisu služby v žádosti)
Popis služby v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno
jejich vyhodnocení. Popis služby, na kterou je požadována podpora musí
splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII odst. 4) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
15. Povinné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 3 Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá,
nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
4
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f)

g)

h)

i)

j)

nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
a to v originále;
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále;
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, a to v originále.

U sociálních služeb je povinnou přílohou kopie platného rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb podle § 78 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách. Údaje o službách (druh a forma služby, cílové
skupiny uživatelů, kapacita a působnost), na které je žádána dotace, uvedené
v žádosti musí být v v souladu s údaji v rozhodnutí o registraci.
16. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou 3 tohoto dotačního programu.
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Příloha č. 46 k usnesení č. 296/27R/2013

Pakt zaměstnanosti
Ústeckého kraje – cíle a priority

Strategickým cílem Paktu zaměstnanosti je zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost Ústeckého
kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními kraji České republiky do roku
2020

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje obsahuje čtyři strategické priority, prostřednictvím kterých
chce dosáhnout naplnění strategického cíle paktu.

1. Trh práce a zaměstnanost
V rámci této priority se pakt zaměstnanosti zaměří na zlepšení koordinace aktivit,
podporujících růst zaměstnanosti, zvýšení pracovního zapojení uchazečů o zaměstnání a
vytvoření podmínek pro založení zaměstnaneckých center s dostatkem zdrojů pro
podporovaná pracovní místa, jako pojistky skokového nárůstů nezaměstnanosti, vznikající
v důsledku strukturálních změn. Bude vytvářet podmínky pro koordinované obsahové
naplňování individuálních regionálních projektů zaměřených na podporu zaměstnanosti.
Podpoří principy a programy v rámci celoživotního učení, zacílené zejména na ty cílové
skupiny, u nichž se absence vzdělávání jeví jako handicap na trhu práce. Zaměří se na
vytváření podmínek i programů pro firemní vzdělávání, i vzdělávání veřejného sektoru
s vazbou na trh práce. Bude iniciovat změnu legislativních podmínek v oblasti SNK.
Obsahově bude tuto strategickou prioritu garantovat PS 1 a Ústecký kraj ve spolupráci s KHK
ÚK a ÚP ČR.

2. Vzdělávání a konkurenceschopnost
V rámci této priority se pakt zaměstnanosti zaměří na vytvoření nástrojů, které podpoří
rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikované pracovní síle v oblasti jejich počtu,
struktuře i kvalitě. Dále bude vytvářet podmínky a programy pro podporu technického,
přírodovědného a řemeslného vzdělávání, včetně podpory motivace žáků tyto obory
studovat. Bude usilovat o zvýšení počtu obyvatel s kompetencí komunikovat alespoň
v jednom cizím jazyce. Pakt zaměstnanosti podpoří aktivity s cílem rozvinout myšlenku
Ústeckého kraje, jako kraje univerzitního. Zaměří se na posílení stávajících fakult a oborů
vysokoškolského studia. Podpoří podmínky a programy pro podporů talentů včetně
podmínek pro usnadnění absolvování zahraničních stáží, či vzdělávacích programů
v zahraničí. Pakt zaměstnanosti bude usilovat o zlepšení spolupráce škol a jejich studentů
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s firmami a společnostmi, včetně programů stáží. Bude podporovat podmínky i programy pro
rozvoj podnikatelských kompetencí žáků v počátečním vzdělávání, studentů VŠ a dalších
skupin obyvatelstva motivovaných k vytváření malých podniků.
Obsahově bude tuto strategickou prioritu garantovat PS 2 a KHK ÚK ve spolupráci s UJEP a
Ústeckým krajem.

3. Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti
Tato priorita bude vycházet z myšlenky přípravy, tvorby a podpory nástrojů, metod i
programů pro podporu sociálního začleňování. Pakt zaměstnanosti v rámci této priority bude
podporovat regionální programy sociální inovace. Budou vytvářeny a podporovány
projektové záměry v rámci principů sociální odpovědnosti firem. Velká pozornost se též bude
věnovat problematice rovných příležitostí v rámci Ústeckého kraje.
Obsahově bude tuto strategickou prioritu garantovat PS 3 a Ústecký kraj ve spolupráci s HSRÚK a KHK ÚK.

4. Podpora průmyslového regionu
Tato priorita se soustředí na podporu stávajících i nových průmyslových zón. Bude
podporovat řešení dopravní infrastruktury v návaznosti na dopravu surovin, zboží a
zaměstnanců, s cílem podpořit konkurenceschopnost regionu. Pakt zaměstnanosti v rámci
této priority bude podporovat prorůstová odvětví, výzkum a vývoj. Bude podporovat inovace,
jako vyšší přidanou hodnotu výroby, i transfer inovativních technologií do regionu Ústeckého
kraje.
Obsahově bude tuto strategickou prioritu garantovat PS 4 a HSR-ÚK ve spolupráci s KHK ÚK a
UJEP.
Garanti všech pracovních skupin budou na řešených tématech spolupracovat horizontálně a
přenášet informace napříč jednotlivých pracovních skupin.
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V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Oldřich Bubeníček, hejtman
ÚSTECKÝ KRAJ

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
JUDr. Richard Falbr, předseda
HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Ing. František Jochman, předseda
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
prof. RNDr. René Wokoun CSc, rektor
UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
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Příloha č. 47 k usnesení č. 296/27R/2013

Statut
Řídícího výboru Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje
Hlava I

Úvodní ustanovení

1.

Dne 28. 3. 2013 bylo podepsáno Memorandum o ustavení Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje (dále jen „Pakt“). Zakládajícími členy Paktu jsou:
• Ústecký kraj, IČ: 70892156
• Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, IČ: 70894612
• Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, IČ: 69410909
• Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., IČ: 44555601

2.

V návaznosti na uzavřené memorandum byla nastavena pravidla řízení Paktu a ustavena
jeho organizační struktura. V jejím rámci byly vytvořeny:
a) Řídící výbor Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
b) Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
c) Realizační tým Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Hlava II
Článek 1
1.

Tento statut Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje upravuje vznik,
jmenování a zánik Řídícího výboru, způsob jednání, působnost, práva a povinnosti členů
Řídícího výboru.

Článek 2
Složení a jmenování Řídícího výboru
1.

1

Řídící výbor se skládá ze zástupců institucí, které jsou zakládajícími členy Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje.
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2.

Členové si volí a odvolávají ze svého středu předsedu, jehož funkční období je dvouleté.

3.

Ukončení členství v Řídícím výboru je třeba oznámit předsedovi, který vyzve člena Paktu
ke jmenování jeho nového zástupce.

4.

Na jednání může Řídící výbor přizvat další osoby.

Článek 3
Jednání Řídícího výboru
1.

Řídící výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za rok a jedná v souladu se
schváleným jednacím řádem. Podle aktuální potřeby také komunikuje prostřednictvím
telefonů a e-mailů.

Článek 4
Působnost Řídícího výboru
1.

Řídící výbor
• je odpovědný za strategické řízení procesů a implementaci pracovního programu
Paktu.
• rozhoduje o systémových opatřeních, navržených Výkonnou radou, s cílem dosažení
navrhovaných strategických cílů a strategických priorit
• jmenuje členy Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
• jmenuje Výkonného manažera, jehož funkční období je dvouleté.
• Řídící výbor je pověřen jednáním s orgány státní správy i samosprávy, orgány EU i
s představiteli ostatních ustanovených Paktů zaměstnanosti v rámci ČR v oblastech
podpory Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.
• Za Pakt zaměstnanosti ÚK jednají min. 2 členové Řídícího výboru, nebude-li Řídícím
výborem rozhodnuto jinak.

Článek 5
Práva a povinnosti členů Řídícího výboru
1. Členové mají povinnost účastnit se jednání Řídícího výboru
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2. Členové Řídícího výboru jsou povinni si navzájem sdělovat relevantní skutečnosti týkající
se činnosti Paktu, o kterých se v souvislosti s výkonem svých činností dozví.
3.

Člen Řídícího výboru je povinen pro případ nepřítomnosti určit svého zástupce na
jednání Řídícího výboru. Tento zástupce má na jednání Řídícího výboru stejná práva a
povinnosti jako člen Řídícího výboru, včetně práva výkonu hlasovacích a
spolurozhodovacích práv.

4.

Členové Řídícího výboru se při jednání řídí pokyny předsedy. Tato povinnost se
nevztahuje na rozhodování v Řídícím výboru.

Článek 6
Zánik členství a funkcí v Řídícím výboru
1.
2.

3.

Členství v Řídícím výboru končí zánikem členství instituce, která člena do Řídícího výboru
jmenovala.
Členové Řídícího výboru mohou ukončit své členství a odstoupit ze své funkce písemným
oznámením předsedovi Řídícího výboru.
Členství v Řídícím výboru též může zaniknout z rozhodnutí instituce, která člena do
Řídícího výboru jmenovala.

Hlava III
Závěrečná ustanovení
1.

Změny Statutu schvaluje Řídící výbor.

2.

Tento Statut nabývá účinnosti dnem podpisu

Přílohou tohoto Statutu je organizační schéma Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
s vyznačením podřízenosti a nadřízenosti jeho jednotlivých orgánů.
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V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Oldřich Bubeníček, hejtman
ÚSTECKÝ KRAJ

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
JUDr. Richard Falbr, předseda
HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Ing. František Jochman, předseda
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
prof. RNDr. René Wokoun CSc, rektor
UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
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Příloha č. 48 k usnesení č. 296/27R/2013

Jednací řád
Řídícího výboru Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje
Článek 1

Obecná ustanovení

1.

Tento Jednací řád upravuje postupy, činnosti a jednání Řídícího výboru.

2.

Jednací řád schvaluje Řídící výbor na svém prvním zasedání.

Článek 2
Jednání Řídícího výboru
1.

Zasedání Řídícího výboru svolává předseda Řídícího výboru (dále jen „předseda“) podle
potřeby, nejméně však jednou za rok. Řídící výbor může jednat též formou písemné
komunikace, a to poštou, faxem či elektronicky.

2.

Zasedání Řídícího výboru může být svoláno rovněž na žádost každého z jeho členů.

3.

S výjimkou naléhavých případů se zasedání Řídícího výboru svolává nejméně 10 dní před
termínem prostřednictvím e-mailu. Program jednání je zaslán všem účastníkům jednání
nejpozději 5 dní před jednáním.

4. Program jednání navrhuje předseda.
5. Řídící výbor může projednat věc, která není na programu jednání, souhlasí-li s tím
všichni přítomní členové Řídícího výboru.
6.

Kterýkoli člen Řídícího výboru může navrhnout k projednání bod, který není na
programu, musí to však oznámit ostatním členům nejméně tři dny před začátkem
jednání a v případě potřeby ve stejném termínu zaslat podklady k tomuto bodu.

7.

Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím určený člen Řídícího výboru

8.

Na pozvání některého z členů Řídícího výboru se jednání mohou zúčastnit další osoby.
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Článek 3
Hlasování a usnášeníschopnost
1.

Řídící výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2.

Řídící výbor rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí Řídícího výboru je přijato většinou hlasů
přítomných členů. Každý člen Řídícího výboru má jeden hlas.

Článek 4
Zápis
1.

Z jednání se pořizuje písemný zápis, který se nejpozději 5 dní po skončení jednání
rozesílá elektronicky k autorizaci ostatním členům. Připomínky k zápisu musí být zaslány
elektronicky do 48 hodin, jinak je zápis považován za schválený.

2.

Zápisy ze zasedání Řídícího výboru obsahují seznam všech přítomných, shrnutí
projednaných bodů, závěry a stanovené úkoly na další období.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

Změny Jednacího řádu schvaluje Řídící výbor

2.

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Oldřich Bubeníček, hejtman
ÚSTECKÝ KRAJ

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
JUDr. Richard Falbr, předseda
HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
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V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Ing. František Jochman, předseda
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
prof. RNDr. René Wokoun CSc, rektor
UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
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Příloha č. 49 k usnesení č. 296/27R/2013

Statut
Výkonné rady Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje
Hlava I

Úvodní ustanovení
1.

Dne 28. 3. 2013 bylo podepsáno Memorandum o ustavení Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje (dále jen „Pakt“). Zakládajícími členy Paktu jsou:
• Ústecký kraj, IČ: 70892156
• Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, IČ: 70894612
• Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, IČ: 69410909
• Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., IČ: 44555601

2.

V návaznosti na uzavřené Memorandum byla nastavena pravidla řízení Paktu a ustavena
jeho organizační struktura. V jejím rámci byly vytvořeny:
a) Řídící výbor Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
b) Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
c) Realizační tým Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Hlava II
Článek 1
1.

Tento statut Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje upravuje vznik,
jmenování a zánik Výkonné rady, způsob jednání, působnost a práva a povinnosti členů
Výkonné rady.

Článek 2
Složení a jmenování Výkonné rady
1.

1

Členy Výkonné rady jmenuje Řídící výbor Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a to na
období 2 let.

Příloha č. 4

2.

Výkonná rada bude mít 11 členů. Počet členů lze průběžně měnit dle rozhodnutí Řídícího
výboru. Prvními členy Výkonné rady budou:
a)
b)
c)
d)
e)

Zástupci zakládajících členů paktu, každá instituce po jednom zástupci
Zástupce Úřadu práce ČR
Zástupce Svazu měst a obcí
Výkonný manažer paktu
Vedoucí pracovních skupin

3.

Členové Výkonné rady si volí a odvolávají ze svého středu předsedu, jehož funkční
období je dvouleté.

4.

Ukončení členství ve Výkonné radě je třeba oznámit předsedovi, který vyzve člena Paktu
ke jmenování jeho nového zástupce.

5.

Na jednání může Výkonná rada přizvat další osoby.

Článek 3
Jednání Výkonné rady
1.

Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát za rok a jedná v souladu se
schváleným jednacím řádem. Podle aktuální potřeby také komunikuje prostřednictvím
telefonů a e-mailů.

Článek 4
Působnost Výkonné rady
1.

Výkonná rada
• je odpovědná za přenos informací z úrovně operativního řízení na úroveň
strategickou
• je odpovědná za věcné a obsahové naplnění Paktu zaměstnanosti ÚK a projednává
výstupy Realizačního týmu předkládané Výkonným manažerem
•

je garantem pro horizontální témata Paktu zaměstnanosti a to publicitu, mezinárodní
spolupráci, mainstreaming a diseminaci výstupů a výsledků

• jmenuje a odvolává vedoucí pracovních skupin na funkční období dvou let, schvaluje
složení pracovních skupin, a to na základě návrhů předsedů jednotlivých PS.
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• Výkonná rada je odpovědná za stanovení a průběžnou aktualizaci hlavního cíle Paktu
zaměstnanosti, strategických priorit a klíčových aktivit.

Článek 5
Práva a povinnosti členů Výkonné rady
1. Členové mají povinnost účastnit se jednání Výkonné rady
2. Členové Výkonné rady jsou povinni si navzájem sdělovat relevantní skutečnosti týkající
se činnosti Paktu, o kterých se v souvislosti s výkonem svých činností dozví.
3.

Člen Výkonné rady je povinen pro případ nepřítomnosti určit svého zástupce na jednání
Výkonné rady. Tento zástupce má na jednání Výkonné rady stejná práva a povinnosti
jako člen Výkonné rady, včetně práva výkonu hlasovacích a spolurozhodovacích práv.

4.

Členové Výkonné rady se při jednání řídí pokyny předsedy. Tato povinnost se nevztahuje
na rozhodování ve Výkonné radě.

Článek 6
Zánik členství a funkcí ve Výkonné radě
1.

Členství ve Výkonné radě končí zánikem členství instituce, která člena do Výkonné rady
jmenovala.

2.

Členové Výkonné rady mohou ukončit své členství a odstoupit ze své funkce písemným
oznámením předsedovi Výkonné rady

3.

Členství ve Výkonné radě též může zaniknout z rozhodnutí instituce, která člena do
Výkonné rady jmenovala.

Hlava III
Závěrečná ustanovení
1.

Změny Statutu schvaluje Výkonná rada a Řídící výbor

2.

Tento Statut nabývá účinnosti dnem podpisu
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Přílohou tohoto Statutu je organizační schéma Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
s vyznačením podřízenosti a nadřízenosti jeho jednotlivých orgánů.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Oldřich Bubeníček, hejtman
ÚSTECKÝ KRAJ

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
JUDr. Richard Falbr, předseda
HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Ing. František Jochman, předseda
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
prof. RNDr. René Wokoun CSc, rektor
UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
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Příloha č. 50 k usnesení č. 296/27R/2013

Jednací řád
Výkonné rady Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje
Článek 1

Obecná ustanovení
1.

Tento Jednací řád upravuje postupy, činnosti a jednání Výkonné rady.

2.

Jednací řád schvaluje Výkonná rada na svém prvním zasedání.

Článek 2
Jednání Výkonné rady
1.

Zasedání Výkonné rady svolává předseda Výkonné (dále jen „předseda“) podle potřeby,
nejméně však dvakrát za rok. Výkonná rada může jednat též formou písemné
komunikace, a to poštou, faxem či elektronicky.

2.

Zasedání Výkonné rady může být svoláno rovněž na žádost každého z jejích členů.

3.

S výjimkou naléhavých případů se zasedání Výkonné rady svolává nejméně 10 dní před
termínem prostřednictvím e-mailu. Program jednání je zaslán všem účastníkům jednání
nejpozději 5 dní před jednáním.

4. Program jednání navrhuje předseda.
5. Výkonná rada může projednat věc, která není na programu jednání, souhlasí-li s tím
všichni přítomní členové Výkonné rady.
6.

Kterýkoli člen Výkonné rady může navrhnout k projednání bod, který není na programu,
musí to však oznámit ostatním členům nejméně tři dny před začátkem jednání a v
případě potřeby ve stejném termínu zaslat podklady k tomuto bodu.

7.

Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím určený člen Výkonné rady
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8.

Na pozvání některého z členů Výkonné rady se jednání mohou zúčastnit další osoby.

Článek 3
Hlasování a usnášeníschopnost
1.

Výkonná rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2.

Výkonná rada rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí Výkonné rady je přijato většinou hlasů
přítomných členů. Každý člen Výkonné rady má jeden hlas.

Článek 4
Zápis
1.

Z jednání se pořizuje písemný zápis, který se nejpozději 5 dní po skončení jednání
rozesílá elektronicky k autorizaci ostatním členům. Připomínky k zápisu musí být zaslány
elektronicky do 48 hodin, jinak je zápis považován za schválený.

2.

Zápisy ze zasedání Výkonné rady obsahují seznam všech přítomných, shrnutí
projednaných bodů, závěry a stanovené úkoly na další období.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

Změny Jednacího řádu schvaluje Výkonná rada a Řídící výbor

2.

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu
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V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Oldřich Bubeníček, hejtman
ÚSTECKÝ KRAJ

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
JUDr. Richard Falbr, předseda
HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Ing. František Jochman, předseda
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
prof. RNDr. René Wokoun CSc, rektor
UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
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Příloha č. 51 k usnesení č. 296/27R/2013

Organizační struktura Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje

Tento návrh vychází z analýzy koordinačních postupů již fungujících paktů v EU a v ČR, reflektuje však
specifika Ústeckého kraje a složení hlavních členů Paktu (Ústecký kraj, KHK, HSR-ÚK, UJEP). Hlavním
záměrem je dosažení transparentnosti procesů a širokého regionálního partnerství.

Strategická úroveň řízení
Řídící výbor Paktu Zaměstnanosti Ústeckého kraje
Je odpovědný za strategické řízení procesů a implementaci pracovního programu Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje. Rozhoduje o systémových opatřeních s cílem dosažení navrhovaných
strategických cílů. Jmenuje členy Výkonné rady paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a Výkonného
manažera .
Rozhoduje na základě přijatých pravidel rozhodování (Statut, Jednací řád), které si Řídící výbor schválí
na svém prvním řádném jednání.
Zakládajícími členy Řídícího výboru jsou zástupci zakládajících institucí. Každá zakládající organizace
jmenuje jednoho svého zástupce do Řídícího výboru. Řídící výbor volí a odvolává ze svého středu
předsedu Řídícího výboru dle přijatých pravidel řízení.

Koordinační úroveň řízení
Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Výkonná rada je odpovědná za přenos informací z úrovně operativního řízení na úroveň strategickou.
Je vybavena výkonnými pravomocemi směrem k operativní úrovni řízení a v rozsahu stanoveným
Řídícím výborem.
Členy Výkonné rady jmenuje Řídící výbor a to na funkční období dvou let. Výkonná rada jedná na
základě pravidel řízení, která přijme na svém prvním jednání a která schválí Řídící výbor. Výkonná
rada bude mít 11 členů. Počet členů lze průběžně měnit dle rozhodnutí Řídícího výboru. Prvními členy
Výkonné rady budou:
a)
b)
c)
d)
e)

Zástupci zakládajících členů paktu, každá instituce po jednom zástupci
Zástupce Úřadu práce ČR
Zástupce Svazu měst a obcí ÚK
Výkonný manažer paktu
Vedoucí pracovních skupin

Výkonná rada si volí a odvolává svého předsedu, který řídí jednání rady. Jeho funkční období je
dvouleté. Výkonná rada je odpovědná za věcné a obsahové naplnění Paktu zaměstnanosti Ústeckého
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kraje a projednává výstupy Realizačního týmu předkládané Výkonným manažerem. Je garantem pro
horizontální témata paktu a to publicitu, mezinárodní spolupráci, mainstreaming a diseminaci
výstupů a výsledků. Výkonná rada jmenuje předsedy pracovních skupin, jejich funkční období je
dvouleté, schvaluje složení pracovních skupin, a to na základě návrhů předsedů jednotlivých PS.
Výkonná rada je odpovědná za stanovení a průběžnou aktualizaci hlavního cíle paktu, strategických
priorit a klíčových aktivit.

Operativní úroveň řízení
Operativní úroveň řízení bude tvořena REALIZAČNÍM TÝMEM.
Realizační tým je tvořen
•
•
•

Výkonným manažerem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Pracovními skupinami, které jsou složené z odborníků na trh práce, zaměstnanost a
strukturální fondy.
Sekretariát

Výkonný manažer Paktu zaměstnanosti je jmenován Řídícím výborem Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje na období dvou let. Výkonný manažer koordinuje činnost realizačního týmu, a
činnosti související s obsahovým naplněním strategických dokumentů paktu. Manažer projektu je
odpovědný za přenos informací Výkonné radě a Řídícímu výboru.
Pracovní skupiny jsou vytvořeny v návaznosti na přijaté strategické cíle a oblasti Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje. Budou odpovědné za vytvoření dokumentu „ Integrovaný program podpory
zaměstnanosti v Ústeckém kraji“ jako strategického rozvojového dokumentu Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje. Tento dokument bude schválen Řídícím výborem Paktu zaměstnanosti Ústeckého
kraje.
Pracovní skupiny se definují následovně:
1)
2)
3)
4)

PS1
PS2
PS3
PS4

Trh práce a zaměstnanost
Vzdělávání a konkurenceschopnost
Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti
Podpora průmyslového regionu

Sekretariát úzce spolupracuje s Výkonnou radou, Řídícím výborem a Výkonným manažerem. K
výkonu sekretariátu paktu je pověřena HSR-ÚK. Zápisy a veškerá písemná sdělení se budou evidovat
a archivovat v sekretariátu Paktu zaměstnanosti ÚK.
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Organizační schéma Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

ŘÍDÍCÍ
VÝBOR

SEKRETARIÁT

VÝKONNÝ
MANAŽER

TRH PRÁCE A
ZAMĚSTNANOST
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VÝKONNÁ
RADA

VZDĚLÁVÁNÍ A
KONKURENCESH.

RADA
RLZ ÚK

SPOLEČENSKÁ
ODPOVEDNOST
FIREM

PODPORA
PRŮMYSLOVÝCH
REGIONŮ
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V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Oldřich Bubeníček, hejtman
ÚSTECKÝ KRAJ

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
JUDr. Richard Falbr, předseda
HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
Ing. František Jochman, předseda
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTECKÉHO KRAJE

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………………………
prof. RNDr. René Wokoun CSc, rektor
UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
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Příloha č. 52 k usnesení č. 304/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2013
o zřízení Přírodní památky Vrbka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Vrbka (dále jen „přírodní památka“) a její ochranné
pásmo.
(2) Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita Vrbka (kód CZ0420004)
s evropskými stanovišti: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia) [T3.4 D Širokolisté suché trávníky bez význačného
výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)], Dubohabřiny
asociace Galio-Carpinetum [L3.1 Hercynské dubohabřiny] a s význačným výskytem
vzácných druhů rostlin – např. sasanka lesní (Anemone sylvestris), kozinec rakouský
(Astragalus austriacus), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum),chrpa chlumní
(Centaurea triumfetti), okrotice bílá (Cephalantera damasonium), svída dřín (Cornus
mas), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie
zlatohlávek (Lilium martagon), len tenkolistý (Linum tenuifolium), vstavač nachový
(Orchis purpurea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), živočichů – např. otakárek
ovocný (Iphiclides podalirius), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) nebo
chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger) a hub – např. voskovečka černotečkovaná
(Camarophyllopsis atropuncta), muchomůrka ježohlavá (Amanita echinocephala),
závojenka plavozelená (Entoloma incanum) nebo čirůvka růžovolupenná (Tricholoma
orirubens).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Vrbka u Roudníčku
a Budyně nad Ohří. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak,
jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Vrbka u Roudníčku a Budyně nad Ohří. Hranice ochranného pásma se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů

geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto
nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní památky.
(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) měnit druh pozemků (včetně zakládání zahrad a polí), způsob jejich využití a provádět
pozemkové úpravy,
b) povolovat a umisťovat veškeré stavby,
c) provádět terénní úpravy,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisek
pro zvěř,
e) používat hnojiva a biocidy,
f) zřizovat cesty a stezky pro jízdu na koni včetně doprovodných zařízení, vyznačovat
cyklistické stezky a stezky pro pěší
g) provádět výzkumné a průzkumné práce spojené s narušováním přírodních
stanovišť a ovlivňováním populací rostlin a živočichů,
h) provádět geologické práce,
i) provozovat motokros a cyklokros, pojezd techniky nad 3,5 t mimo komunikace
(to se netýká vozidel policie a složek integrovaného záchranného systému při
služebním výkonu, a dále vozidel a techniky sloužící k řádnému obhospodařování
pozemků, nebo k provádění péče o přírodní památku),
j) tábořit a rozdělávat oheň,
k) provádět těžbu dřeva nad 0,2 ha souvislé plochy, plošnou přípravu půdy při
zalesnění.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.
Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.
Pořadí bodu v
obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

/

, kterým se zřizuje přírodní památka Vrbka

Souřadnice Y
přírodní památka
757357,02
757340,35
757307,28
757275,94
757253,10
757202,91
757174,10
757103,80
757094,29
757079,43
757034,97
757010,25
756996,12
756962,85
756940,27
756928,30
756913,99
756889,99
756859,54
756806,97
756781,79
756750,48
756746,30
756720,93
756712,60
756690,74
756685,89
756633,11
756618,37
756577,62
756497,95
756496,53
756507,54
756488,58
756460,16
756357,44
756317,92
756295,51
756305,27
756299,00
756301,31
756300,15
756296,18
756311,92
756302,81
756287,99
756266,91

Souřadnice X
1006942,27
1006946,64
1006942,08
1006943,15
1006941,78
1006942,49
1006944,16
1006957,14
1006956,05
1006954,47
1006944,78
1006935,34
1006931,34
1006929,35
1006931,30
1006929,02
1006926,46
1006915,58
1006918,96
1006922,73
1006927,70
1006935,30
1006936,92
1006949,54
1006949,12
1006947,03
1006946,59
1006932,08
1006926,63
1006906,29
1006873,36
1006867,98
1006843,86
1006833,67
1006820,62
1006776,36
1006766,68
1006755,96
1006739,56
1006729,48
1006728,07
1006724,65
1006725,95
1006674,08
1006673,19
1006666,75
1006658,27

Pořadí bodu v
Souřadnice
obrazci
Y
přírodní památka
756148,89
64
756121,60
65
756081,63
66
756043,64
67
756017,54
68
755999,43
69
755983,19
70
755969,66
71
755968,06
72
756001,07
73
756045,35
74
756097,67
75
756142,79
76
756145,29
77
756147,69
78
756153,58
79
756183,20
80
756183,22
81
756206,17
82
756218,31
83
756226,14
84
756238,96
85
756251,01
86
756257,79
87
756301,66
88
756442,67
89
756475,87
90
756500,97
91
756532,81
92
756543,47
93
756551,39
94
756590,45
95
756646,24
96
756653,82
97
756678,37
98
756688,36
99
756692,01
100
756692,23
101
756694,55
102
756713,38
103
756707,93
104
756709,86
105
756738,84
106
756752,56
107
756768,15
108
756861,64
109
756935,71
110

Souřadnice
X
1006595,44
1006589,17
1006584,43
1006583,46
1006586,86
1006576,86
1006584,81
1006602,82
1006628,94
1006630,25
1006634,04
1006635,10
1006638,07
1006638,07
1006638,16
1006638,50
1006641,22
1006651,95
1006677,70
1006696,35
1006725,54
1006823,59
1006880,77
1006909,21
1006908,63
1006902,22
1006909,52
1006932,36
1006970,99
1006978,97
1006984,89
1007007,05
1007037,01
1007042,08
1007050,53
1007052,30
1007052,11
1007048,27
1007040,95
1007016,05
1007011,00
1007003,99
1007020,45
1007038,98
1007035,11
1007045,37
1007054,43

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Pořadí bodu v
obrazci
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

756250,50
756236,95
756268,91
756269,67
756264,50
756264,68
756255,33
756250,59
756243,21
756237,96
756232,52
756212,50
756198,11
756170,38
756154,17
756152,07

Souřadnice Y
ochranné pásmo
757402,99
757396,10
757385,39
757371,87
757356,80
757341,61
757335,56
757312,98
757304,45
757275,89
757257,56
757253,70
757214,93
757211,37
757171,47
757166,67
757101,23
757099,40
757087,24
757050,13
757030,07
757018,60
757004,17
756999,73
756983,90
756981,61
756959,94
756955,55
756941,75
756935,83
756935,27
756926,05
756910,92

1006656,23
1006646,16
1006652,60
1006627,34
1006614,43
1006598,31
1006578,27
1006561,42
1006561,18
1006561,29
1006561,84
1006571,58
1006585,03
1006593,67
1006595,73
1006595,97

Souřadnice X
1006926,92
1006913,25
1006902,30
1006895,10
1006892,34
1006894,26
1006896,00
1006892,88
1006892,44
1006893,42
1006892,00
1006891,85
1006891,85
1006891,97
1006894,82
1006895,40
1006906,49
1006906,24
1006904,95
1006896,86
1006888,25
1006884,87
1006882,45
1006881,91
1006880,69
1006880,57
1006879,90
1006879,96
1006880,74
1006879,62
1006879,51
1006877,87
1006870,58

757039,58
757075,40
757181,57
757186,99
757206,69
757206,71
757224,85
757244,31
757254,23
757264,03
757280,01
757302,38
757329,35
757305,64
757291,94
757291,07

1007079,23
1007093,71
1007118,71
1007119,80
1007120,17
1007117,68
1007110,73
1007100,21
1007077,36
1007064,69
1007048,93
1007040,37
1007013,24
1007001,38
1006998,76
1006992,66

Pořadí bodu v
Souřadnice
obrazci
Y
ochranné pásmo
210
756155,08
211
756134,64
212
756127,96
213
756087,99
214
756083,39
215
756045,40
216
756037,65
217
756027,19
218
756022,49
219
756008,22
220
755993,14
221
755978,62
222
755961,26
223
755949,68
224
755940,54
225
755927,64
226
755919,52
227
755918,75
228
755928,81
229
755939,35
230
755954,68
755968,06
231
232
755965,03
233
756006,04
234
756052,78
235
756105,34
236
756150,65
237
756181,57
756183,22
238
756206,17
239
756218,31
240
756226,14
241
756238,96
242

Souřadnice
X

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

1006545,59
1006540,29
1006539,04
1006534,30
1006533,97
1006533,00
1006533,40
1006534,76
1006532,31
1006527,42
1006527,02
1006531,13
1006539,03
1006546,37
1006556,57
1006575,67
1006597,07
1006602,50
1006606,33
1006611,12
1006620,70
1006628,94
1006635,87
1006633,78
1006640,83
1006641,95
1006645,32
1006648,17
1006651,95
1006677,70
1006696,35
1006725,54
1006823,59

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

756897,52
756883,45
756855,02
756803,01
756801,79
756796,09
756789,39
756732,39
756718,65
756711,22
756693,02
756650,42
756564,45
756562,70
756556,79
756556,68
756551,94
756543,12
756531,04
756512,09
756509,29
756480,87
756479,98
756412,38
756375,56
756367,34
756350,91
756338,29
756340,72
756342,87
756346,91
756355,05
756311,92
756302,81
756287,99
756266,91
756250,50
756236,95
756268,91
756269,67
756264,50
756264,68
756255,33
756250,59
756238,91
756225,04
756207,86
756193,14
756186,63
756171,29

1006866,32
1006865,96
1006869,26
1006873,17
1006873,28
1006873,85
1006874,98
1006888,67
1006894,22
1006898,60
1006897,65
1006885,06
1006846,54
1006845,80
1006843,42
1006835,65
1006821,28
1006808,99
1006799,90
1006789,72
1006788,32
1006775,27
1006774,87
1006745,39
1006729,35
1006726,59
1006722,62
1006719,46
1006714,07
1006699,70
1006691,35
1006676,63
1006674,08
1006673,19
1006666,75
1006658,27
1006656,23
1006646,16
1006652,60
1006627,34
1006614,43
1006598,31
1006578,27
1006561,42
1006511,08
1006512,77
1006518,04
1006525,66
1006529,69
1006540,90

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

756251,01
756247,29
756253,31
756255,97
756286,28
756318,53
756352,31
756376,27
756410,99
756428,23
756445,07
756473,55
756490,29
756510,90
756529,88
756540,29
756570,91
756594,79
756616,29
756635,45
756655,09
756676,17
756689,80
756717,85
756727,15
756752,77
756768,15
756861,64
756935,71
757039,58
757075,40
757181,57
757186,99
757206,69
757286,92
757292,59
757297,10
757300,73
757307,50
757319,55
757336,68
757364,02
757373,54
757378,46
757378,28
757373,57
757385,82
757396,41
757403,16
757405,42

1006880,77
1006889,94
1006913,11
1006914,74
1006913,41
1006911,06
1006909,23
1006909,11
1006907,59
1006906,88
1006906,06
1006914,74
1006930,19
1006952,80
1006974,54
1006984,24
1007002,71
1007015,16
1007026,96
1007037,50
1007046,12
1007054,75
1007058,94
1007057,14
1007056,49
1007045,37
1007035,11
1007045,37
1007054,43
1007079,23
1007093,71
1007118,71
1007119,80
1007120,17
1007127,32
1007116,69
1007103,13
1007097,99
1007091,65
1007087,04
1007076,05
1007049,26
1007036,32
1007021,02
1007004,96
1006991,40
1006982,01
1006970,95
1006957,20
1006942,05

Příloha č. 53 k usnesení č. 305/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2013
o zřízení Přírodní památky Písčiny u Oleška a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Písčiny u Oleška (dále jen „přírodní památka“) a její
ochranné pásmo.
(2) Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita Písčiny u Oleška (kód CZ0422084)
s evropskými stanovišti: Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) [T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem
šedavým (Corynephorus canescens), T5.3 Kostřavové trávníky písčin] a s význačným
výskytem vzácných druhů rostlin – např. šater svazčitý (Gypsophila fastigiata), smil
písečný (Helichrysum arenarium) a živočichů - například přástevník kostivalový
(Euplagia quadripunctaria), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), mol Elatobia fuliginosella
či zlatěnky Chrysis splendidula a Hedychridium femoratum, kovaříci Dicronychus
eguiseti a Cardiophorus ruficollis, pavouci Acartauchenius scurilis, Tetramorium
cespitum či Alopecosa schmidti.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Oleško u Rohatců a
Libotenice. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Oleško u Rohatců. Hranice ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak,
jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní památky.

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) měnit druh pozemků (včetně zakládání zahrad a polí), způsob jejich využití a provádět
pozemkové úpravy,
b) povolovat a umisťovat veškeré stavby,
c) provádět terénní úpravy,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře a hospodářských zvířat, zřizovat myslivecká zařízení
včetně krmišť a slanisek pro zvěř,
e) používat hnojiva a biocidy,
f) zřizovat cesty a stezky pro jízdu na koni včetně doprovodných zařízení, vyznačovat
cyklistické stezky a stezky pro pěší
g) provádět výzkumné a průzkumné práce spojené s narušováním přírodních
stanovišť a ovlivňováním populací rostlin a živočichů,
h) provádět geologické práce,
i) tábořit a rozdělávat oheň,
j) provádět těžbu dřeva nad 0,2 ha souvislé plochy, plošnou přípravu půdy při
zalesnění.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.
Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.
Pořadí bodu v
obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

/

, kterým se zřizuje přírodní památka Písčiny u Oleška

Souřadnice Y Souřadnice X
přírodní památka
752189,93
996892,66
751959,70
996899,44
751956,08
996899,07
751871,27
996902,27
751873,79
996938,90
751877,22
996988,75
751988,58
996980,02
751989,17
996982,50
751993,89
996980,46
751996,72
996994,11
752002,21
997020,68
752005,12
997029,92
752006,17
997033,26
752021,79
997075,73
752042,52
997120,50
752070,24
997107,57
752078,64
997125,09
752116,75
997143,22
752118,03
997146,04
752137,27
997193,26
752159,79
997244,86
752180,02
997291,78
752192,26
997326,23
752281,64
997465,24
752153,63
997459,89
752081,65
997447,01
752025,11
997436,09
752021,68
997437,93
752012,20
997438,35
751987,95
997436,70
751936,16
997419,07
751882,17
997408,88
751836,76
997405,32
751814,58
997402,24
751729,80
997410,68
751686,79
997413,99
751701,37
997482,38
751705,44
997496,15
751569,10
997557,66
751529,97
997575,16
751441,62
997613,37
751379,29
997638,91
751346,64
997652,45
751311,85
997667,46
751327,05
997715,78
751319,98
997720,69

Pořadí bodu v
obrazci
Souřadnice Y Souřadnice X
přírodní památka
56
751405,82
997747,37
57
751394,01
997695,32
58
751449,70
997682,07
59
751479,68
997677,06
60
751497,75
997670,59
61
751554,17
997649,24
62
751558,58
997646,19
63
751594,95
997621,07
64
751641,26
997590,06
65
751682,18
997569,65
66
751695,48
997563,02
67
751719,66
997550,47
68
751723,23
997582,38
69
751750,71
997579,33
70
751766,21
997577,18
71
751778,73
997575,45
72
751799,28
997572,60
73
751808,91
997571,26
74
751828,20
997567,48
75
751846,58
997563,88
76
751867,23
997559,83
77
751953,37
997552,98
78
751972,43
997551,73
79
752025,90
997547,56
80
752025,79
997544,85
81
752029,77
997545,32
82
752061,46
997550,86
83
752091,53
997548,28
84
752116,87
997540,83
85
752137,84
997539,39
86
752193,66
997544,03
87
752255,18
997547,30
88
752297,15
997541,64
89
752336,51
997526,82
90
752364,39
997516,29
91
752377,22
997512,14
92
752373,80
997503,66
93
752383,07
997502,68
94
752441,43
997463,93
95
752458,54
997439,27
96
752460,01
997437,78
97
752499,91
997381,33
98
752482,61
997303,83
99
752464,79
997311,25
100
752371,61
997184,78
101
752386,75
997173,82

47
48
49
50
51
52
53
54
55
Pořadí bodu v
obrazci
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

751305,37
751294,94
751293,74
751292,52
751299,32
751338,64
751350,99
751375,95
751406,23

997731,69
997746,06
997768,33
997789,31
997789,17
997768,65
997762,20
997756,32
997749,18

Souřadnice Y Souřadnice X
ochranné pásmo
751989,17
996982,50
751988,58
996980,02
751877,22
996988,75
751873,79
996938,90
751871,27
996902,27
751956,08
996899,07
751959,70
996899,44
752189,93
996892,66
752193,06
996892,57
752182,68
996880,76

102
103
104
105
106
107
108
109

Pořadí bodu v
obrazci
120
121
122
123
124
125
126
127
128

752389,55
752356,72
752352,17
752324,45
752304,04
752302,28
752245,29
752207,63

997171,66
997111,36
997104,80
997066,77
997037,45
997035,02
996956,03
996959,58

Souřadnice Y Souřadnice X
ochranné pásmo
752167,42
996865,67
752023,23
996874,65
751944,15
996875,65
751941,22
996875,69
751829,25
996880,93
751836,14
996957,58
751862,88
997033,49
751906,53
997017,76
751944,38
997001,83

Příloha č. 54 k usnesení č. 306/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2012
o zřízení Přírodní památky Stráně u Velkého Újezdu a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Stráně u Velkého Újezdu (dále jen „přírodní památka“) a
její ochranné pásmo.
(2) Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) [T3.4 - širokolisté suché trávníky bez jalovce
obecného], pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Stráně u Velkého
Újezdu (CZ0420059).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Velký Újezd u
Litoměřic, Zahořany u Litoměřic, Horní Nezly, Sedlec u Litoměřic. Přírodní památka se
skládá ze tří oddělených částí. Hranice každé ze tří částí přírodní památky se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic
geometrických obrazců tak, jak jsou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto
nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Horní Nezly. Hranice ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznam souřadnic geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní památky.
(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty (to se netýká vozidel lesní správy
a lesní techniky, vozidel policie a složek integrovaného záchranného systému při
služebním výkonu, vozidel a techniky sloužící k řádnému obhospodařování
zemědělských pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče o přírodní
památku),
b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
c) povolovat a umisťovat stavby,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisek
pro zvěř,
e) tábořit a rozdělávat oheň,
f) přisévat kulturní trávy, povolovat rozšiřování nebo záměrně rozšiřovat geograficky
nepůvodní druhy rostlin a živočichů,
g) používat hnojiva a biocidy.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.

/

, kterým se zřizuje přírodní památka Stráně u Velkého Újezdu

Pořadí bodu v
Souřadnice Y Souřadnice X
obrazci
přírodní památka – 1. část

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

750228,43
750263,18
750297,62
750293,72
750288,63
750294,02
750276,10
750285,04
750309,30
750307,50
750303,61
750297,62
750300,31
750286,24
750294,32
750246,10
750207,17
750217,35
750205,07
750191,30
750179,02
750178,72
750161,35

991705,00
991615,15
991551,66
991549,86
991542,38
991511,23
991508,40
991484,28
991394,13
991367,17
991353,40
991337,82
991336,92
991305,48
991300,09
991241,98
991188,67
991181,49
991160,82
991138,66
991116,20
991109,01
991085,05

Pořadí bodu v
obrazci

Souřadnice Y

Souřadnice X

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

750156,26
750151,16
750140,98
750125,75
750132,30
750148,61
750171,23
750174,99
750201,36
750248,50
750251,79
750267,07
750252,69
750248,20
750245,32
750252,09
750250,60
750217,05
750208,97
750205,37
750179,92
750153,01
750225,98

991082,35
991082,35
991097,03
991126,82
991167,71
991198,04
991230,30
991242,00
991295,63
991337,82
991334,83
991366,27
991403,71
991423,48
991466,20
991472,30
991484,58
991546,57
991558,25
991563,64
991598,68
991626,21
991702,71

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

749339,79
749337,16
749327,69
749303,75
749225,63
749210,90
749193,53
749175,65
749113,04
749044,65
749021,50
748982,56
748962,87
748961,26
748876,21
748872,87

990212,71
990206,66
990210,87
990216,92
990222,71
990220,07
990218,50
990219,02
990228,76
990243,49
990237,17
990231,65
990218,90
990222,12
990220,91
990223,23

přírodní památka – 2. část

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

748918,90
748935,21
748954,15
748972,30
749000,98
749031,51
749090,25
749161,44
749174,38
749190,64
749210,11
749249,30
749259,04
749275,08
749331,90
749333,22

990265,85
990276,11
990283,21
990288,73
990291,89
990299,86
990277,38
990266,64
990262,15
990261,37
990256,64
990257,43
990262,16
990257,17
990244,01
990247,70

63

749346,63

990243,22

80

748902,33

990260,85

989942,27
989980,87
990009,60
990013,72
989957,12
989941,71
989905,75
989867,11
989851,15

90
91
92
93
94
95
96
97

748959,02
748958,65
748951,04
748943,89
748923,38
748919,86
748905,49
748895,55

989832,41
989820,90
989811,25
989808,86
989830,49
989849,48
989892,57
989927,05

990218,90
990213,47
990209,45
990197,19
990178,69
990162,00
990150,14
990133,25
990112,34
990103,89
990083,55
990061,45
990027,52
989950,87
989900,40
989864,21
989839,88
989827,01
989812,86
989803,13

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

748947,58
748943,89
748951,04
748958,65
748959,02
748954,75
748943,24
748926,03
748902,69
748886,08
748842,84
748836,04
748831,57
748829,47
748836,83
748841,83
748867,61
748872,87
748876,21
748961,26

989804,97
989808,86
989811,25
989820,90
989832,41
989851,15
989867,11
989905,75
989941,71
989957,12
990013,72
990044,09
990083,55
990100,65
990136,42
990155,89
990227,18
990223,23
990220,91
990222,12

přírodní památka – 3. část

81
82
83
84
85
86
87
88
89

748886,27
748856,57
748843,70
748842,84
748886,08
748902,69
748926,03
748943,24
748954,75
ochranné pásmo

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

748962,87
748964,48
748953,42
748931,91
748913,01
748904,76
748900,94
748895,31
748883,45
748883,65
748892,60
748903,65
748914,96
748936,73
748945,38
748967,10
748973,73
748973,13
748968,62
748959,42

Příloha č. 55 k usnesení č. 307/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2012
o zřízení Přírodní památky Bílé stráně u Štětí a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Bílé stráně u Štětí (dále jen „přírodní památka“) a její
ochranné pásmo.
(2) Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) [T3.4 - širokolisté suché trávníky bez jalovce
obecného], pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Bílé stráně u Štětí
(CZ0424135).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Štětí I, Štětí II,
Radouň u Štětí a Čakovice u Radouně. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic geometrického obrazce tak,
jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Štětí II a Čakovice u Radouně. Ochranné pásmo přírodní památky se skládá ze dvou
oddělených částí. Hranice každé ze dvou částí ochranného pásma se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic geometrických obrazců tak,
jak jsou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní památky.
(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty (to se netýká vozidel lesní správy
a lesní techniky, vozidel policie a složek integrovaného záchranného systému při
služebním výkonu, vozidel a techniky sloužící k řádnému obhospodařování
zemědělských pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče o přírodní
památku),
b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
c) povolovat a umisťovat stavby,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisek
pro zvěř,
e) tábořit a rozdělávat oheň,
f) přisévat kulturní trávy, povolovat rozšiřování nebo záměrně rozšiřovat geograficky
nepůvodní druhy rostlin a živočichů,
g) používat hnojiva a biocidy.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.

/

Pořadí bodu v
Souřadnice Y
obrazci
přírodní památka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

739811,32
739819,81
739858,21
739900,22
739965,22
740008,17
740057,29
740087,00
740095,53
740109,99
740132,59
740138,26
740138,63
740144,35
740152,30
740159,87
740170,03
740200,33
740230,83
740256,71
740269,65
740285,87
740301,02
740321,16
740313,39
740324,95
740344,07
740378,78
740412,02
740462,31
740455,84
740487,90
740536,44
740520,26
740518,79
740477,90
740400,84
740372,25
740334,18
740325,21

, kterým se zřizuje přírodní památka Bílé stráně u Štětí
Souřadnice X

Pořadí bodu v
obrazci

Souřadnice Y

Souřadnice X

1000462,71
1000466,50
1000436,62
1000400,32
1000347,08
1000308,55
1000273,54
1000250,60
1000241,48
1000219,02
1000211,78
1000209,04
1000202,94
1000196,48
1000191,31
1000187,98
1000179,11
1000151,77
1000087,65
1000087,94
1000109,71
1000113,16
1000100,23
1000090,43
1000078,30
1000070,00
1000057,65
1000037,35
1000020,00
999988,53
999975,88
999957,94
999933,82
999905,29
999901,76
999924,40
999960,00
999972,95
999989,78
999994,05

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

739631,38
739634,03
739633,44
739645,20
739676,97
739615,20
739616,97
739618,14
739604,32
739587,55
739606,08
739618,44
739599,32
739589,32
739575,79
739576,08
739553,62
739519,39
739496,31
739488,25
739485,49
739473,74
739469,53
739462,77
739454,93
739458,45
739472,78
739488,46
739501,98
739512,80
739510,19
739503,13
739480,19
739469,01
739460,48
739445,19
739434,31
739431,07
739416,66
739381,95

1000568,27
1000584,74
1000590,92
1000592,98
1000611,51
1000710,93
1000715,93
1000718,57
1000720,04
1000737,10
1000753,87
1000769,17
1000800,93
1000832,70
1000835,05
1000862,11
1000892,88
1000890,72
1000942,76
1000951,44
1000962,80
1000972,46
1000979,29
1000992,00
1001005,52
1001023,37
1001024,99
1001014,72
1001017,15
1001029,32
1001043,01
1001059,18
1001082,72
1001101,25
1001116,25
1001116,25
1001131,84
1001152,13
1001171,54
1001207,72

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

740317,07
740309,07
740300,93
740267,82
740258,72
740217,47
740200,09
740170,57
740147,80
740128,22
740101,04
740071,65
740050,41
740037,72
740028,34
740021,72
740028,61
740021,99
739998,46
739967,58
739954,93
739939,05
739908,45
739891,69
739878,45
739871,39
739889,04
739879,04
739803,74
739784,92
739768,15
739761,97
739746,68
739735,50
739725,21
739690,79
739666,67
739652,26
739649,32
739647,26
739607,55
739584,90
739583,43
739591,96
739609,61

999998,88
1000003,99
1000003,57
1000024,68
1000027,85
1000045,79
1000059,58
1000082,07
1000099,59
1000111,18
1000123,32
1000133,52
1000140,84
1000144,01
1000147,04
1000148,97
1000175,60
1000177,95
1000185,60
1000192,95
1000194,72
1000191,19
1000200,30
1000211,48
1000221,78
1000230,90
1000299,13
1000304,43
1000332,96
1000339,73
1000365,02
1000377,38
1000388,55
1000393,26
1000394,73
1000414,14
1000431,20
1000460,91
1000466,20
1000465,32
1000510,91
1000533,56
1000539,44
1000547,68
1000554,15

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

739362,54
739369,90
739385,60
739401,86
739437,54
739476,37
739504,90
739516,66
739542,41
739554,18
739569,50
739588,82
739597,92
739607,47
739621,97
739636,67
739659,91
739676,38
739696,09
739733,15
739761,09
739764,03
739769,62
739759,92
739743,44
739745,50
739735,80
739730,50
739752,27
739764,03
739773,74
739776,98
739800,78
739804,62
739815,21
739837,27
739858,75
739873,75
739867,90
739871,23
739848,53
739840,68
739828,50
739807,79
739799,61

1001233,02
1001236,79
1001242,70
1001251,75
1001272,73
1001165,37
1001088,89
1001067,87
1001014,80
1000983,27
1000936,42
1000875,13
1000850,93
1000827,62
1000794,46
1000762,69
1000720,93
1000691,22
1000654,45
1000582,09
1000530,62
1000517,09
1000508,85
1000502,09
1000480,62
1000477,68
1000447,09
1000400,32
1000390,61
1000380,61
1000365,32
1000361,20
1000385,86
1000382,96
1000371,79
1000368,26
1000376,79
1000397,08
1000406,73
1000417,42
1000430,27
1000442,79
1000453,31
1000431,28
1000452,14

86
87

739618,73
739629,91

1000556,80
1000556,50

173
174

739808,44
739812,57

1000461,32
1000460,24

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

739837,27
739815,21
739804,62
739800,78
739776,98
739773,74
739764,03
739752,27
739730,50
739735,80
739745,50
739743,44
739759,92
739769,62

1000368,26
1000371,79
1000382,96
1000385,86
1000361,20
1000365,32
1000380,61
1000390,61
1000400,32
1000447,09
1000477,68
1000480,62
1000502,09
1000508,85

ochranné pásmo – 1. část

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

739777,69
739800,00
739811,32
739812,57
739808,44
739799,61
739807,79
739828,50
739840,68
739848,53
739871,23
739867,90
739873,75
739858,75

1000498,71
1000485,80
1000462,71
1000460,24
1000461,32
1000452,14
1000431,28
1000453,31
1000442,79
1000430,27
1000417,42
1000406,73
1000397,08
1000376,79

ochranné pásmo – 2. část

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

739849,75
739835,01
739813,22
739719,04
739694,40
739653,03
739591,63
739602,42
739624,42
739647,26
739649,32
739652,26

1000212,91
1000195,31
1000206,53
1000289,49
1000313,04
1000344,50
1000401,28
1000416,24
1000447,05
1000465,32
1000466,20
1000460,91

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

739666,67
739690,79
739725,21
739735,50
739746,68
739761,97
739768,15
739784,92
739803,74
739879,04
739889,04
739871,39

1000431,20
1000414,14
1000394,73
1000393,26
1000388,55
1000377,38
1000365,02
1000339,73
1000332,96
1000304,43
1000299,13
1000230,90

Příloha č. 56 k usnesení č. 308/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2013
o zřízení Přírodní památky Podmilesy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Podmilesy (dále jen „přírodní památka“) a její ochranné
pásmo.
(2) Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského stupně [6430] a Smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a boreální Evropy [91E0], pro která byla vyhlášena evropsky
významná lokalita Podmilesy (CZ0420160), a populace a stanoviště prstnatce bezového
(Dactylorhiza sambucina) a koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Domašín u
Klášterce nad Ohří a Louchov. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Domašín u Klášterce nad Ohří a Louchov. Hranice ochranného pásma se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto
nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní památky.
(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
b) povolovat a umisťovat nové stavby a provádět terénní úpravy,
c) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisek pro zvěř,
d) používat hnojiva a biocidy,
e) povolovat rozšiřování nebo záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a
živočichů,
f) odchytávat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.
Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci
Přírodní památka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

824137,20
824137,20
824147,78
824151,66
824182,69
824189,74
824185,86
824171,76
824159,77
824158,82
824129,09
824114,28
824133,68
824153,77
824167,17
824181,28
824202,08
824205,26
824205,47
824204,90
824239,11
824259,56
824290,94
824294,11
824301,16
824330,78
824379,80
824475,00
824492,98
824494,03
824494,04
824550,46
824550,11
824566,32
824569,15
824620,98
824661,88
824725,70
824767,31
824824,43
824883,32
824905,18
824905,79
824969,36

/

Souřadnice
X

993432,62
993446,72
993478,81
993534,88
993574,02
993594,82
993603,99
993639,95
993656,88
993657,32
993696,72
993713,30
993730,57
993748,56
993752,08
993749,97
993731,98
993735,51
993735,58
993734,80
993698,84
993680,15
993659,35
993661,11
993647,36
993685,44
993748,56
993798,98
993798,63
993803,57
993803,56
993870,56
993873,73
993867,38
993866,68
993839,88
993820,84
993791,57
993767,60
993737,98
993717,17
993699,90
993699,72
993644,89

, kterým se zřizuje přírodní památka Podmilesy
Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

825142,13
825147,42
825138,96
825102,29
825079,02
825075,14
825066,67
825064,56
825057,51
825002,50
824973,63
824973,59
824945,03
824903,77
824837,83
824837,83
824830,08
824819,85
824792,70
824683,74
824615,69
824603,00
824569,85
824569,15
824575,14
824584,66
824599,47
824612,87
824625,21
824638,05
824618,86
824613,93
824626,62
824654,48
824664,35
824702,08
824753,91
824793,76
824827,25
824879,09
824892,84
824942,56
824951,90
824955,07

Souřadnice
X

993368,80
993351,87
993352,23
993359,98
993360,69
993365,27
993380,43
993394,89
993394,19
993385,72
993394,35
993394,89
993406,88
993405,82
993420,98
993412,52
993411,11
993420,63
993421,69
993429,45
993430,15
993427,68
993414,28
993406,53
993391,01
993376,20
993362,45
993352,93
993344,82
993342,47
993336,71
993336,01
993319,08
993285,23
993255,61
993222,82
993191,79
993192,14
993206,95
993243,27
993258,43
993289,46
993293,60
993294,33

Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

824954,55
824974,29
825008,14
825027,54
825030,71
825066,67
825078,31
825091,36
825093,83
825089,24
825092,06
825087,83
825079,72
825065,97
825060,68
825054,69
825035,65
825012,73
824985,22
824984,76
824985,22
824948,55
824907,30
824866,39
824813,15
824744,04
824706,31
824704,55
824687,97
824681,27
824628,38
824582,90
824558,92
824550,97
824556,45
824527,19
824485,58
824475,00
824456,66
824420,35
824392,84
824386,14
824370,98
824366,04

Souřadnice
X

993148,77
993129,38
993090,59
993064,85
993060,62
993019,72
993002,09
992975,64
992959,07
992941,79
992939,32
992931,21
992920,99
992914,64
992913,93
992914,29
992918,52
992924,87
992930,86
992930,89
992931,57
992941,44
992955,90
992966,12
992980,93
992996,80
993004,91
993007,02
993009,49
993011,61
993026,06
993032,06
993033,47
993032,17
993033,82
993030,30
993026,06
993027,83
993033,47
993045,81
993055,68
993070,49
993118,45
993145,95

45
46
47
48
49
50
51
52
53

825018,72
825053,28
825080,43
825081,48
825112,51
825113,42
825118,16
825124,85
825135,79

993599,40
993559,56
993532,06
993529,59
993478,11
993477,01
993459,07
993436,15
993398,06

98
99
100
101
102
103
104
105
106

824945,20
824930,92
824921,40
824915,05
824913,29
824916,46
824925,28
824945,03
824955,54

993286,92
993274,65
993259,84
993245,74
993223,17
993203,07
993180,86
993159,70
993148,84

151
152
153
154
155
156
157
158

824375,21
824388,26
824406,88
824410,86
824406,01
824170,99
824169,29
824131,90

993143,83
993176,98
993227,89
993235,10
993240,57
993372,61
993391,37
993426,28

993069,35
993076,94
993103,37
993109,61
993137,12
993153,50
993169,08
993182,16
993186,79
993194,73
993215,24
993329,01
993339,03
993352,52
993367,79
993389,74
993401,50
993415,49
993430,45
993445,03
993448,22
993462,38
993488,51
993538,33
993552,94
993565,94
993595,14
993616,03
993624,85
993627,20
993664,95
993679,98
993693,14
993708,29
993723,92
993738,51
993750,63
993767,87
993785,82
993792,59

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

825161,76
825166,33
825172,85
825172,91
825183,85
825184,65
825190,52
825195,15
825197,42
825194,63
825187,08
825175,52
825161,12
825145,34
825136,88
825128,61
825096,31
825077,50
825063,78
825051,23
825040,85
825036,97
825032,30
825010,10
824988,18
824959,31
824954,25
824954,23
824935,57
824905,05
824892,57
824853,94
824846,78
824839,02
824823,59
824808,79
824800,70
824790,75
824789,15
824681,71

993489,78
993472,47
993450,17
993449,94
993411,86
993408,66
993381,58
993366,79
993351,06
993335,41
993321,42
993310,52
993303,79
993301,92
993302,27
993303,31
993310,14
993310,71
993313,07
993319,12
993328,39
993332,98
993339,72
993336,30
993337,82
993346,45
993348,83
993348,79
993356,62
993355,84
993357,09
993365,97
993363,33
993361,92
993361,53
993365,87
993371,34
993371,73
993371,82
993379,47

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

824569,85
824603,00
824615,69
824683,74
824792,70
824819,85
824830,08
824837,83
824837,83
824903,77
824945,03
824973,59
824973,63
825002,50
825057,51
825064,56
825066,67
825075,14
825079,02
825102,29
825138,96
825147,42
825142,13
825135,79
825124,85
825118,16
825113,42
825112,51
825081,48
825080,43
825053,28
825018,72
824969,36
824905,79
824905,18
824883,32
824824,43
824767,31
824725,70
824661,88

993414,28
993427,68
993430,15
993429,45
993421,69
993420,63
993411,11
993412,52
993420,98
993405,82
993406,88
993394,89
993394,35
993385,72
993394,19
993394,89
993380,43
993365,27
993360,69
993359,98
993352,23
993351,87
993368,80
993398,06
993436,15
993459,07
993477,01
993478,11
993529,59
993532,06
993559,56
993599,40
993644,89
993699,72
993699,90
993717,17
993737,98
993767,60
993791,57
993820,84

Ochranné pásmo

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

824355,50
824331,67
824323,31
824321,77
824316,83
824316,62
824321,71
824331,57
824338,39
824341,51
824349,01
824146,50
824133,94
824125,21
824121,27
824097,78
824088,48
824083,08
824082,08
824085,55
824087,44
824089,72
824098,33
824101,78
824105,04
824112,48
824135,63
824127,43
824121,18
824118,90
824090,43
824077,00
824068,52
824064,53
824065,42
824071,11
824081,02
824100,38
824120,43
824130,08

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

824141,05
824154,45
824174,59
824188,69
824202,16
824213,98
824219,13
824221,57
824235,37
824246,26
824246,91
824274,13
824290,42
824292,83
824340,30
824356,39
824451,60
824463,42
824466,01
824504,71
824505,67
824514,20
824525,81
824539,49
824554,08
824568,32
824584,25
824592,11
824643,02
824682,85
824746,54
824750,67
824791,31
824844,37
824899,97
824914,32
824936,18
824936,00
824938,45
825002,01
825003,24
825052,60
825056,49
825089,99
825116,01
825124,04
825124,31
825155,34
825154,72

993796,91
993800,44
993801,53
993799,41
993795,40
993787,79
993783,34
993782,91
993775,65
993764,49
993763,19
993734,57
993719,68
993718,08
993779,22
993792,74
993843,16
993847,62
993847,90
993893,86
993896,66
993908,53
993917,43
993922,59
993923,57
993920,29
993914,06
993911,09
993884,77
993866,23
993837,02
993834,90
993811,47
993783,97
993764,32
993756,40
993739,12
993738,90
993737,58
993682,75
993681,66
993636,17
993632,16
993593,54
993567,18
993555,24
993555,40
993503,92
993503,54

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

824670,57
824675,55
824684,31
824687,97
824686,13
824685,13
824693,08
824701,91
824707,46
824731,55
824767,53
824782,99
824802,57
824845,81
824855,80
824866,37
824916,08
824922,30
824931,64
824940,72
824943,89
824958,92
824973,60
824986,59
824996,73
824999,27
824998,57
824982,51
824955,07
824951,90
824942,56
824892,84
824879,09
824827,25
824793,76
824753,91
824702,08
824664,35
824654,48
824626,62
824613,93
824618,86
824638,05
824625,21
824612,87
824599,47
824584,66
824575,14
824569,15

993379,58
993375,55
993361,44
993345,25
993328,75
993326,66
993317,00
993301,04
993284,39
993263,45
993241,91
993242,05
993250,71
993281,01
993292,02
993300,85
993331,88
993335,17
993339,32
993342,34
993343,06
993344,18
993340,77
993333,14
993321,99
993316,52
993316,91
993311,14
993294,33
993293,60
993289,46
993258,43
993243,27
993206,95
993192,14
993191,79
993222,82
993255,61
993285,23
993319,08
993336,01
993336,71
993342,47
993344,82
993352,93
993362,45
993376,20
993391,01
993406,53

377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

824620,98
824569,15
824566,32
824550,11
824550,46
824494,04
824494,03
824492,98
824475,00
824379,80
824330,78
824301,16
824294,11
824290,94
824259,56
824239,11
824204,90
824205,47
824205,26
824202,08
824181,28
824167,17
824153,77
824133,68
824114,28
824129,09
824158,82
824159,77
824171,76
824185,86
824189,74
824182,69
824151,66
824147,78
824137,20
824137,20
824131,90
824169,29
824170,99
824406,01
824410,86
824406,88
824388,26
824375,21
824366,04
824370,98
824386,14
824392,84

993839,88
993866,68
993867,38
993873,73
993870,56
993803,56
993803,57
993798,63
993798,98
993748,56
993685,44
993647,36
993661,11
993659,35
993680,15
993698,84
993734,80
993735,58
993735,51
993731,98
993749,97
993752,08
993748,56
993730,57
993713,30
993696,72
993657,32
993656,88
993639,95
993603,99
993594,82
993574,02
993534,88
993478,81
993446,72
993432,62
993426,28
993391,37
993372,61
993240,57
993235,10
993227,89
993176,98
993143,83
993145,95
993118,45
993070,49
993055,68

Příloha č. 57 k usnesení č. 309/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2013
o zřízení Přírodní památky Skalky u Třebutiček a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Skalky u Třebutiček (dále jen „přírodní památka“) a její
ochranné pásmo.
(2) Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin
na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) [T3.4 - širokolisté suché trávníky bez
význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného], Dubohabřiny asociace
Galio-Carpinetum [L3.1 Hercynské dubohabřiny], Panonské šípákové doubravy [L6.1
Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy] a Eurosibiřské stepní doubravy [L6.4
Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy], pro která byla vyhlášena evropsky
významná lokalita Skalky u Třebutiček (CZ0420041).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Encovany a
Třebutičky. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Encovany. Hranice ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní památky.
(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3

Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
b) povolovat a umisťovat nové stavby,
c) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisek
pro zvěř,
d) přisévat kulturní trávy, povolovat rozšiřování nebo záměrně rozšiřovat geograficky
nepůvodní druhy rostlin a živočichů,
e) používat hnojiva a biocidy,
f) umisťovat a provádět těžby mýtní a těžby nahodilé nad 0,2 ha souvislé plochy, to se
nevztahuje na těžby nahodilé v případech, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen život
nebo zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu,
g) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo chemickou přípravu půdy,
h) odstraňovat odumírající a mrtvé dřevo z porostu.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.
Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.

/

Pořadí bodu v
Souřadnice Y
obrazci
přírodní památka
1
747844,15
2
747859,21
3
747849,70
4
747850,73
5
747901,66
6
747910,34
7
747859,66
8
747831,18
9
747803,75
10
747772,64
11
747767,64
12
747765,87
13
747766,15
14
747769,30
15
747772,76
16
747775,91
17
747712,74
18
747667,18
19
747657,83
20
747570,68
21
747557,08
22
747523,98
23
747529,47
24
747530,51
25
747535,95
26
747535,58
27
747531,60
28
747526,76
29
747529,02
30
747546,38
31
747557,18
32
747569,17
33
747573,24
34
747579,42
35
747605,73
36
747626,41
37
747643,18
38
747670,34
39
747694,80
40
747716,31
41
747806,77
42
747931,25
43
747970,99
44
748017,90
45
748082,10
46
748107,52
ochranné pásmo
93
747767,64
94
747757,49
95
747745,58
96
747740,00
97
747739,24

, kterým se zřizuje přírodní památka Skalky u Třebutiček

Souřadnice X

Pořadí bodu v
obrazci

Souřadnice Y

Souřadnice X

991373,83
991409,97
991415,82
991418,04
991531,87
991557,37
991601,26
991636,01
991670,76
991715,62
991726,57
991759,58
991766,16
991796,66
991826,18
991849,95
991868,90
991879,99
991881,72
991907,96
991911,18
991917,09
991955,02
991967,01
991993,73
991995,32
991997,44
992053,93
992086,89
992127,66
992147,82
992160,76
992158,36
992151,98
992140,24
992139,50
992142,44
992152,25
992162,05
992166,58
992169,54
992160,11
992166,29
992170,20
992167,51
992168,55

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

748131,16
748141,00
748163,52
748191,04
748213,56
748216,14
748239,65
748257,42
748306,90
748371,15
748379,25
748410,52
748447,70
748478,40
748492,13
748507,76
748526,26
748536,36
748534,83
748528,61
748525,20
748485,26
748451,87
748438,59
748424,52
748403,01
748376,45
748380,16
748366,14
748341,38
748334,57
748319,26
748290,05
748270,42
748253,69
748239,80
748235,07
748214,03
748203,10
748189,92
748173,86
748091,51
748026,03
747998,31
747930,92
747886,94

992172,66
992173,11
992172,07
992175,35
992175,65
992180,32
992222,85
992261,64
992229,74
992185,15
992180,28
992181,43
992173,98
992134,55
992107,53
992079,74
992049,28
991987,12
991789,14
991703,50
991689,99
991633,32
991581,11
991559,97
991523,54
991488,60
991467,72
991465,49
991451,17
991420,02
991410,97
991374,62
991349,83
991335,84
991320,31
991308,68
991305,17
991293,15
991284,97
991275,29
991271,98
991267,15
991272,78
991283,34
991325,39
991350,53

991726,57
991727,10
991726,64
991744,59
991758,49

103
104
105
106
107

747570,68
747657,83
747667,18
747712,74
747775,91

991907,96
991881,72
991879,99
991868,90
991849,95

98
99
100
101
102

747740,99
747745,88
747738,24
747564,53
747562,65

991790,56
991801,56
991807,67
991888,92
991909,86

108
109
110
111

747772,76
747769,30
747766,15
747765,87

991826,18
991796,66
991766,16
991759,58

Příloha č. 58 k usnesení č. 310/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2013
o zřízení Přírodní rezervace Holý vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 33 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Holý vrch (dále jen „přírodní rezervace“) a její ochranné
pásmo.
(2) Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin
na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) [T3.4 - širokolisté suché trávníky bez
jalovce obecného], Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum [L3.1 Hercynské
dubohabřiny] a Panonské šípákové doubravy [L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné
doubravy], pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Holý vrch (CZ0420007).
Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní rezervace se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Křešice u
Litoměřic, Encovany a Zahořany u Litoměřic. Hranice přírodní rezervace se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto
nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní rezervace se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Encovany a Zahořany u Litoměřic. Ochranné pásmo se skládá ze tří oddělených částí.
Hranice každé ze tří částí ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak,
jak jsou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní rezervace.
(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní rezervace a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní rezervace

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
b) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty (to se netýká vozidel lesní správy
a lesní techniky, vozidel policie a složek integrovaného záchranného systému při
služebním výkonu, vozidel a techniky sloužící k řádnému obhospodařování
zemědělských pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče o přírodní
rezervaci),
c) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisek
pro zvěř,
d) tábořit a rozdělávat oheň,
e) přisévat kulturní trávy,
f) používat hnojiva,
g) umisťovat a provádět těžby mýtní a těžby nahodilé nad 0,2 ha souvislé plochy, to se
nevztahuje na těžby nahodilé v případech, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen život
nebo zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu,
h) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo chemickou přípravu půdy,
i) odstraňovat odumírající a mrtvé dřevo z porostu.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.
Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.

/

Pořadí bodu v
Souřadnice Y
obrazci
přírodní rezervace
1
749218,86
2
749206,45
3
749187,43
4
749200,94
5
749202,57
6
749227,53
7
749222,51
8
749176,43
9
749130,40
10
749103,46
11
749076,86
12
749043,44
13
749017,54
14
749043,50
15
749052,05
16
749068,41
17
749113,47
18
749120,65
19
749122,09
20
749108,41
21
749089,41
22
749057,87
23
748994,62
24
748983,49
25
748984,91
26
749004,83
27
749045,29
28
749082,40
29
749094,30
30
749105,21
31
749114,64
32
749115,63
33
749118,67
34
749126,54
35
749123,81
36
749125,30
37
749148,83
38
749122,11
39
749098,33
40
749096,77
41
749103,01
42
749119,14
43
749094,31
44
749038,45
45
748937,40
46
748912,64
47
748868,97
48
748815,98
49
748802,93
50
748806,37
51
748855,06
52
748865,11
53
748869,68

, kterým se zřizuje přírodní rezervace Holý vrch
Souřadnice X

Pořadí bodu v
obrazci

Souřadnice Y

Souřadnice X

991631,87
991637,57
991647,74
991708,76
991712,60
991770,29
991779,63
991808,65
991835,40
991851,33
991862,12
991878,06
991899,91
991928,09
991919,54
991913,64
991912,61
991926,66
991937,99
991940,81
991942,80
991961,83
992021,33
992032,92
992034,17
992051,57
992030,52
992003,86
991997,91
991999,15
992008,33
992011,80
992017,94
992035,60
992045,02
992053,45
992065,27
992134,60
992156,34
992165,20
992175,92
992191,63
992201,09
992229,18
992281,73
992296,80
992323,75
992370,96
992376,53
992399,94
992465,48
992484,52
992502,00

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

749882,73
749862,35
749844,60
749831,23
749833,27
749801,72
749794,76
749780,87
749771,68
749708,48
749702,28
749685,75
749658,52
749655,17
749645,63
749621,64
749572,82
749568,27
749534,74
749499,03
749414,16
749354,82
749319,29
749267,17
749270,50
749260,96
749229,82
749201,29
749218,64
749260,34
749262,48
749268,67
749270,39
749274,61
749282,48
749313,38
749352,87
749403,25
749445,44
749467,67
749516,07
749616,75
749700,18
749735,50
749769,03
749788,86
749815,71
749847,74
749853,98
749883,65
749899,92
749911,90
749926,89

992473,55
992507,41
992518,78
992523,56
992527,64
992538,60
992508,60
992514,50
992507,01
992535,41
992538,19
992506,16
992543,12
992539,77
992552,90
992565,27
992582,19
992585,44
992605,86
992621,12
992669,07
992707,34
992734,67
992776,08
992779,66
992791,80
992817,32
992847,56
992863,83
992899,10
992898,33
992902,80
992892,83
992882,61
992868,23
992823,83
992782,08
992731,37
992696,42
992735,23
992707,77
992658,12
992616,75
992599,31
992591,19
992586,69
992580,99
992585,77
992575,95
992529,19
992504,54
992472,61
992457,03

54
748899,60
55
748904,77
56
748918,27
57
749002,71
58
748999,49
59
749001,74
60
749028,20
61
749122,55
62
749146,97
63
749181,44
64
749175,05
65
749196,99
66
749211,35
67
749229,76
68
749246,99
69
749235,79
70
749251,91
71
749272,21
72
749278,94
73
749284,51
74
749291,58
75
749305,19
76
749316,22
77
749316,98
78
749319,10
79
749315,20
80
749319,44
81
749320,51
82
749397,51
83
749420,00
84
749427,69
85
749440,93
86
749457,15
87
749476,66
88
749499,48
89
749519,68
90
749530,49
91
749537,02
92
749537,86
93
749580,30
94
749605,07
95
749631,74
96
749643,20
97
749657,02
98
749672,72
99
749685,09
100
749704,30
101
749723,24
102
749740,30
103
749769,07
104
749791,62
105
749794,16
106
749848,54
107
749885,34
108
749889,82
ochranné pásmo – 1. část
216
748984,91
217
749004,83

992543,04
992543,04
992547,11
992539,38
992569,60
992590,96
992596,39
992619,34
992618,56
992611,07
992596,58
992582,48
992572,49
992560,01
992548,63
992532,46
992514,01
992480,83
992463,45
992441,59
992407,73
992416,67
992422,06
992417,18
992417,01
992376,44
992344,24
992296,26
992264,63
992320,45
992328,98
992334,22
992340,50
992349,68
992362,89
992378,50
992394,66
992411,48
992421,03
992419,55
992420,48
992426,18
992434,74
992440,15
992449,07
992458,85
992468,26
992472,48
992470,20
992453,42
992446,31
992450,30
992432,41
992435,22
992444,47

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

749958,97
749964,95
749967,66
749959,70
749954,60
749929,40
749923,30
749883,78
749872,85
749838,92
749808,79
749777,52
749735,02
749700,05
749678,46
749669,44
749599,58
749579,47
749567,42
749551,53
749524,10
749511,09
749523,97
749492,24
749457,11
749459,23
749453,35
749443,61
749441,83
749448,41
749438,74
749409,40
749390,50
749360,97
749339,25
749322,83
749285,98
749257,02
749240,55
749224,24
749257,67
749290,03
749309,04
749286,24
749291,67
749290,67
749283,88
749275,45
749258,37
749238,82
749242,92
749236,67
749234,74
749223,26

992442,37
992431,55
992406,24
992395,63
992387,97
992373,12
992374,52
992376,94
992376,17
992382,54
992389,10
992389,91
992383,77
992379,84
992377,47
992375,62
992354,22
992343,04
992332,90
992314,32
992277,22
992248,71
992235,86
992186,11
992128,37
992104,02
992082,83
992088,39
992085,54
992081,14
992071,17
992049,68
992035,99
992022,61
992020,22
992018,53
992012,96
991999,56
991994,08
991961,49
991933,71
991904,83
991868,39
991856,80
991825,24
991794,61
991766,33
991747,08
991753,09
991715,15
991713,61
991700,01
991696,24
991663,87

992034,17
992051,57

236
237

748937,40
748912,64

992281,73
992296,80

218
749045,29
219
749082,40
220
749094,30
221
749105,21
222
749114,64
223
749115,63
224
749118,67
225
749126,54
226
749123,81
227
749125,30
228
749148,83
229
749122,11
230
749098,33
231
749096,77
232
749103,01
233
749119,14
234
749094,31
235
749038,45
ochranné pásmo – 2. část
256
749181,44
257
749175,05
258
749196,99
259
749211,35
260
749229,76
261
749246,99
262
749235,79
263
749251,91
264
749272,21
265
749291,53
ochranné pásmo – 3. část
276
749201,29
277
749194,09
278
749160,13
279
749129,01
280
749120,40
281
749095,37
282
749083,63
283
749077,49
284
749069,61
285
749054,36
286
749045,53
287
749034,10
288
749030,19
289
749011,37

992030,52
992003,86
991997,91
991999,15
992008,33
992011,80
992017,94
992035,60
992045,02
992053,45
992065,27
992134,60
992156,34
992165,20
992175,92
992191,63
992201,09
992229,18

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

748868,97
748815,98
748802,93
748799,83
748753,24
748751,91
748743,09
748807,52
748830,93
748846,73
748866,64
748883,95
748908,42
748929,23
748937,99
748946,65
748955,81
748970,07

992323,75
992370,96
992376,53
992360,13
992283,91
992276,64
992265,46
992221,26
992204,22
992184,24
992138,37
992124,66
992111,37
992103,36
992096,90
992085,49
992070,90
992051,43

992611,07
992596,58
992582,48
992572,49
992560,01
992548,63
992532,46
992514,01
992480,83
992498,85

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

749304,95
749318,37
749316,82
749332,71
749355,47
749328,93
749295,56
749263,78
749211,99
749192,32

992514,15
992533,81
992535,50
992551,81
992571,60
992597,53
992625,15
992647,40
992682,21
992636,56

992847,56
992855,20
992873,10
992877,92
992877,13
992870,87
992870,87
992875,75
992876,71
992885,84
992888,53
992903,84
992910,53
992956,39

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

749003,04
749016,63
749058,67
749126,54
749148,05
749212,45
749240,69
749266,59
749260,94
749261,88
749262,48
749260,34
749218,64

992977,72
992977,70
992980,86
992972,59
992967,59
992954,53
992947,64
992931,52
992913,03
992900,24
992898,33
992899,10
992863,83

Příloha č. 59 k usnesení č. 311/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2013
o zřízení Přírodní památky Želinský meandr, stanovení jejích bližších ochranných
podmínek a zrušení stávající přírodní památky Želinský meandr
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Želinský meandr (dále jen „přírodní památka“) a její
ochranné pásmo.
(2) Předmětem ochrany je skalnatý meandr kaňonovitého údolí řeky Ohře a zde se vyskytující
přírodní stanoviště: bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention
p.p., evropská suchá vřesoviště, kontinentální opadavé křoviny, formace jalovce obecného
(Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, panonské skalní
trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albiVeronicion dillenii) a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), pro která byla vyhlášena evropsky
významná lokalita Želinský meandr (CZ0420012). Dále jsou předmětem ochrany druhy
ještěrka zelená (Lacerta viridis), užovka podplamatá (Natrix tessellata), přástevník
mařinkový (Watsonarctia casta) a okáč metlicový (Hipparchia semele).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Kadaň, Rokle a
Tušimice. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Kadaň a Tušimice. Ochranné pásmo se skládá ze šesti oddělených částí. Hranice každé z
částí ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jsou v obrazcích
za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní památky.

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
b) povolovat a umisťovat nové stavby,
c) zřizovat myslivecká zařízení, která způsobují shromažďování zvěře, zejména krmiště a
slaniska,
d) používat hnojiva, biocidy a jiné chemické prostředky včetně vápnění, to se nevztahuje
na bodovou aplikaci k sazenicím při zalesnění, repelenty a atraktanty při ochraně lesa
a použití biocidů při likvidaci invazních nepůvodních druhů,
Čl. 4
Zrušovaní ustanovení
Zrušuje se Vyhláška Okresního úřadu v Chomutově ze dne 28. 5. 1992, kterou se určuje
chráněný přírodní výtvor „Želinský meandr“.
Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.
Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci
Přírodní památka
1
818466,56
2
818442,56
3
818406,18
4
818389,38
5
818373,20
6
818352,24
7
818330,80
8
818271,54
9
818247,44
10
818218,76
11
818188,74
12
818158,32
13
818127,42
14
818102,86
15
818087,22
16
818063,14
17
818055,94
18
818046,68
19
818034,68
20
818025,56
21
818002,90
22
817991,08
23
817981,52
24
817969,56
25
817956,52
26
817950,10
27
817939,84
28
817942,02
29
817940,18
30
817936,28
31
817935,95
32
817932,06
33
817919,70
34
817915,12
35
817932,84
36
817931,78
37
817914,40
38
817908,18
39
817908,74
40
817912,52
41
817919,22
42
817927,50
43
817928,60
44
817939,22
45
817940,14
46
817928,76
47
817924,76
48
817921,90
49
817908,00
50
817904,90
51
817901,82
52
817895,10

/

Souřadnice
X
1000477,38
1000486,84
1000494,58
1000495,54
1000500,28
1000511,04
1000525,38
1000543,54
1000568,56
1000589,54
1000614,66
1000639,70
1000648,88
1000657,74
1000665,78
1000679,56
1000688,00
1000694,46
1000694,66
1000681,56
1000708,54
1000726,79
1000744,18
1000765,43
1000792,90
1000806,74
1000841,92
1000857,71
1000871,25
1000885,32
1000885,14
1000896,20
1000901,52
1000910,78
1000914,12
1000922,68
1000943,02
1000971,24
1000987,02
1001004,56
1001043,30
1001074,90
1001112,82
1001159,76
1001197,80
1001213,82
1001232,62
1001247,24
1001256,98
1001273,74
1001278,96
1001287,22

, kterým se zřizuje přírodní památka Želinský Meandr
Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

815685,45
815684,73
815678,96
815658,54
815655,53
815635,97
815532,12
815431,81
815403,13
815312,98
815227,33
815226,27
815209,91
815210,30
815199,98
815129,85
815118,75
815107,23
815105,07
815097,14
815096,54
815077,98
815076,61
815060,78
815060,73
815061,56
815059,82
815052,71
815040,64
815038,87
815038,28
815038,12
815037,50
815033,31
815031,79
815029,36
815012,20
815008,80
814999,46
814994,07
814995,97
814997,29
814995,22
814998,19
814991,81
814986,12
814985,40
814984,67
814982,05
814981,60
814969,93
814964,72

Souřadnice
X
1000920,73
1000921,37
1000926,50
1000925,13
1000926,00
1000922,31
1000932,97
1000956,74
1000953,92
1000975,39
1000998,53
1001005,48
1001013,54
1001003,33
1001009,22
1001049,22
1001060,40
1001068,89
1001070,48
1001068,91
1001068,01
1001076,47
1001077,09
1001084,31
1001086,04
1001088,55
1001089,73
1001094,54
1001098,20
1001101,15
1001100,85
1001102,40
1001103,43
1001104,05
1001103,82
1001106,36
1001109,68
1001111,08
1001119,02
1001123,60
1001126,25
1001127,84
1001130,02
1001133,53
1001138,20
1001138,30
1001137,31
1001135,85
1001139,22
1001139,80
1001145,18
1001150,03

Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

816402,67
816422,74
816466,35
816474,55
816496,07
816506,86
816519,12
816548,29
816551,48
816569,45
816593,79
816615,48
816635,11
816625,98
816638,13
816640,64
816641,01
816641,67
816648,49
816659,15
816662,77
816670,37
816675,27
816686,59
816688,27
816687,95
816689,30
816696,88
816706,28
816705,95
816716,33
816715,00
816717,20
816718,22
816720,58
816721,07
816722,57
816726,16
816729,55
816729,12
816737,72
816769,53
816781,26
816779,90
816791,24
816802,08
816804,65
816806,35
816806,66
816813,33
816819,31
816825,14

Souřadnice
X
1000644,12
1000650,37
1000628,08
1000607,12
1000589,65
1000578,00
1000561,31
1000547,82
1000549,66
1000526,44
1000509,65
1000509,22
1000517,53
1000511,70
1000493,17
1000489,81
1000487,27
1000482,78
1000466,92
1000442,14
1000439,37
1000433,54
1000429,79
1000421,12
1000419,83
1000419,66
1000418,07
1000407,10
1000397,67
1000397,24
1000383,84
1000382,86
1000380,83
1000379,89
1000380,24
1000381,11
1000380,19
1000377,28
1000374,34
1000373,31
1000366,17
1000302,54
1000286,88
1000285,69
1000267,67
1000270,17
1000266,47
1000262,68
1000260,73
1000257,48
1000258,63
1000246,55

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

817887,66
817877,74
817776,86
817705,68
817705,74
817700,42
817658,31
817654,66
817655,35
817655,46
817664,00
817670,25
817695,93
817706,86
817728,08
817739,87
817769,70
817773,76
817788,68
817793,30
817814,30
817866,11
817867,83
817873,36
817880,36
817878,83
817853,29
817846,14
817844,00
817838,18
817834,17
817832,38
817817,75
817814,06
817808,18
817797,98
817797,52
817792,10
817793,86
817800,84
817816,04
817825,38
817834,34
817835,24
817837,54
817845,10
817847,72
817866,72
817879,28
817884,74
817885,94
817889,08
817892,92
817893,27
817893,62
817894,58
817891,56
817890,84

1001297,88
1001310,18
1001291,98
1001241,90
1001239,03
1001242,63
1001258,94
1001256,39
1001238,19
1001232,39
1001237,69
1001243,39
1001233,55
1001226,49
1001212,78
1001202,02
1001144,56
1001136,82
1001121,32
1001110,50
1001082,02
1000995,04
1000992,15
1000973,95
1000951,28
1000950,57
1000938,67
1000938,01
1000940,84
1000945,17
1000949,70
1000951,72
1000971,68
1000977,26
1000986,18
1000983,00
1000978,68
1000974,94
1000962,10
1000944,22
1000911,80
1000886,04
1000878,14
1000877,15
1000874,62
1000868,50
1000866,38
1000867,38
1000843,70
1000834,30
1000826,26
1000818,98
1000808,08
1000799,39
1000790,70
1000779,24
1000758,36
1000756,00

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

814967,11
814958,11
814947,27
814946,27
814949,21
814949,39
814948,41
814944,32
814936,37
814924,54
814924,20
814919,63
814901,64
814875,31
814871,44
814866,05
814880,54
814877,33
814870,93
814868,94
814861,73
814860,70
814837,16
814836,10
814832,61
814815,88
814816,48
814800,27
814797,44
814782,47
814773,45
814767,00
814712,42
814711,21
814712,60
814705,76
814704,24
814701,87
814687,79
814679,34
814665,14
814648,57
814647,45
814640,82
814635,95
814607,47
814604,15
814602,03
814599,45
814592,57
814589,96
814589,41
814582,98
814568,70
814540,61
814511,64
814486,87
814509,10

1001157,21
1001162,39
1001164,41
1001164,60
1001173,75
1001174,31
1001175,29
1001179,38
1001181,23
1001183,71
1001184,10
1001189,30
1001209,75
1001240,74
1001245,23
1001251,47
1001261,69
1001268,80
1001274,23
1001275,49
1001277,65
1001278,30
1001293,00
1001293,66
1001295,61
1001304,93
1001306,42
1001316,42
1001316,33
1001318,16
1001317,22
1001324,91
1001389,96
1001391,40
1001392,23
1001402,57
1001404,87
1001407,20
1001420,39
1001431,90
1001444,14
1001462,24
1001460,85
1001467,72
1001472,85
1001502,83
1001501,99
1001503,58
1001500,72
1001493,10
1001474,39
1001472,66
1001457,75
1001454,93
1001462,54
1001465,75
1001461,68
1001488,82

527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

816833,28
816850,63
816853,79
816885,47
816898,81
816899,40
816896,01
816906,86
816919,65
816924,45
816924,69
816924,89
816925,25
816925,66
816928,25
816945,47
816948,79
816983,13
817004,02
817017,00
817012,92
817077,21
817082,81
817123,50
817129,88
817130,39
817145,48
817175,77
817197,94
817211,99
817248,31
817279,81
817283,54
817302,79
817361,25
817359,23
817361,69
817366,53
817374,10
817386,07
817393,51
817416,73
817417,25
817411,37
817409,79
817410,00
817414,92
817417,55
817416,08
817408,73
817411,25
817414,51
817418,39
817421,54
817421,33
817420,81
817413,32
817408,06

1000239,54
1000225,88
1000216,43
1000176,36
1000162,87
1000162,46
1000151,14
1000142,13
1000129,50
1000137,44
1000137,23
1000137,49
1000137,24
1000137,71
1000137,96
1000139,62
1000153,89
1000198,42
1000216,77
1000252,10
1000253,63
1000319,78
1000307,44
1000301,62
1000301,38
1000296,88
1000295,58
1000295,37
1000295,07
1000294,87
1000294,88
1000290,86
1000298,55
1000392,81
1000389,90
1000404,03
1000427,00
1000470,33
1000539,98
1000555,22
1000567,58
1000592,81
1000610,09
1000650,74
1000672,19
1000680,81
1000695,77
1000707,65
1000719,91
1000750,94
1000778,21
1000785,77
1000814,32
1000869,06
1000921,12
1000945,25
1001016,38
1001089,96

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

817891,94
817890,58
817891,96
817892,02
817906,38
817909,72
817909,68
817903,92
817899,97
817899,60
817880,70
817863,18
817853,07
817839,48
817831,20
817828,55
817827,12
817811,30
817809,28
817791,00
817764,76
817742,40
817723,26
817696,60
817693,96
817685,12
817665,02
817660,38
817639,08
817618,52
817605,28
817586,82
817577,42
817545,04
817528,34
817515,14
817508,04
817500,00
817476,02
817463,76
817441,22
817424,64
817380,98
817349,56
817290,66
817258,18
817234,10
817219,40
817192,40
817187,96
817161,70
817154,80
817124,74
817077,82
817020,72
816996,34
816961,89
816960,22

1000754,72
1000739,36
1000738,80
1000736,60
1000738,94
1000739,42
1000720,58
1000697,20
1000678,11
1000676,34
1000652,10
1000631,12
1000616,92
1000597,84
1000583,86
1000571,83
1000565,32
1000532,68
1000527,38
1000503,84
1000463,50
1000417,38
1000362,44
1000313,32
1000262,12
1000232,08
1000199,12
1000194,40
1000172,04
1000164,22
1000161,84
1000139,60
1000121,92
1000080,32
1000054,06
1000045,94
1000037,02
1000031,40
1000016,42
1000000,00
999966,20
999945,18
999892,04
999861,88
999818,86
999800,92
999788,74
999779,34
999793,98
999793,39
999789,92
999789,48
999787,56
999780,98
999762,04
999781,43
999808,83
999810,16

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

814516,78
814522,81
814529,90
814528,18
814533,74
814542,98
814530,93
814512,15
814488,16
814478,04
814468,30
814452,84
814443,96
814421,68
814415,37
814412,56
814408,00
814415,38
814417,92
814426,21
814434,47
814441,39
814449,86
814451,33
814469,03
814482,78
814487,66
814497,82
814503,15
814511,96
814521,18
814504,21
814506,65
814515,24
814518,40
814522,85
814526,36
814531,36
814525,57
814497,15
814451,00
814410,88
814407,83
814488,74
814596,51
814606,71
814643,17
814699,78
814754,28
814758,72
814760,52
814789,92
814804,67
814824,72
814851,33
814853,59
814812,21
814852,12

1001488,97
1001489,09
1001494,18
1001498,75
1001523,98
1001541,53
1001580,47
1001565,10
1001542,90
1001524,60
1001515,33
1001505,28
1001481,20
1001477,14
1001499,52
1001513,55
1001542,65
1001551,84
1001552,65
1001552,54
1001556,73
1001563,00
1001569,82
1001571,46
1001591,24
1001579,43
1001585,46
1001596,17
1001596,90
1001601,97
1001607,38
1001641,94
1001644,92
1001655,42
1001658,99
1001667,06
1001662,90
1001656,95
1001668,49
1001725,13
1001799,78
1001856,71
1001860,29
1001902,42
1001960,54
1001953,58
1001938,91
1001869,65
1001772,42
1001761,91
1001755,47
1001687,77
1001658,68
1001628,49
1001597,65
1001595,19
1001558,88
1001552,70

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642

817406,98
817405,50
817398,90
817397,15
817386,51
817383,92
817380,44
817407,04
817428,65
817442,92
817449,84
817485,19
817512,05
817530,51
817551,52
817566,48
817599,66
817608,40
817639,42
817667,86
817675,13
817697,07
817748,90
817771,11
817790,75
817801,78
817831,17
817846,89
817860,70
817894,06
817918,98
817944,18
817954,47
817957,53
817976,77
817986,38
818003,04
818021,33
818024,44
818020,79
818027,42
818034,83
818047,97
818057,16
818066,64
818107,77
818123,89
818145,83
818162,16
818199,68
818218,31
818246,49
818256,60
818240,27
818160,60
818110,97
818081,22
818061,22

1001109,42
1001120,07
1001149,06
1001156,76
1001190,65
1001204,51
1001223,16
1001243,98
1001270,56
1001298,91
1001307,27
1001343,01
1001373,76
1001400,46
1001417,64
1001449,84
1001465,97
1001472,46
1001489,54
1001497,27
1001507,91
1001522,41
1001538,67
1001540,57
1001543,69
1001536,26
1001532,87
1001534,90
1001531,78
1001522,73
1001520,02
1001512,43
1001513,38
1001503,39
1001493,22
1001497,70
1001486,45
1001474,52
1001469,77
1001462,18
1001454,22
1001445,31
1001443,55
1001430,97
1001420,81
1001383,43
1001376,93
1001363,51
1001355,57
1001336,04
1001328,61
1001314,37
1001308,69
1001291,79
1001308,78
1001319,61
1001332,58
1001321,30

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

816921,88
816887,06
816824,28
816797,42
816730,01
816676,03
816665,82
816645,00
816632,69
816623,29
816599,79
816533,46
816507,02
816483,23
816373,66
816359,96
816304,82
816270,79
816224,84
816205,54
816185,22
816122,17
816085,78
816047,59
816040,34
816033,54
816024,67
816020,37
816017,55
815955,70
815951,84
815941,40
815959,41
816004,13
816023,02
816047,25
816053,05
816075,63
816109,20
816074,38
816073,86
816073,15
816069,97
816069,39
816066,70
816066,76
816053,59
816042,51
816032,69
816028,43
816016,65
816005,84
815994,98
815983,34
815970,50
815948,94
815946,69
815941,75

999833,95
999850,79
999890,86
999914,40
999962,77
999995,78
1000009,68
1000054,75
1000070,61
1000078,29
1000098,06
1000145,85
1000150,80
1000165,21
1000261,44
1000275,37
1000324,79
1000351,95
1000392,28
1000407,35
1000419,31
1000455,45
1000471,63
1000491,04
1000501,59
1000504,32
1000499,94
1000501,67
1000502,81
1000527,72
1000548,66
1000553,61
1000609,77
1000662,80
1000685,07
1000664,20
1000669,78
1000670,01
1000653,67
1000684,19
1000684,54
1000685,07
1000687,68
1000688,02
1000690,89
1000704,69
1000720,06
1000726,42
1000729,08
1000731,90
1000741,12
1000752,08
1000760,91
1000770,37
1000780,48
1000779,07
1000776,61
1000771,34

406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

814873,77
814892,73
814903,95
814909,57
814925,17
814950,60
814997,20
815024,77
815055,10
815177,76
815209,49
815214,45
815217,51
815256,57
815289,22
815304,47
815324,16
815342,91
815358,55
815368,42
815403,01
815403,13
815472,44
815525,92
815540,30
815553,40
815569,22
815600,62
815626,00
815640,70
815682,86
815721,52
815755,92
815781,24
815807,52
815820,91
815821,37
815826,00
815835,69
815831,82
815828,30
815824,06
815814,74
815752,24
815783,51
815819,27
815863,60
815907,35
815915,02
815920,98
815922,32
815994,43
816017,48
816030,22
816032,10
816060,62
816068,56
816086,43

1001553,44
1001554,90
1001541,52
1001519,33
1001500,36
1001476,10
1001430,98
1001411,19
1001394,46
1001358,85
1001343,88
1001332,45
1001325,39
1001258,18
1001255,57
1001241,60
1001223,55
1001219,96
1001210,37
1001210,37
1001189,53
1001154,71
1001157,09
1001158,92
1001145,55
1001129,54
1001122,77
1001138,61
1001135,72
1001131,12
1001108,46
1001116,69
1001119,37
1001133,61
1001167,80
1001199,95
1001216,56
1001236,43
1001237,00
1001190,59
1001171,40
1001160,29
1001135,91
1001084,36
1001076,92
1001072,43
1001070,56
1001080,04
1001088,63
1001084,47
1001083,54
1001033,36
1001024,56
1001020,09
1001020,20
1001006,27
1000998,01
1000982,82

643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

818067,88
818066,86
818070,78
818071,94
818075,68
818065,57
818054,12
818054,38
818051,42
818044,24
818045,70
818046,16
818046,80
818047,44
818048,52
818049,16
818045,92
818048,42
818051,34
818058,40
818057,42
818060,84
818067,68
818069,66
818085,98
818086,18
818092,99
818093,45
818094,04
818094,73
818096,98
818103,84
818104,52
818106,89
818132,56
818159,06
818178,52
818196,57
818219,58
818226,21
818231,77
818330,77
818364,79
818401,85
818459,88
818462,20
818476,97
818493,38
818501,89
818532,02
818545,01
818511,94
818504,26
818481,99
818444,70
818346,94
818340,80
818373,08

1001304,22
1001266,38
1001242,92
1001236,40
1001214,62
1001179,31
1001139,34
1001094,34
1001076,70
1001030,84
1001010,14
1001002,54
1000994,38
1000983,14
1000975,66
1000968,22
1000968,70
1000956,74
1000942,22
1000937,64
1000929,94
1000917,68
1000898,98
1000899,22
1000872,32
1000867,56
1000857,49
1000856,82
1000855,94
1000854,92
1000851,60
1000850,78
1000849,36
1000851,57
1000825,60
1000803,70
1000792,76
1000784,68
1000782,77
1000786,88
1000784,90
1000749,57
1000743,38
1000744,22
1000742,64
1000740,64
1000733,41
1000731,62
1000728,91
1000719,32
1000715,19
1000608,59
1000611,86
1000617,18
1000626,94
1000639,56
1000620,94
1000602,64

227
815935,69 1000764,66
228
815908,45 1000737,07
229
815878,22 1000758,28
230
815867,02 1000766,14
231
815861,95 1000782,64
232
815861,19 1000790,55
233
815858,08 1000795,25
234
815855,63 1000803,24
235
815816,38 1000838,99
236
815798,70 1000841,05
237
815747,31 1000884,33
Ochranné pásmo 1. část
710
818025,56 1000681,56
711
818034,68 1000694,66
712
818046,68 1000694,46
713
818055,94 1000688,00
714
818063,14 1000679,56
715
818087,22 1000665,78
716
818102,86 1000657,74
717
818127,42 1000648,88
718
818158,32 1000639,70
719
818188,74 1000614,66
720
818218,76 1000589,54
Ochranné pásmo 2. část
742
817508,04 1000037,02
743
817515,14 1000045,94
744
817528,34 1000054,06
745
817545,04 1000080,32
746
817577,42 1000121,92
747
817586,82 1000139,60
748
817605,28 1000161,84
749
817618,52 1000164,22
750
817639,08 1000172,04
751
817660,38 1000194,40
752
817665,02 1000199,12
753
817685,12 1000232,08
754
817693,96 1000262,12
755
817696,60 1000313,32
756
817723,26 1000362,44
757
817742,40 1000417,38
758
817764,76 1000463,50
759
817791,00 1000503,84
760
817809,28 1000527,38
761
817811,30 1000532,68
762
817827,12 1000565,32
Ochranné pásmo 3. část
805
815684,73 1000921,37
806
815685,45 1000920,73
807
815747,31 1000884,33
808
815798,70 1000841,05
809
815816,38 1000838,99
810
815855,63 1000803,24
811
815858,08 1000795,25
812
815861,19 1000790,55
813
815861,95 1000782,64
814
815867,02 1000766,14
815
815878,22 1000758,28
Ochranné pásmo 4. část

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

816108,92
816137,63
816233,00
816267,50
816267,46
816258,04
816253,13
816294,16
816324,65
816340,46
816354,43

1000973,84
1000965,84
1000897,49
1000872,76
1000856,18
1000835,02
1000816,74
1000760,75
1000735,28
1000715,69
1000690,41

701
702
703
704
705
706
707
708
709

818399,06
818424,14
818472,50
818489,50
818492,30
818472,00
818466,36
818467,22
818471,22

1000586,10
1000572,02
1000552,28
1000547,92
1000544,36
1000532,20
1000511,06
1000494,38
1000486,66

721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731

818247,44
818271,54
818330,80
818352,24
818373,20
818389,38
818398,57
818376,67
818321,96
818280,32
818262,61

1000568,56
1000543,54
1000525,38
1000511,04
1000500,28
1000495,54
1000495,10
1000447,11
1000471,64
1000491,27
1000500,56

732
733
734
735
736
737
738
739
740
741

818239,88
818204,15
818190,00
818170,20
818134,25
818104,62
818078,07
818045,42
818034,92
818031,92

1000518,35
1000551,84
1000565,32
1000581,52
1000601,01
1000614,97
1000629,27
1000652,28
1000670,73
1000674,21

763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783

817828,55
817831,20
817839,48
817853,07
817863,18
817880,70
817899,60
817899,97
817908,14
817922,21
817933,91
817943,18
817937,90
817896,24
817879,40
817875,39
817865,76
817854,53
817820,05
817799,99
817775,93

1000571,83
1000583,86
1000597,84
1000616,92
1000631,12
1000652,10
1000676,34
1000678,11
1000676,40
1000668,60
1000661,44
1000653,59
1000644,56
1000591,65
1000568,39
1000550,75
1000531,50
1000509,04
1000458,51
1000425,62
1000366,27

784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804

817768,71
817752,67
817747,06
817742,24
817736,63
817723,41
817710,16
817697,66
817691,59
817688,46
817680,48
817674,26
817685,76
817663,64
817647,60
817633,16
817614,71
817593,86
817573,81
817564,18
817560,17

1000339,00
1000308,52
1000302,11
1000249,17
1000225,91
1000198,01
1000204,37
1000192,16
1000184,54
1000185,68
1000175,82
1000152,92
1000148,45
1000130,46
1000121,64
1000116,02
1000088,75
1000062,29
1000033,41
1000019,78
1000016,57

816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826

815844,36
815832,96
815824,96
815816,96
815815,36
815795,63
815781,23
815774,30
815728,43
815691,10
815668,70

1000720,99
1000729,60
1000739,20
1000758,40
1000772,26
1000790,93
1000794,66
1000796,80
1000834,66
1000860,26
1000874,13

827
828
829
830
831
832
833
834
835
836

815659,63
815647,90
815638,30
815619,63
815579,72
815585,59
815590,74
815598,87
815639,24
815667,94

1000876,26
1000874,66
1000872,53
1000874,66
1000878,32
1000887,39
1000895,57
1000902,61
1000912,61
1000919,74

837
815312,98 1000975,39
838
815403,13 1000953,92
839
815431,81 1000956,74
840
815532,12 1000932,97
841
815635,97 1000922,31
842
815655,53 1000926,00
843
815658,54 1000925,13
844
815678,96 1000926,50
845
815642,95 1000916,68
Ochranné pásmo 5. část
863
814421,68 1001477,14
864
814443,96 1001481,20
865
814452,84 1001505,28
866
814468,30 1001515,33
867
814478,04 1001524,60
868
814488,16 1001542,90
Ochranné pásmo 6. část
880
814504,21 1001641,94
881
814521,18 1001607,38
882
814511,96 1001601,97
883
814503,15 1001596,90
884
814497,82 1001596,17
885
814487,66 1001585,46
886
814482,78 1001579,43
887
814469,03 1001591,24
888
814451,33 1001571,46
889
814449,86 1001569,82
890
814441,39 1001563,00
891
814434,47 1001556,73
892
814426,21 1001552,54

846
847
848
849
850
851
852
853
854

815610,02
815597,83
815588,18
815575,54
815557,77
815532,17
815494,30
815452,70
815428,17

1000910,42
1000905,86
1000897,53
1000878,79
1000880,53
1000882,66
1000891,19
1000900,26
1000906,13

855
856
857
858
859
860
861
862

815414,84
815402,57
815390,30
815359,37
815320,44
815306,57
815299,11
815294,84

1000904,53
1000903,99
1000905,59
1000913,59
1000921,59
1000927,46
1000927,99
1000928,53

869
870
871
872
873
874

814512,15
814530,93
814542,98
814533,74
814528,18
814529,90

1001565,10
1001580,47
1001541,53
1001523,98
1001498,75
1001494,18

875
876
877
878
879

814522,81
814516,78
814511,92
814442,01
814430,06

1001489,09
1001488,97
1001492,51
1001442,57
1001455,97

893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905

814417,92
814415,38
814408,00
814404,85
814393,26
814394,71
814396,47
814399,34
814399,34
814414,11
814418,30
814423,37
814425,80

1001552,65
1001551,84
1001542,65
1001561,92
1001606,49
1001606,68
1001604,70
1001604,70
1001607,12
1001609,77
1001604,92
1001607,12
1001604,03

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917

814428,88
814431,85
814439,91
814440,00
814478,05
814482,68
814494,59
814512,06
814504,51
814502,41
814501,69
814497,12

1001605,14
1001608,73
1001612,13
1001612,79
1001622,56
1001622,78
1001613,52
1001621,58
1001637,03
1001635,75
1001636,51
1001645,20

Příloha č. 60 k usnesení č. 312/27R/2013
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2013
o zřízení Přírodní památky Kopistská výsypka a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Kopistská výsypka (dále jen „přírodní památka“) a její
ochranné pásmo.
(2) Předmětem ochrany je biotop a populace čolka velkého (Trirutus cristatus), pro kterého
byla vyhlášena evropsky významná lokalita Kopistská výsypka (CZ0423216).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Dolní Jiřetín, Most I
a Souš. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území
Dolní Jiřetín, Most I a Souš. Hranice ochranného pásma se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní památky.
(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,

b) měnit vodní režim lokality, vyjma zásahů prováděných orgánem ochrany přírody
v rámci managementových opatření,
c) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména
prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti,
struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch,
d) povolovat a umisťovat veškeré stavby,
e) provádět terénní úpravy,
f) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisk pro zvěř, zavádět chovy zvěře
(obory, bažantnice),
g) vysazovat a chovat ryby,
h) používat hnojiva a biocidy.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.
Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci
Přírodní památka
1
793369,46
2
793261,34
3
793224,15
4
793154,26
5
793142,39
6
793129,46
7
793117,17
8
793108,77
9
793095,84
10
793078,62
11
792966,75
12
792944,33
13
792917,89
14
792897,78
15
792824,95
16
792789,39
17
792718,92
18
792655,56
19
792571,24
20
792500,15
21
792486,69
22
792439,40
23
792428,76
24
792421,50
25
792315,82
26
792281,61
27
792257,77
28
792206,14
29
792166,96
30
792166,06
Ochranné pásmo
89
792211,14
90
792216,13
91
792258,12
92
792275,51
93
792294,25
94
792326,38
95
792337,44
96
792349,43
97
792364,68
98
792386,84
99
792408,97
100
792433,68
101
792456,17
102
792471,95
103
792488,49
104
792508,06
105
792525,56
106
792548,37
107
792567,07
108
792586,86
109
792595,36

/

Souřadnice
X

, kterým se zřizuje přírodní památka Kopistská výsypka
Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci

Souřadnice
X

Pořadí
Souřadnice
bodu v
Y
obrazci

Souřadnice
X

984253,38
984239,30
984235,10
984224,90
984228,75
984236,51
984242,32
984246,20
984253,32
984264,06
984312,81
984322,01
984334,94
984346,15
984449,85
984502,22
984600,49
984689,06
984804,62
984920,62
984942,70
985031,56
985049,09
985064,81
985258,60
985319,14
985367,23
985470,99
985552,81
985558,11

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

792109,76
792082,18
792099,69
792118,10
792125,58
792160,34
792186,60
792200,29
792308,35
792409,22
792562,40
792556,94
792685,05
792731,67
792786,27
792828,52
792923,07
792963,30
793014,74
793056,70
793077,68
793125,10
793175,97
793252,41
793241,78
793232,87
793219,65
793233,16
793248,67
793273,39

985675,02
985721,57
985813,69
985898,60
985923,40
985929,77
985934,54
985923,89
985821,30
985770,43
985684,50
985674,73
985617,66
985595,41
985568,97
985547,71
985519,25
985499,14
985487,64
985490,80
985500,57
985504,02
985479,60
985457,75
985429,59
985414,07
985402,29
985377,29
985352,86
985317,22

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

793308,16
793330,58
793336,04
793459,33
793527,44
793691,25
793809,94
793874,03
793975,47
794111,69
794187,28
794194,46
794176,07
794115,43
794046,74
794013,69
794004,50
793990,70
793991,57
793985,42
793994,24
793849,22
793708,78
793596,92
793478,72
793464,60
793466,01
793482,95

985265,21
985229,57
985217,21
985272,39
985303,14
985350,85
985385,05
985400,56
985449,13
985520,40
985567,82
985563,51
985522,99
985409,47
985332,74
985296,82
985274,98
985212,61
985195,66
985188,71
985172,12
985004,16
984839,73
984709,18
984570,50
984549,68
984506,64
984267,40

985928,76
985928,38
985920,34
985921,42
985903,63
985873,12
985862,63
985856,58
985848,89
985837,72
985826,55
985814,04
985801,42
985792,57
985783,29
985772,31
985762,50
985749,70
985739,21
985728,11
985722,09

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

793302,30
793301,98
793299,76
793295,40
793288,55
793280,99
793290,34
793317,57
793357,05
793374,47
793385,08
793400,44
793414,86
793429,02
793443,80
793457,12
793475,60
793483,42
793496,17
793506,86
793511,37

985461,02
985451,23
985441,68
985430,06
985411,93
985395,23
985380,52
985341,10
985281,39
985289,19
985293,94
985300,81
985307,27
985313,60
985320,24
985326,25
985334,60
985338,13
985343,88
985348,71
985350,49

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

794042,88
794040,98
794041,50
794041,17
794043,81
794044,24
794043,28
794040,44
794037,54
794033,91
794021,96
793978,98
793951,72
793875,50
793737,22
793704,30
793628,95
793518,56
793515,11
793515,27
793516,53

985216,98
985208,41
985198,20
985189,38
985178,65
985172,12
985162,37
985152,99
985147,12
985141,69
985127,72
985077,94
985046,37
984957,95
984796,08
984757,65
984669,67
984540,16
984535,08
984530,04
984501,16

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

792605,70
792612,14
792624,91
792639,91
792655,85
792667,42
792686,84
792705,40
792719,25
792744,55
792773,64
792787,63
792800,27
792816,70
792831,94
792847,10
792857,90
792874,54
792893,18
792908,44
792924,33
792937,47
792949,39
792967,39
792980,18
792988,51
793000,28
793010,10
793018,39
793027,97
793035,43
793043,85
793056,57
793067,93
793088,93
793115,34
793121,47
793128,37
793134,85
793144,23
793152,31
793158,96
793168,89
793182,06
793199,87
793208,97
793227,35
793240,23
793256,80
793271,54
793280,19
793285,38
793290,00
793293,98
793297,25
793299,76
793301,45

985709,50
985704,88
985699,18
985692,51
985685,41
985680,25
985671,60
985663,33
985656,74
985644,67
985630,64
985623,87
985617,75
985609,63
985601,96
985594,33
985591,08
985586,07
985580,46
985575,87
985571,09
985567,13
985561,99
985552,99
985546,60
985544,74
985542,11
985539,91
985538,06
985538,78
985539,34
985539,98
985545,90
985549,61
985551,52
985553,45
985553,89
985553,92
985553,06
985550,22
985546,42
985543,23
985538,46
985532,14
985524,77
985522,17
985516,92
985513,24
985508,50
985503,95
985499,33
985495,35
985490,72
985485,53
985479,87
985473,83
985467,51

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

793528,48
793549,54
793578,59
793607,19
793641,99
793677,40
793713,79
793739,08
793773,56
793810,43
793857,16
793864,20
793870,77
793880,39
793899,38
793920,13
793939,38
793970,10
794007,47
794050,70
794086,78
794104,83
794134,84
794160,70
794168,14
794177,52
794190,55
794200,22
794206,41
794212,28
794220,19
794224,90
794229,82
794234,13
794237,76
794240,65
794242,76
794244,03
794244,46
794244,03
794241,81
794236,24
794230,59
794226,07
794220,91
794205,52
794164,67
794159,53
794157,00
794152,68
794141,33
794129,67
794084,00
794056,39
794052,34
794050,82
794044,88

985355,52
985361,65
985370,11
985378,44
985388,58
985398,89
985409,38
985416,66
985426,60
985436,61
985447,93
985451,30
985454,44
985459,05
985468,14
985478,07
985487,29
985502,75
985522,30
985544,92
985563,80
985575,12
985593,95
985610,18
985614,02
985616,86
985617,72
985616,12
985614,02
985611,12
985606,39
985603,18
985598,87
985593,95
985588,51
985582,65
985576,45
985570,04
985563,51
985556,99
985547,44
985534,58
985522,15
985512,18
985500,88
985472,01
985395,54
985385,91
985381,69
985376,13
985363,45
985350,41
985299,39
985269,38
985259,75
985252,87
985226,01

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

793522,93
793532,34
793523,89
793482,95
793466,01
793464,60
793478,72
793596,92
793708,78
793849,22
793994,24
793985,42
793991,57
793990,70
794004,50
794013,69
794046,74
794115,43
794176,07
794194,46
794187,28
794111,69
793975,47
793874,03
793809,94
793691,25
793527,44
793459,33
793336,04
793330,58
793308,16
793273,39
793248,67
793233,16
793219,65
793232,87
793241,78
793252,41
793175,97
793125,10
793077,68
793056,70
793014,74
792963,30
792923,07
792828,52
792786,27
792731,67
792685,05
792556,94
792562,40
792409,22
792308,35
792200,29
792186,60

984410,67
984277,86
984276,29
984267,40
984506,64
984549,68
984570,50
984709,18
984839,73
985004,16
985172,12
985188,71
985195,66
985212,61
985274,98
985296,82
985332,74
985409,47
985522,99
985563,51
985567,82
985520,40
985449,13
985400,56
985385,05
985350,85
985303,14
985272,39
985217,21
985229,57
985265,21
985317,22
985352,86
985377,29
985402,29
985414,07
985429,59
985457,75
985479,60
985504,02
985500,57
985490,80
985487,64
985499,14
985519,25
985547,71
985568,97
985595,41
985617,66
985674,73
985684,50
985770,43
985821,30
985923,89
985934,54

Příloha č. 61 k usnesení č. 314/27R/2013

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Jan Havránek

Datum:
JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

22.8.2013
/2013/KUUK
Mgr. Radovan Douša/595
dousa.r@kr-ustecky.cz

Odstoupení od smlouvy o dílo číslo 2740/2009 ze dne 10.12.2009
Dne 10.12.2009 jsme s Vámi v pozici objednatele uzavřeli smlouvu o dílo č. 2740/2009 (dále
jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla ,,Záchrana a podpora populace kriticky
ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji – Ústecký
kraj“ – 4. část s názvem „Monitoring“.
Dle § 345 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
odstupujeme od Smlouvy, a to z níže uvedených důvodů:
Jako zhotovitel výše uvedeného díla jste nedodržel termín dílčího plnění díla dle čl. VII odst.
3 Smlouvy a dosud nám toto dílčí plnění (dílčí zprávu o průběhu plnění) za rok 2011 neposkytl. Termín dílčího plnění díla, se kterým jste v prodlení, byl stanoven na 30.11.2011.
K datu odstoupení od Smlouvy jsme kromě dílčího plnění za rok 2011 od Vás neobdrželi ani
dílčí plnění za rok 2012 s termínem odevzdání 30.11.2012.
S odkazem na § 347 odst. 3 a § 348 odst. 2 obchodního zákoníku jako objednatel odstupujeme od Smlouvy nejenom ohledně dílčího plnění, s nímž jste v prodlení, ale i ohledně všech
dalších dílčích plnění, která se mají uskutečnit teprve v budoucnu. Zásadním důvodem je
především skutečnost, že nelze efektivně pokračovat v realizaci dalších navazujících prací
dle schváleného harmonogramu. Z Vaší e-mailové komunikace navíc vyplynulo, že kromě
neposkytnutého dílčího plnění za roky 2011 a 2012 nebudete schopen v realizaci zakázky
pokračovat ani v roce následujícím. Chybějící zpráva z monitoringu za roky 2011 a 2012
významně ztěžuje optimalizaci managementových zásahů ve prospěch podporovaného druhu, které by měly být ještě v letošním a příštím roce v rámci částí projektu č. 1 – 3
realizovány.
Do dnešního dne jsme od Vás žádnou dílčí zprávu z monitoringu PP Staňkovice, PP Stroupeč a PP Žatec za rok 2011 oficiálně neobdrželi. Po několika telefonických a e-mailových
urgencích, jejichž součástí byla i domluva na zohlednění prací provedených v prvním čtvrtletí
roku 2012 ve zprávě z monitoringu za rok 2011 (stalo se tak ve chvíli, kdy už jste byl s jejím
odevzdáním v několikaměsíčním prodlení), jste nám zaslal dne 27.5.2012 e-mailem koncept
požadované zprávy, který však neobsahoval všechny náležitosti dle Smlouvy. Koncept dílčí
zprávy zcela postrádal např. jakékoli zhodnocení provedených managementových opatření
v roce 2011 a v prvním čtvrtletí roku 2012 a také konkrétní návrhy na optimalizaci managementu pro rok 2012, popř. do dalších let (zejména detailní způsoby provedení díla, korekce
ve vymezení ploch pro management, popř. termínů realizace konkrétních prací). Koncept
zprávy rovněž neuváděl ani zdůvodnění, proč není nutné managementové zásahy na žádné
z lokalit jakkoli korigovat. Byl jste proto e-mailem vyzván k doplnění výše uvedených náležiTel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
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tostí a k odevzdání dílčí zprávy v co nejkratším termínu. Od uvedeného dne jste s námi po
dobu několika měsíců nekomunikoval a zprávu dosud neodevzdal. Navíc nám nebylo známo, že byste v roce 2012 v monitoringu stavu biotopů a populací druhu Cylindromorphus
bohemicus v uvedených lokalitách nadále pokračoval. Tato skutečnost se pak potvrdila dne
18.12.2012, kdy jste nám zaslal e-mail, v kterém jste uvedl, že byste rád ukončil spolupráci
na uvedeném projektu, že nejste schopen odevzdat žádnou další zprávu, neboť jste ukončil
živnost a již nežijete v ČR.
Dne 15.3.2013 nám bylo doručeno Vaše odstoupení od Smlouvy, v němž uvádíte, že od
Smlouvy odstupujete vzhledem k ukončení Vaší podnikatelské činnosti a dlouhodobé neschopnosti plnit závazky vyplývající ze Smlouvy. Podmínky k odstoupení od Smlouvy z Vaší
strany však dány nejsou. Proto nelze Vaše odstoupení od Smlouvy považovat za platné a
dovozovat z něj zánik Smlouvy.
Závěrem k odstoupení od Smlouvy uvádíme, že stávající způsob plnění (resp. spíše neplnění) díla a způsob komunikace z Vaší strany již není pro nás dále akceptovatelný, proto jako
objednatel nemáme jinou možnost než od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit, abychom mohli tuto část zakázky na zbývající období trvání projektu případně poptat u jiného
zhotovitele.
O tomto odstoupení od Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. …….
ze dne …………

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 62 k usnesení č. 315/27R/2013

Přehled žádostí doporučených k poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
A

B

C

D

G

H

V rámci vnitřního
připomínkového řízení
Datum
podání
žádosti

Žadatel

Název projektu

Anotace projektu

poskytnuta
dotace ve výši
(Kč), max. míra
podpory 70 %

Žádosti obdržené před uzavřením fondu
25.8.2011

Obec Zálužice

Vodovod Stekník

výstavba vodovodu o délce 1 412 m a rozvodné řady o délce 1 002 m.

2 800 000

26.9.2011

Obec Horní
Habartice

Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Horní
Habartice

výstavba kanalizace a vodovodu v celk. délce 572 m s napojením na stávající infrastrukturu

1 224 672

2.11.2011

Obec Vlastislav

Vlastislav Sutom, kanalizace ČOV

výstavba ČOV z důvodu odkanalizování obce

2 000 000

7.11.2011

Obec Hlinná

Veřejný vodovod - Tlučeň

výstavba vodovodu o délce 1 153 m a 258 m

2 500 000

29.11.2011 Obec Mnetěš

Prodloužení kanalizační stoky a vodovodu pro 3 RD

prodloužení vodovodního řadu o délku 165 m a grav. Stoky kanalizace v délce 164 m

2.12.2011

Technická vybavenost Všestud-I.etapa

výstavba nové ČOV s navýšením ze stávajících 160 EO na 300/600 EO, výstavba splaškové a dešťové
kanalizace

1 500 000

15.12.2011 Obec Malšovice

Malšovice - kanalizace I. etapa

výstavba kanalizace o délce 493 m s napojením na vybudovanou kanalizaci a ČOV pro 53 nových RD.

2 800 000

16.12.2011 Obec Malečov

Malečov - intenzifikace a rozšíření ČOV

projektová dokumentace - navýšení o 200 obyvatel

168 000

21.12.2011 Město Úštěk

PD Habřina - kanalizace

projektová dokumentace na kanalizaci

218 000
836 500

Obec Všestudy

759 164

27.12.2011

Statutární město
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - kanalizace Svádov-II.etapa

projektová dokumentace na kanalizaci a odvod na ČOV

31.1.2012

Město Verneřice

Odkanalizování města Verneřice

výstavba oddílné splaškové kanalizace o délce 2 548 m a ČOV. Pro 1 200 EO

2 500 000

31.1.2012

Obec Velké Chvojno Kanalizace a ČOV Velké Chvojno

výstavba oddílné gravitační kanalizace o délce 2 226 m s odváděním spláškových vod do nové typové ČOV.
Odtok z ČOV bude zajištěn v délce 437,8 m se zaústěním do Klíšského potoka.

2 000 000

31.1.2012

Obec Malšovice

projektová dokumentace na kanalizaci

Malšovice - kanalizace II. etapa - projektová příprava

Projektová dokumentace: DÚR - Odvádění a čištění
projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV
odpadních vod z obce Tašov
Výstavba vodovodního řadu č. 3,4 a 5 v Horní
výstavba vodovodu o délce 746 m pro 15 nemovitostí - 45 EO
Poustevně
Huntířov - výměna vodovodu Schermanová a výměna
výměna vodovodu a výměna odpadů k zajištění bezporuchové dodávky pitné vody
odpadu z vdj. Nad školou

400 000
300 000

31.1.2012

Obec Tašov

31.1.2012

Město Dolní
Poustevna

6.2.2012

Obec Huntířov

8.2.2012

Obec Hrobce

Splašková kanalizace Rohatce

výstavba nové kanalizační sítě pro obec Rohatce a kanalizačního výtlaku do obce Hrobce. Nová gravitační kanal.
Síť bude tvořena 6 stokami o délce 1 515 m, kanal. výtlak o délce 85 m.

2 000 000

13.2.2012

Obec Jimlín

Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa

výstavba konečné fáze kanalizace o délce 1 770,5 m s 2 ČS k odvodu na ČOV Jimlín

1 000 000

13.2.2012

Obec Dobkovice

20.2.2012

Město Litvínov

24.2.2012

Obec Valkeřice

1 578 145
86 454

Dobkovice - kanalizace I. a II. etapa - projektová
příprava pro SP
Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ul.
Podkrušnohorská, Litvínov - Janov

projektová dokumentace na kanalizaci

300 000

úprava potoka snížením podélného sklonu z 8 % na 3,5 %. Oprava opěrné zdi a stabilizace přilehlých svahů a
úprava směrového a výškového průběhu toku

839 000

Rekonstrukce vodojemů v obci Valkeřice

rekonstrukce čtyř vodojemů, které jsou v havarijním stavu a jsou napojeny na vodovodní řad

823 200

27.2.2012

Obec Vrbice

Revitalizace malé vodní nádrže - Vetlá

28.2.2012

Obec Ploskovice

Ploskovice - přeložka kanalizace

5.3.2012

Obec Růžová

Projektová dokumentace ČOV Růžová

revitalizace vodní nádrže z důvodu odstranění havarijního stavu a odstranění hrozby lokální povodně (hrozí pád
části komunikace III.třídy)
obnova vodohospodářské infrastruktury (odkanalizování a číštění odpadních vod) části stoky A stávající
kanalizace ze v intravilánu obce, zpřístupnění pro údržbu.
projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV

2 070 704
811 121
595 000

zamítnuta
dotace (Kč)

7.3.2012

Obec Lenešice

Lenešice - Dostavba kanalizace v lokalitě Za školkou

dostavba kanalizace (pro cca 60 EO) s napojením na stávající kanalizaci s ČOV v Lounech. Odvodnění
komunikací do uličních vpustí.

7.3.2012

Obec Málkov

Infrastruktura pro rodinné domy Sady pod Vysokou,
Málkov - Zelená - splašková kanalizace a vodovod

výstavba kanalizace a vodovodu pro 14 RD s napojením na kanalizaci s ČOV. Vodovod napojení na stávající v
délce 766,5 m, kanalizace délka 794,4 m.

7.3.2012

Obec Domoušice

Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a
projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV
inženýrská příprava stavby

7.3.2012

Obec Málkov

ČOV Zelená - II. etapa

výstavba ČOV, vybudování biolinky pro 800 EO v prostoru původní aktivační nádrže

20.12.2012 Město Varnsdorf

Oprava koryta potoka v ul. Myslivecká, Varnsdorf
(sanace)

sanace vodního toku, oprava opěrné zdi, oprava břehového opevnění koryta cca 45 m, pročištění koryta.

12.1.2013

Voda a kanalizace pro 22 rodinných domů v Peruci

výstavba kanalizace a vodovodu pro 22 RD s napojením na stávající ČOV

Městys Peruc

1 500 000
0

4 248 000

360 000
1 500 000
736 400
1 800 990

Celkem

36 007 350

4 248 000

0

1 330 000

1 278 618

0

0

1 183 858

500 000

0

0

286 475

0

5 000 000

Žádosti přijaté po uzavření FVH ÚK (projednání na základě udělení výjimky dle čl. V odst. 6 Zásad FVH ÚK)
23.3.2012
6.4.2012
6.4.2012
18.4.2012

Město Terezín

Nové Kopisty - povodňové opatření

Statutární město
Chomutov
Statutární město
Chomutov
Statutární město
Ústí nad Labem

Rekonstrukce havarijního stavu páteřního
vodovodního řadu

po povodni 2002 byla vystavěna kanalizace s 10 čerpacími vrty pro odčerpání vody ze zatopené oblasti. Při
stavbě splaškové kanalizace bylo zjištěno, že kanalizace je zanesena a vrty poškozeny. Cílem projektu vyčistění,
oprava poruch a čerpacích vrtů.
rekonstrukce a výměna stávajícího havarijního páteřního vodovodního řadu na p.č. 1704/1, 1702/1,4
4689/1,3,9,10,12 a 1725/12 napojením na řad v ul. Krátká. Výměna vodovodního potrubí o délce 415 m.

Nová veřejná kanalizace v ulici Dukelská - Chomutov napojení 7 RD na kanalizaci v délce 119 m. Budou zřízeny 4 revizní šachty.
ÚL,Vaňov - kanalizace a převedení odp. vod na ČOV
projektová dokumentace
Ústí n/L

24.4.2012

Obec Droužkovice

Droužkovice - stavební úpravy čerpací stanice ČOV

9.5.2012

Obec Staňkovice

Kanalizace Staňkovice - podružné řady a sběrné
šachty (dostavba kanalizace)

vybudování nové ČS za nevyhovující ČS, přeložka v délce 11,3 m a prodloužení vodovodní přípojky v délce 7,8
m.
výstavba kanalizační sítě v obci navazující na již vybudované páteřní řady podtlakové kanalizace. Dostavba 2 043
m podtlakové kanalizace, 124 ks sběrných šachet a 2 akumulační jímky.

14.5.2012

Obec Lkáň

Vodovod pro 11 RD a bioplynovou stanici

výstavba vodovodu pro 11 RD a bioplynové stanice pro zajištění zásobování pitnou vodou.

0

729 282

0

3 598 096

0

1 327 000

0

3 893 451

0

3 633 323

1 300 000

0

0

3 333 000

0

380 000

0

440 000

22.5.2012

Obec Pětipsy

Dostavba kanalizace Pětipsy

dovybudování kanalizace o délce: stoka A - 80 m, stoka B - 150 m a stoka C - 505 m pro připojení 82 obyvatel
(61 trvale, 21 rekreantů)

30.5.2012

Město Třebenice

Dešťová kanalizace Kololeč - Třebenice

výstavba dešťové kanalizace o délce 129 m se 4 šachtami vedené v místní komunikaci.

30.5.2012

Obec Perštejn

Perštejn kanalizace

výstavba splaškové kanalizace s délkou 889 m
2

8.6.2012

Obec Zbrašín

Rekonstrukce vodních nádrží Zbrašín (3 nádrže)

15.6.2012

Obec Horní Podluží Dostavba kanalizace Horní Podluží

3

rekonstrukce 3 vodních nádrží, vybudování opěrných zdí, spolu s šoupaty Zbrašín 550 m a 645 m , Senkov 1
105 m2 a 884 m3, Hořany 1 306 m2 a 1 513 m3
dostavba kanalizace, výtlaků a ČSOV. Délka stok 4 351 m. Stavba řeší odkanalizování a čištění odpadních vod.

19.6.2012

Obec Hrobčice

28.6.2012

Obec Prackovice
nad Labem

28.8.2012

Obec Prackovice
nad Labem

Novostavba veřejné kanalizace a obecní ČOV v obci
výstavba kanalizace a ČOV
Kučlín
Změna stavby před dokončením - Rozšíření
vodovodní a splaškové kanalizační sítě na ppč 41/14, výstavba kanalizace a vodovodu
42/2, 921/2 a 919/6 v k.ú. Prackovice n/L
Rozšíření vodovodní a splaškové kanalizační sítě
výstavba kanalizace a vodovodu pro nových 6 RD
Prackovice n/L

29.8.2012

Město Úštěk

Hrad Úštěk, celková rekonstrukce (IV. etapa)

rekonstrukce inženýrských sítí. Délka vodovodu 78,5 m, délka kanalizace 69 m.

0

1 254 000

0

3 000 000

0

2 020 000

95 669

0

0

5 000 000

19.9.2012

Obec Přestavlky

Přestavlky - ČOV a kanalizace

výstavba kanalizace navržena jako oddílná - splašková, kombinovaná gravitační s přečerpáváním. Délka stok je
1 899,50 m. Kanalizace bude ukončena ČOV na principu aktivovaným kalem

8.4.2013

Město Hrob

Hrob, Horní ulice, rozšíření kanalizace

výstavba splaškové gravitační kanalizace ve městě Hrob

17.6.2013

Obec Srbská
Kamenice

Srbská Kamenice - zajištění nestabilního svahu

16.7.2013

Obec Martiněves

Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa

Celkem

zajištění a stabilizace svahu, narušující sesuvem sousední nemovitosti. Ochrana místní komunikace před
zavalením.
závěrečná etapa výstavby gravitačních kanalizačních stok o délce 4 785 m, 1 čerpací stanice včetně přípojky el.
Proudu a 2 kanalizačních výtlaků. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť, splaškové odpadní vody
budou odvedeny do čistírny odpadních vod v Mšených lázních.

3 174 287
39 181 637

36 408 485

Příloha č. 63 k usnesení č. 315/27R/2013

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Příjemce je zapsán v obchodním rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka ..........
(Příjemci byl vydán výpis ze živnostenského rejstříku č.j. ...… Živnostenským úřadem v
………. dne ……….)
Výpis z obchodního rejstříku (Výpis ze živnostenského rejstříku) příjemce tvoří přílohu č. 1
k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu ………………………… ( dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009
ze dne 2. 9. 2009 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení ………… č. ….. ze dne …….investiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do ...................
2. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení Komise č.
1998/2006, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněného v Úředním
věstníku Evropské unie L379, 15.12.2006, s.5. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na
základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o dotaci a
čestném prohlášení, která je přílohou č. 3 této smlouvy.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu .....................................
v rámci Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu v něm uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení
druhového členění (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“). Plánovaný
nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem
v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………….............
………………………………………………………………………………………………..............
3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době do .........,.
Datem účinnosti uznatelných nákladů je …… .
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
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-

vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
byl uhrazen do konce realizace projektu,
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů projektu
v procentuální výši stanovené smlouvou dle odst. 7 tohoto článku.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši ………….%. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
8. Jako závazný technický ukazatel byl stanoven……….(protokol o převzetí dokončené
stavby příjemcem dotace. Stavba bude vyhotovena v rozsahu projektové dokumentace,
stavebního povolení vydaného dne………….).

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.
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e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
poskytnuté dotace na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce dotace,

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
h) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
i)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí
a zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořeného projektu.

j)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.

k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
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l)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.

m) Respektovat závěry kontroly provedené odborem životního prostředí a zemědělství
nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
n) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona.
o) Veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
p) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli zpět
dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně
vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty ve výši .......... % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady
úroků z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí……
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), identifikačního
čísla, adresy, dotačního titulu, účelu a výše poskytnuté dotace.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto…………usnesením ……………..č. …………..ze
dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku příjemce (Výpis ze živnostenského rejstříku
příjemce)
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
Příloha č. 3 čestné prohlášení o podporách de minimis
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Příloha č. 64 k usnesení č. 316/27R/2013

Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci
Číslo smlouvy kraj: 013/01/2010/DO
Číslo smlouvy ASEKOL:

Smluvní strany
1. Ústecký kraj
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, číslo účtu 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)

a
2. ASEKOL s.r.o.
IČ: 27373231,
DIČ: CZ27373231
se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00, Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 109190,
jejímž jménem jedná Mgr. Jan Vrba, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č. účtu: 000035-2149920277/0100
(dále jen „ASEKOL“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže
uvedených skutečnostech v souladu s § 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákona
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tento
Dodatek č. 3 k Dohodě
o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení“ (dále jen „Dodatek č. 3“) uzavřené dne 1. 4. 2010.
I.
Předmět dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 3 je úprava práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci
na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ (dále jen „projekt“) pro rok 2013.
2. Společnost ASEKOL se zavazuje v Ústeckém kraji (dále též „kraj“) v roce 2013 zajistit:
a) finanční a/nebo materiálovou podporu (dále jen „podpora“) projektu
b) podporu environmentálního vzdělávání a osvěty v rámci projektu
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3. Kraj se v roce 2013 zavazuje zajistit součinnost při plnění povinností dle čl. II. uzavřené Dohody
o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu.
4. Rozsah poskytnuté podpory a popis dílčích cílů projektu je uveden v příloze č.1, která je
nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3.
II.
Financování
1. ASEKOL bude z vlastního rozpočtu financovat náklady spojené s projektem v maximální výši
2.400.000,- Kč bez DPH (slovy dva miliony čtyři sta tisíc korun českých).
2. Kraj bude financovat náklady spojené s projektem ve výši 0,- Kč bez DPH.
III.
Doba plnění v roce 2013

1. Veškeré aktivity v rámci projektu pro rok 2013 budou zrealizovány nejpozději do 20. 12. 2013.
2. Splnění závazků podle Dodatku č. 3 si smluvní strany prokazují průběžně, u finančních závazků
pak nejméně jednou ročně a to nejpozději do 31. 3. 2014 prostřednictvím řídícího týmu projektu.
IV.
Ostatní ujednání
1. Řídící tým projektu, do něhož každá strana jmenovala své zástupce, bude rozhodovat o konkrétních
finálních podobách dílčích cílů tohoto Dodatku č.3, poskytovat si vzájemně informace, materiály a
data nezbytná pro realizace dílčích cílů. Z jednání řídícího týmu se pořizuje písemný zápis.
2. ASEKOL poskytne na úhradu realizace dílčích cílů dle tohoto Dodatku č.3 finanční prostředky
ve výši účelně vynaložených nákladů ze svých rozpočtů způsobem stanoveným v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku č.3.
3. Obě strany mohou pověřit realizací projektu nebo jeho dílčích částí vybraného řešitele. Realizace
projektu nebo jeho dílčích cílů vybraným řešitelem bude smluvně upravena samostatnou smlouvou
mezi společností ASEKOL a řešitelem nebo Krajem a řešitelem.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je uzavírán s odvoláním na čl. IV. odst. 5 a čl. V. odst. 3 Dohody o partnerství a
vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ uzavřené dne 1. 4.
2010.
2. Tento Dodatek č.3 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží jedno.
3. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
4. Tento Dodatek č.3 byl projednán na jednání Rady Kraje xx dne xx 2013 a schválen usnesením
č.xx.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Rozsah poskytnuté podpory a popis
dílčích cílů projektu a financování pro rok 2013.
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6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.3 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými
podpisy.
V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne:

...................................................
za Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman kraje

…………………………………..
za ASEKOL s.r.o.
Mgr. Jan Vrba
jednatel
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PŘÍLOHA Č. 1

Rozsah poskytnuté podpory a popis dílčích cílů projektu „Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení“ a financování pro rok 2013
1. Dílčí cíle v rámci materiálové podpory společnosti ASEKOL dle čl. I. bodu 2 a)

Dodatku č.3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci
1.1. Vybavení prostředky pro sběr elektrozařízení
ASEKOL vybaví sběrné dvory, překladiště pro mobilní svozy a poslední prodejce elektrozařízení
klecovými kontejnery určenými ke sběru drobných elektrozařízení. Klecové kontejnery slouží ke
zjednodušení manipulace s drobným elektrozařízením na sběrných místech, jejich odvoz je
realizován výměnným způsobem.
• Finanční podpora: až do výše 800.000,- Kč bez DPH
1.2. Vybavení měst a obcí stacionárními kontejnery
Do ulic měst a obcí budou instalovány stacionární kontejnery za účelem rozšíření sběrné sítě a
přiblížení míst sběru drobných elektrozařízení občanům. Kontejnery budou většinou umísťovány
u již vzniklých separačních stání na tříděný odpad. Nádoby jsou vybaveny vhozovým otvorem
o rozměru 50x40 cm a zvláštním vhozem na baterie. Zapůjčení sběrných nádob i následné svozy
vysloužilého elektroodpadu a jeho ekologické zpracování zajišťuje společnost ASEKOL
• Finanční podpora: až do výše 850.000,- Kč bez DPH
1.3. Vybavení úřadů, institucí a firem sběrnou nádobou E-box
ASEKOL zapůjčí zdarma interiérovou sběrnou nádobu E-box. Uzamykatelná nádoba
o rozměrech 120x40x40 cm o objemu 70l slouží ke sběru drobných elektrozařízení. Součástí
konstrukce je také integrovaný box na baterie a akumulátory. ASEKOL následně zajistí svozy
a ekologické zpracování sebraných elektrozařízení.
• Finanční podpora: až do výše 30.000,- Kč bez DPH

1.4. Podpora z Fondu ASEKOL
V roce 2013 proběhne IV. ročník grantového řízení Fondu ASEKOL, který je určen na podporu
veřejně prospěšných projektů zaměřených na zlepšení efektivity sběru elektrozařízení. Posláním
a účelem Fondu je finanční nebo materiálová podpora neziskovým a veřejně prospěšným
projektům týkajících se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové
efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení.
• Finanční podpora: až do výše 140.000,- Kč bez DPH
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1.5. Projekt Recyklohraní
V roce 2013 proběhne IV. ročník školního vzdělávacího a sběrového projektu Recyklohraní. Jeho
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti recyklace odpadů a obecně zlepšit jejich vztah
k životnímu prostředí, poskytnout zkušenosti se zpětným odběrem výrobků. V rámci materiálové
podpory budou školy vybaveny popelnicemi pro sběr drobných elektrospotřebičů.
• Finanční podpora: až do výše 60.000,- Kč bez DPH

1.6. Vybavení úřadů a institucí a posledních prodejců elektrozařízení sběrnou nádobou
EKO-CENTRUM
ASEKOL instaluje multifunkční sběrnou nádobu EKO-CENTRUM. Nádoba je určena do interiérů
významných budov – např. krajských úřadů, nemocnic, univerzit apod. Slouží ke sběru drobných
elektrozařízení, mobilních telefonů, úsporných žárovek a zářivek, baterií a tonerů. Následné
svozy a ekologické zpracování sebraných elektrozařízení zajišťuje společnost ASEKOL.
• Finanční podpora: až do výše 50.000,- Kč bez DPH (investice)
1.7. Informační podpora sběrných dvorů
Sběrné dvory a překladiště mobilních svozů budou vybaveny novými informačními tabulemi
upozorňujícími občany na možnost bezplatného odevzdávání elektrozařízení na sběrných
dvorech a dalšími prostředky pro sběr a metodickými pokyny. Sběrné dvory budou dále vybaveny
ochrannými pracovními pomůckami určenými pro jejich obsluhu.
• Finanční podpora: až do výše 35.000,- Kč bez DPH

2. Dílčí cíle v rámci podpory environmentálního vzdělávání a osvěty dle čl. I. bodu
2 b) Dodatku č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci
2.1. Krajská komunikační kampaň
Osvětová a informační kampaň pro širokou veřejnost v kraji pro zvýšení informovanosti o nutnosti
třídění a sběru elektrozařízení. Součástí této kampaně bude uspořádání a vyhodnocení soutěže
ve sběru drobného elektrozařízení pro města a obce dle kategorií:
- Města – počet obyvatel nad 10.000
- Města – počet obyvatel do 10.000
- Obce - počet obyvatel do 2.000
• Finanční podpora: 200.000,- Kč bez DPH
2.2. Projekt Recyklohraní
V roce 2013 proběhne IV. ročník školního vzdělávacího a sběrového projektu Recyklohraní. Jeho
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti recyklace odpadů a obecně zlepšit jejich vztah
k životnímu prostředí, poskytnout zkušenosti se zpětným odběrem výrobků. Předávání cen
vítězným školám budou účastni zástupci Kraje.
• Finanční podpora: až do výše 160.000,- Kč bez DPH - bodové benefity pro školy v regionu
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2.3. Konference Zpětný odběr 2013
Již počtvrté pořádá společnost ASEKOL mezinárodní konferenci Zpětný odběr, která je určena
zástupcům krajů, měst a obcí i další odborné veřejnosti. Prezentovanými tématy budou:
Recyklace kovů vzácných zemin, Výkupny druhotných surovin, Re-use, WEEELABEX. Akce
se uskuteční dne 16. 4. 2013 v Praze.

2.4. Projekt Sbírej a vyhraj
Soutěž pro širokou veřejnost motivuje občany odevzdávat vysloužilé spotřebiče na sběrných
dvorech. Za každý kus nepotřebného elektra získávají razítko na výherní kupón, který
je opravňuje k zařazení do slosování o hodnotné ceny.
• Finanční podpora: až do výše 20.000,- Kč bez DPH

2.5. Projekt Zlatá klec
Soutěž je určena pro sběrná místa. Objednáním svozu klecového kontejneru s drobným
elektrozařízením postupuje sběrné místo do slosování o hodnotné ceny. Výherci v soutěžních
kolech jsou losováni v jednotlivých krajích. Cílem projektu je upozornit na potřebu sběru drobných
spotřebičů.
• Finanční podpora: až do výše 5.000,- Kč bez DPH

2.6. Projekt Věnuj mobil
Věnuj mobil je charitativní sběrový projekt, jehož posláním je sběr vysloužilých mobilních telefonů
za účelem jejich repase a věnování potřebným, např. dětem do dětských domovů nebo domovů
důchodců.
• Finanční podpora: až do výše 20 000 Kč bez DPH

2.7. Projekt Věnuj počítač
Věnuj počítač je charitativní sběrový projekt, jehož posláním je sběr vysloužilých počítačů
a notebooků za účelem jejich repase a věnování potřebným, např. dětem do dětských domovů
nebo domovů důchodců. Projekt je určen pro úřady, instituce, firmy.
• Finanční podpora: až do výše 30.000,- Kč bez DPH

3. Součinnost a podpora Kraje při plnění povinností dle čl. I Dodatku č.3 k Dohodě
o partnerství a vzájemné spolupráci
3.1. Krajská komunikační kampaň
Součástí této kampaně bude uspořádání a vyhodnocení soutěže ve sběru drobného
elektrozařízení pro města a obce dle předem definovaných kategorií. Slavnostní vyhlášení
výsledků proběhne za účasti představitelů Kraje a společnosti ASEKOL.
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3.2. Inzerce o aktivitách projektu
Pozvánky a průběžné informace k jednotlivým aktivitám v rámci projektu budou zveřejňovány na
webu krajského úřadu, v sekci Životní prostředí a zemědělství.
3.3. Umožnění účasti zástupcům společnosti ASEKOL na školeních/seminářích
se zaměřením na odpadové hospodářství.
V případě, že se bude konat školení/seminář k problematice odpadového hospodářství pro
zástupce obcí a pracovníky úřadů obcí v odpadovém hospodářství, Kraj umožní zástupcům
společnosti ASEKOL přednést informace o zpětném odběru zařízení, nabízených možnostech,
úsporách pro obce, finanční podpoře apod.
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Příloha č. 65 k usnesení č. 317/27R/2013
Alokované finanční prostředky
(Kč):

Soupis žadatelů

Předmět příspěvku (opatření)

Žadatel
č.

1

2

3

4

5

RÚK/
ZÚK

Pásmo
ohrož.

indikace

slovní popis

5 000 000

0,4674

Požadavek
Celkem pro
výpočet Kč
v Kč

ZÚK Obec Boleboř, 431 21 Boleboř B
57, IČ 00261815
B

Aa1
Aa2

první zalesnění MZD
první zalesnění OD

19 200
34 920

B

Ab1

ochrana proti buřeni

65 970

B

Ab2

ochrana proti zvěři

44 300

B
ZÚK Obec Kryštofovy Hamry, 431
A
91 Kryštofovy Hamry č.p.64, IČ A
0075566
A

Ab3

ochrana proti myšovitým

40 375

Aa1

první zalesnění MZD

61 920

Aa2

první zalesnění OD

93 600

Ab1

ochrana proti buřeni

241 785

A

Ab2

ochrana proti zvěři

A
ZÚK Obec Hora sv. Šebestiána, 431 A,B
82 Hora sv.Šebestiána č.p.3,
A,B
IČ 00261866
A,B
ZÚK Obec Blatno, Blatno 1 430 01 A,B
Chomutov, IČ 00261807
A,B

Ab3

ochrana proti myšovitým

Ab1

ochrana proti buřeni

69 660

Ab2

ochrana proti zvěři

38 700

Ab3

ochrana proti myšovitým

Aa1

první zalesnění MZD

746 280

Aa2

první zalesnění OD

114 750

A,B

Ab1

ochrana proti buřeni

70 515

A,B

Ab2

ochrana proti zvěři

79 975

A,B

Aa2

první zalesnění OD

357 660

A,B

Ab1

ochrana proti buřeni

272 205

A,B

Ab2

ochrana proti zvěři

182 450

A,B

Ab3

ochrana proti myšovitým

125 875

ZÚK Lesy Jezeří, k. s., Evropská
423/178, 160 00 Praha 6
Vokovice, IČ 25029967

koeficient

Výše dotace na
základě disponibility
rozpočtu v Kč

204 765

96 000

489 730

229 000

113 735

53 000

1 011 520

473 000

938 190

439 000

87 425
5 000

5 375

6

7

8

9

10

11

12

ZÚK Obec Málkov, Zelená 3, 431 02 B
Zelená, IČ 00262013
A,B

Aa1

první zalesnění MZD

52 800

Ab1

ochrana proti buřeni

59 175

A,B

Ab2
Aa1

ochrana proti zvěři

A,B

první zalesnění MZD

356 400

A,B

Aa2

první zalesnění OD

731 160

A,B

Ab1

ochrana proti buřeni

A,B

Ab2

ochrana proti zvěři

567 675

A,B

Ab3
Aa1

ochrana proti myšovitým

213 325

B

první zalesnění MZD

348 000

B

Aa2

první zalesnění OD

39 240

B

Ab1

ochrana proti buřeni

76 545

B

Ab2

ochrana proti zvěři

43 125

B
ZÚK Obec Křimov, Křimov 1, 430 01 B
Chomutov, IČ 00261971
B

Ab3
Aa1

ochrana proti myšovitým

17 125

první zalesnění MZD

74 400

Aa2

první zalesnění OD

13 500

B

Ab1

ochrana proti buřeni

40 410

B

Ab2

ochrana proti zvěři

21 975

B
ZÚK Správa městských lesů Most, A,B
příspěvková organizace,
A,B
Loupnická 176,435 42 LitvínovA,B
Janov, IČ 47324210
A,B

Ab3
Aa1

ochrana proti myšovitým

11 825

první zalesnění MZD

353 760

Aa2

první zalesnění OD

273 240

Ab1

ochrana proti buřeni

585 765

Ab2

ochrana proti zvěři

435 550

A,B

Ab3
Aa1

ochrana proti myšovitým

152 625

ZÚK Statutární město Chomutov,
Zborovská 4602, 430 28
Chomutov, IČ 00261891

ZÚK Jana Bošinová,
Křimov, datum naroz.:
1971

ZÚK Město Výsluní, 431 83 Výsluní A,B
čp. 14, IČ 00262251
A,B

RÚK Robert Schuran,

Bílina, IČ

první zalesnění MZD

144 850

68 000

2 913 955

1 362 000

524 035

245 000

162 110

76 000

1 800 940

842 000

73 035

34 000

152 230

71 000

32 875

1 045 395

9 000

Aa2

první zalesnění OD

32 400

A,B

Ab1

ochrana proti buřeni

9 270

A,B

Ab2

ochrana proti zvěři

B

Aa1

první zalesnění MZD

131 520

B

Ab1

ochrana proti buřeni

9 360

B

Ab2

ochrana proti zvěři

5 100

B

Ab3

ochrana proti myšovitým

6 250

22 365

13

14

15

ZÚK Lesy města Jirkova, p. o.,
Boleboř 1, 431 21 Boleboř, IČ
71232460

RÚK Royal Pine s.r.o., Ve Svahu
482, 147 00 Praha 4 - Podolí,
IČ 24119954

RÚK Košťany Holdings spol. s r.o.,
Lidická 60, 417 23 Košťany u
Teplic, IČ 25006371

Celkem

A

Aa1

první zalesnění MZD

451 800

A

Aa2

první zalesnění OD

604 350

A,B

Ab1

ochrana proti buřeni

287 955

A,B

Ab2

ochrana proti zvěři

418 275

A,B

Ab3

ochrana proti myšovitým

75 825

A,B

Aa2

první zalesnění OD

86 850

A,B

Ab1

ochrana proti buřeni

49 545

A,B

Ab2

ochrana proti zvěři

19 825

A,B

Ab3

ochrana proti myšovitým

25 025

A,B

Ab1

ochrana proti buřeni

88 335

A,B

Ab2

ochrana proti zvěři

59 500
10 696 380

1 838 205

859 000

181 245

85 000

147 835

69 000

10 696 380

5 001 000

Příloha č. 66 k usnesení č. 317/27R/2013

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba
Ing. Karla Škorpilová, odbor ZPZ
E-mail/telefon
skorpilova.k@kr-ustecky.cz, 475 657 914
IČ
70892156
DIČ
CZ 70892156
Bank. spojení
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Příjemce:
Název (jméno a příjmení)
Sídlo (místo podnikání, bydliště)
Zastoupený
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
IČ (RČ)
DIČ
Bank. spojení
číslo účtu:
Příjemce je zapsán v obchodním rejstříku u .................... , oddíl............ vložka ..........
(Příjemci byl vydán výpis ze živnostenského rejstříku č. j ......... Živnostenským úřadem v
.......... dne ........... )
Výpis z obchodního rejstříku (Výpis ze živnostenského rejstříku) příjemce tvoří přílohu č.
1 k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU NA PODPORU HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
na základě žádosti JID /2013/KUUK
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
10/26Z/2011 ze dne 2. 11 .2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady").
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/8Z/2009 ze dne 21.10.2009 byl
schválen Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky
2010-2013 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu se Zásadami a tímto
Programem včetně jeho Přílohy 1.

Článek 1

Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení ........
č ......... ze dne
...... investiční/neinvestiční dotaci ve výši .............. ,- Kč (slovy: .......... korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú ......................... , pod UZ
(účelovým znakem) ................. ,
za
podmínky,
že ji
příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 11. 2013.
2. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).

Článek 2
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti JID (dále jen žádost) za účelem zlepšení stavu
lesů v rámci Programu.
2. Termín ukončení realizace prací je do 30. listopadu 2013. Pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí činnosti uvedené v Příloze
1 Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
3. Účelové určení prostředků činí v členění na:
A) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů ...............

Kč

Provedení změn v rámci účelového určení prostředků a rozsahu provedených prací
bylo schváleno usnesením ........... č ................ , dne .............. 2013. Změny jsou
uvedeny v příloze č. 2 smlouvy
-

další přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možné provádět pouze
postupem stanoveným čl. VlIl Zásad za předpokladu písemného souhlasu
poskytovatele

-

změna nebude mít vliv na základní účel Programu dle čl. 2 odst. 1.

4. Dotace bude poskytnuta účelově (viz čl. 2. odst. 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
pracím uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným po schválení Programu a podání
žádosti.
5. Dotace bude poskytnuta na základě předložení následujících dokladů:
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-

písemného vyjádření odborného lesního hospodáře o provedení prací v rozsahu
odpovídajícím podílu výše poskytované dotace a sazby na příslušnou technickou
jednotku stanovené v Příloze č. 1 Programu a kvalitě dle platných právních předpisů
upravujících hospodaření v lesích;

-

účetních dokladů s vyznačeným UZ (účelovým znakem) dle čI. 1 Smlouvy,

-

případně podpůrných dokladů (kopie listu o původu sadebního materiálu, vyjádření
orgánu státní správy) v souladu s Přílohou 1 Programu.

6. Doklady o realizaci prací dle čl. 2 odst. 5. budou předloženy odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor) nejpozději
do 10. 12. kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Dotace je splatná do
30 dnů od předložení dokladů dle čl. 2 odst. 5.

Článek 3

Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Provést práce uvedené v žádosti do 30. listopadu kalendářního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
b) Předložit doklady o realizaci prací dle článku 2, bodu 5. administrujícímu odboru
nejpozději do 10. prosince kalendářního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.
c) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
d) Odpovídat za řádné a hospodárné provedení prací a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Označovat účetní doklady UZ (účelovým znakem) dle
čl. 1 smlouvy.
e) Zveřejňovat při všech příležitostech, že práce byly podpořeny Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací prací.
f) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
g) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce.
h) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
i) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
j) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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k) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
Poskytovatel nevyplatí poměrnou část dotace, pokud příjemce nedoloží provedení prací
v rozsahu a způsobem dle čl. 2 bodů 5. a 6.

Článek 4

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty ve výši 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků z
prodlení.

2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů.

Článek 5

Ostatní ujednání
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), identifikačního
čísla, adresy, dotačního titulu, účelu a výše poskytnuté dotace.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve .........vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží ..........vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto ............. usnesením ................... č ................ ze
dne ..................
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7. Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha je kopie upravené žádosti o dotaci JID /KUUK ze
dne, úprava schválená usnesením č. , ze dne .

V Ústí nad Labem dne .......................

V....................... dne .......................

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku příjemce (Výpis ze živnostenského rejstříku
příjemce)
Příloha č. 2 - Kopie upravené žádosti o dotaci

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č.:
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Ze dne:

Podpis

Příloha č. 67 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK Č. 5 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku či jiné evidenci: 12. 11. 2000, výpis z Registru ekonomických subjektů
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1926/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu případně podúčtu:
20183-883028399/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 5 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00007 o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č.. 17/70/2013
ze dne 6.3. 2013 se článek XXI. Smlouvy ve znění dodatku č. 4 vypouští v celém rozsahu a
nahrazuje se tímto zněním:

Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a smluvní pokuty
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky

1

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
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DODATEK Č. 5 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

2

vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k porušení jiných smluvních podmínek.
3

2. Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z rozpočtu
poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na jeho
základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace, harmonogram,
rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu, zejména jejich
udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné porušení smluvních
podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností stanovených ve Smlouvě,
aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést
účetnictví, povinnost archivace, zadávání veřejných zakázek v souladu se Smlouvou apod.).
3. Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
4. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
5. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
7. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00007.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

2

Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí příjemce
dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.
3 Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4 Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
5 Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých Regionální radou zpět do rozpočtu Regionální
rady ve stanoveném termínu.
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Nové znění článku XXI.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
Smlouvou apod.).
Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské
unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské
unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke
dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za
den porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této
Smlouvy použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
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8. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
9. Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
11. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00007 .
13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh)
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Změnový list,
4. Pověření ze dne 13.8.2008.

6
7
8

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy
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Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně
plného znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (tabulka finančních
9
oprav ,
4. Změnový list,
5. Pověření ze dne 13.8.2008.
B) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění
nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za
neplatné.
C) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
D) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
E) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
F) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
G) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením
č. ………… ze dne …………..
H) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

9

Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po
podpisu tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV

TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.
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Příloha č. 68 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku či jiné evidenci: 12.11.2000 výpis z Registru ekonomických subjektů
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu případně podúčtu: 2390532/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 5 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00008 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/70/2013
ze dne 6. 3. 2013 se článek XXI. Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 vypouští v celém
rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
2
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.

1
2

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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DODATEK SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

3

2. Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na
jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace,
harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu,
zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné
porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností
stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho
výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se Smlouvou
apod.).
3. Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
4. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
5. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
7. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00008.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Nové znění článku XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
Smlouvou apod.).
2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
3
4
5

Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace ve
stanoveném termínu.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

6
7

porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke
kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke dni
připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za den
porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy
použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č.3.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.

3/5

Příloha č. 2

DODATEK SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
11. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00008
13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Změnový list – změna údajů,
4. Pověření ze dne 13.08.2008

Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
9

3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních oprav) ,
4. Změnový list – změna údajů,
5. Pověření ze dne 13.08.2008

B) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění
nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za
neplatné.
C) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
8 Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.
9 Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po podpisu
tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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D) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
E) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení
F) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
G) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením č.
………… ze dne …………..
H) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran

V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV

TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.

PN_p3; verze k 3. 4. 2013

11/11

Příloha č. 69 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku či jiné evidenci: 12.11.2000 výpis z Registru ekonomických subjektů
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 2465872/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 6 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00009 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/70/2013
ze dne 6. 3. 2013 se článek XXI. Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 vypouští v celém
rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
2
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.

1
2

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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3

2. Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na
jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace,
harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu,
zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné
porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností
stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho
výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se Smlouvou
apod.).
3. Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
4. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
5. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
7. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00009.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Nové znění článku XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
Smlouvou apod.).
2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
3
4
5

Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace ve
stanoveném termínu.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

6
7

porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke
kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke dni
připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za den
porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy
použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č.3.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
11. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00009
13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Změnový list – změna údajů,
4. Pověření ze dne 13.08.2008

Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
9

3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních oprav) ,
4. Změnový list – změna údajů,
5. Pověření ze dne 13.08.2008

B) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění
nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za
neplatné.
C) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
8 Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.
9 Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po podpisu
tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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D) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
E) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení
F) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
G) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením č.
………… ze dne …………..
H) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran

V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV

TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.
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Příloha č. 70 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK Č. 6 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku či jiné evidenci: 12.11.2000 výpis z Registru ekonomických subjektů
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1926/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu případně podúčtu:
2390452/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 6 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00010 o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č.. 17/70/2013
ze dne 6.3. 2013 se článek XXI. Smlouvy ve znění dodatku č. 4 vypouští v celém rozsahu a
nahrazuje se tímto zněním:

Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a smluvní pokuty
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
2
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
1
2

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí příjemce

1/6

Příloha č. 4

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k porušení jiných smluvních podmínek.
3

2. Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z rozpočtu
poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na jeho
základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace, harmonogram,
rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu, zejména jejich
udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné porušení smluvních
podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností stanovených ve Smlouvě,
aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést
účetnictví, povinnost archivace, zadávání veřejných zakázek v souladu se Smlouvou apod.).
3. Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
4. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
5. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
7. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00010.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného
rozpočtu.
3 Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4 Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
5 Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace ve
stanoveném termínu.
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Nové znění článku XXI.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
Smlouvou apod.).
Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské
unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské
unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke
dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za
den porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této
Smlouvy použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č.3 Smlouvy.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
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8. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
9. Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
11. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00010 .
13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh)
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Změnový list,
4. Pověření ze dne 13.8.2008.

6
7
8

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.
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Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně
plného znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních
9
oprav ,
4. Změnový list,
5. Pověření ze dne 13.8.2008.

B) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění
nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za
neplatné.
C) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
D) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
E) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
F) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
G) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením
č. ………… ze dne …………..
H) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

9

Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po
podpisu tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV

TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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Příloha č. 4

ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.
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Příloha č. 71 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku či jiné evidenci: 12.11.2000 výpis z Registru ekonomických subjektů
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu případně podúčtu: 3305272/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 5 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/07.00019 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/70/2013
ze dne 6. 3. 2013 se článek XXI. Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 vypouští v celém
rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
2
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.

1
2

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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3

2. Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na
jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace,
harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu,
zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné
porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností
stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho
výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se Smlouvou
apod.).
3. Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
4. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
5. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
7. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00019.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Nové znění článku XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
Smlouvou apod.).
2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
3
4
5

Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace ve
stanoveném termínu.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

6
7

porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke
kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke dni
připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za den
porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy
použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č.3.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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DODATEK SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
11. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00019
13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Změnový list,
4. Pověření ze dne 13.10.2008

Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
9

3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních oprav) ,
4. Změnový list,
5. Pověření ze dne 13.10.2008

B) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění
nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za
neplatné.
C) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
8 Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.
9 Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po podpisu
tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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D) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
E) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení
F) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
G) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením č.
………… ze dne …………..
H) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran

V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV

TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.

PN_p3; verze k 3. 4. 2013

2/11

Příloha č. 5

Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.
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Příloha č. 72 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku či jiné evidenci: 12.11.2000 výpis z Registru ekonomických subjektů
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1926/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu případně podúčtu:
3305192/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/07.00030 o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/70/2013
ze dne 6.3. 2013 se článek XXI. Smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2, a č. 3 vypouští v celém
rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a smluvní pokuty
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
2
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
1

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
2 Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí příjemce
dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.
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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k porušení jiných smluvních podmínek.
3

2. Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z rozpočtu
poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na jeho
základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace, harmonogram,
rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu, zejména jejich
udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné porušení smluvních
podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností stanovených ve Smlouvě,
aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést
účetnictví, povinnost archivace, zadávání veřejných zakázek v souladu se Smlouvou apod.).
3. Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
4. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
5. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
7. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00030.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

3 Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4 Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
5 Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých Regionální radou zpět do rozpočtu Regionální
rady ve stanoveném termínu.
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Nové znění článku XXI.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
Smlouvou apod.).
Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské
unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské
unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke
dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za
den porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této
Smlouvy použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
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8. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
9. Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
11. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 000030 .
13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Změnový list,
4. Pověření ze dne 13.10.2008.
Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
9
3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních oprav) ,
4. Změnový list,
5. Pověření ze dne 13.10.2008.

6
7
8
9

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.
Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po
podpisu tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

B) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění
nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za
neplatné.
C) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
D) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
E) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
F) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
G) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením
č. ………… ze dne …………..
H) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV

TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.
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Příloha č. 73 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku (či jiné evidenci)
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
1626232/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/18.00379 o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/70/2013
ze dne 6. 3. 2013 se článek XXI. Smlouvy ve znění dodatků č. 1, č.2 vypouští v celém rozsahu
a nahrazuje se tímto zněním:

Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
2
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
1
2

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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2. Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na
jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace,
harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu,
zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné
porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností
stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho
výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se Smlouvou
apod.).
3. Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
4. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
5. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
7. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00379
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Nové znění článku XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
Smlouvou apod.).
2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
3
4
5

Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace ve
stanoveném termínu.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

6
7

porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke
kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke dni
připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za den
porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy
použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č.3.Smlouvy.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
11. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00379
13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
3. Změnový list.
Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
9
3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních oprav) ,
4. Změnový list.
B) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění
nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za
neplatné.
C) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
D) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
E) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
8 Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.
9 Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po podpisu
tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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F) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
G) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením č.
………… ze dne …………..
H) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran

V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.
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Příloha č. 74 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel dotace“)

Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
75082136
CZ75082136 (není plátcem DPH)
Ing. Petrem Navrátilem, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
2420682/0800

a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku (či jiné evidenci)
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
1626072/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09./1.3.00/18.00384 o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/70/2013
ze dne 6. 3. 2013 se článek XXI. Smlouvy ve znění vypouští v celém rozsahu a nahrazuje se
tímto zněním:

Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
2
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
1
2

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.

1/5

Příloha č. 8

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
3
Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na
jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace,
harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu,
zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné
porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností
stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho
výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se Smlouvou
apod.).
Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00384
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

Nové znění článku XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
3
4
5

Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace ve
stanoveném termínu.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
6
7

Smlouvou apod.).
Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke
kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke dni
připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za den
porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy
použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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10.

11.
12.
13.

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00384
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu).

Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
9
3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních oprav) ,

B) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění
nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za
neplatné.
C) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
8 Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.
9 Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po podpisu
tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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D) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
E) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
F) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
G) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením č.
………… ze dne …………..
H) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran

V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV

TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.
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Příloha č. 75 k usnesení č. 322/27R/2013
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v registru ekonomických subjektů ČSÚ, datum vzniku dne 12.11.2000
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
3303912/0800
(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ1.09/4.3.00/37.00850 o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
(dále jen „Dodatek“)

A) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 13/69/2013
ze dne 6.2. 2013 se vypouští odstavec 6 článku V. Výše dotace Smlouvy.
B) Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/70/2013
ze dne 6.3. 2013 se článek XXI. Smlouvy vypouští v celém rozsahu a nahrazuje se tímto
zněním:
Původní znění čl. XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
1
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
2
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
1
2

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.
3
Porušením rozpočtové kázně se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace,
4
5
které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na
jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace,
harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu,
zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné
porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho povinností
stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho
výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se Smlouvou
apod.).
Vedle skutečností uvedených v odst. 2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně
je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele
dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.
Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00850
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

Nové znění článku XXI.
XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci
projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové
určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované
výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho
povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu
3
4
5

Viz § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou, nebo porušeny
podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace ve
stanoveném termínu.
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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

6
7

a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se
Smlouvou apod.).
Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke
kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke dni
připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za den
porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod
uhradit,
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy
použity.
Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2
písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení
méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel
dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více
povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
předpokládaného odvodu.
Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme
či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené v příloze č.3 Smlouvy.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy zjistí, že
6
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy , je
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky
7
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.

Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy.
Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky
v poskytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.
Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí
příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu.
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9. Vedle skutečností uvedených v odst. 1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace
jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je
zásadního významu.
10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční
korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení
celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé.
O krácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které
poskytovatele dotace ke krácení vedly.
11. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy,
sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.
8
12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00850
13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.
Původní znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu).

Nové znění článku XXIV.
XXIV.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),
2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného
znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),
9
3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních oprav) ,
C) Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění nebo
ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za neplatné.
D) Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změn.
8 Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.
9 Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po podpisu
tohoto Dodatku nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.
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E) Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.
F) Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
G) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.3 Instrukce k provádění snížených odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
H) Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje usnesením č.
………… ze dne …………..
I)

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran

V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne ....

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

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

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

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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TABULKA FINANČNÍCH OPRAV

TABULKA FINANČNÍCH OPRAV
Finanční opravou se má na mysli jednak krácení způsobilých výdajů, pokud k porušení došlo před
proplacením prostředků ze strany poskytovatele (korekce), a jednak snížený odvod v případě, že
se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012.
Prominutí odvodu se použije u smluv a dodatků uzavřených před 1. 5. 2012, pokud v konkrétním
případě nebyl vyměřen snížený odvod.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST I a ČÁST II vycházejí z dokumentu COCOF
07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky.
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů – ČÁST II vycházejí ze Závazných postupů NOK pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 v platném znění.
Pokud je v rámci jednoho projektu zjištěno více porušení, finanční opravy se sčítají do výše
100 % dotace. V případě zjištění vícero pochybení u jedné veřejné zakázky/zakázky se finanční
opravy za jednotlivá porušení sčítají. Výjimku tvoří případy porušení pravidel pro zadávání zakázek
u Smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci výzev, které byly vyhlášeny před 1. 3. 2011, kdy
se uplatňuje pouze jedna finanční oprava, a to ta nejvyšší.

ČÁST I
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“)

Č.

Popis porušení

1

Neprovedení zadávacího řízení dle zákona
- zakázka nebyla zadána v režimu ZVZ, ačkoliv byl zadavatel povinen
ji takto zadat
- nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil
zadávacího řízení
Zvolen nesprávný typ zadávacího řízení dle zákona
- rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ;
v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného
bodu 1
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ s výjimkou
případů uvedených v bodě 4 (oznámení nebylo uveřejněno vůbec)
(vychází z řádku č. 1 COCOF)

2

3

1

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.
4

5

6

7

8

2

3

Popis porušení

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení postupů uveřejňování oznámení o zahájení
zadávacího řízení
- zakázka byla zadána, aniž byly dodrženy požadavky na
uveřejňování uvedené v ZVZ, resp. dokumentaci ROP SZ, nicméně
25 %
75 %
byla dodržena určitá míra uveřejnění, nejedná se však o úplné
uveřejnění předepsaným způsobem
(vychází z řádku č. 2 COCOF)
2
3
Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže
100 %
0%
- při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo
zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či
nikoliv), při nichž nebyl dodržen ZVZ, zejména ustanovení o použití
jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě
přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby
(vychází z řádku č. 3 COCOF)
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hod100 %
0%
noty stanovené zákonem, provedené za nepředvídatelných okolností
částky
částky
- při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení ZVZ, nicméně překračující
překračující
následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překraču- 20 % hodnoty 20 % hodnoty
jících hodnotu původní zakázky o více než 20 %
původní
původní
(vychází z řádku č. 4 COCOF)
zakázky
zakázky
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
25 %
75 %
a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení
o zakázce
dle míry
dle míry
- při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro uveřejňování, ale závažnosti lze závažnosti lze
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena
snížit na
zvýšit na
nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti
10 %
90 %
a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 5 COCOF)
5%
95 %
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky
25 %
75 %
- při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastdle míry
dle míry
níků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřej- závažnosti lze závažnosti lze
ným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumensnížit na
zvýšit na
taci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání
10 %
90 %
zakázky)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 6 COCOF)
5%
95 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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Č.

Popis porušení

9

Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků
a/nebo udělení zakázky, stanovená během výběrového řízení
- případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce
nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít
v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení
příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)
(vychází z řádku č. 7 COCOF)

10

11

12

13

4

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno použít
100 %

v nejzávažnějších případech,
kdy existuje
vědomý záměr
vyloučit
některé
uchazeče, je
možno
prominout
0%
75 %

Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky
25 %
- zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči
dle míry
mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)
závažnosti lze
(vychází z řádku č. 8 COCOF)
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedovolené vyjednávání během zadávacího řízení
25 %
- zakázka byla udělena v otevřeném nebo užším řízení, ale zadavatel
s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů,
dle míry
kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah závažnosti lze
jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele
snížit na
(vychází z řádku č. 9 COCOF)
10 %
nebo
5%
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
částka,
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
která
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by představuje
byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se
snížení
i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení dalších prací)
předmětu plus
(vychází z řádku č. 10 COCOF)
25 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu
4
Snížení hmotného předmětu zakázky
25 %
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odkonečné
povídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky (týká se i příhodnoty
padů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije
hmotného
k provedení neoprávněných dodatečných zakázek)
předmětu
(vychází z řádku č. 11 COCOF)

dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
0%
z částky, která
představuje
snížení hmotného
předmětu plus
75 %
konečné
hodnoty hmotného
předmětu
75 %
konečné
hodnoty
hmotného
předmětu

Při používání těchto pokynů ke stanovení finančních oprav z důvodu nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je možná
určitá omezená flexibilita pro případy pozměnění zakázky po jejím přidělení pokud (1) zadavatel nezmění obecné
dispozice oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentace změnou podstatného prvku pro přidělené zakázky, (2)
změny, jestliže byly zahrnuty do oznámení o zakázce nebo do zadávací dokumentace, nebudou mít zásadní dopad na
obdržené nabídky. Mezi podstatné prvky pro přidělení zakázky patří zejména hodnota zakázky, povaha prací, lhůta pro
dodání prací, platební podmínky a použité materiály. Vždy je třeba zkoumat případ od případu.
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Č.
14

15

16

17
18

19

20
21

Popis porušení
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení
- při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro veřejné zakázky,
nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky např. zveřejnění oznámení o zadání zakázky
(vychází z řádku č. 12 COCOF)

- pokud má pochybení pouze formální charakter bez finančního dopadu, finanční oprava se neuplatní
Nezákonné vyloučení/nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- v průběhu procesu otevírání obálek, posuzování a hodnocení
nabídek došlo k neoprávněnému vyloučení/nevyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení v případě, kdy tento postup měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky
Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu
s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii
nebo se zadávací dokumentací

Finanční
1
oprava

Prominutí
odvodu

10 %

90 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
0%

100 %

50 %

50 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %

Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek
Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

25 %

75 %

10 %

90 %

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
- jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky

25 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
snížit na
5%
95 %
nebo
nebo
2%
98 %
Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen
100 %
0%
ze zadávacího řízení
dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
50 %
50 %
Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění
100 %
0%
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ČÁST II
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek
(zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a v režimu Pokynů pro zadávání zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele)

Č.
1

2

3

4

5
6

5

Popis porušení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti
- zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže,
25 %
75 %
což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti
(vychází z řádku č. 21 COCOF)
Veřejné zakázky přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídanými okolnostmi
- hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné soutěže,
nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných za25 %
75 %
kázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly
(vychází z řádku č. 22 COCOF)
Použití nezákonných kritérií pro ověření vhodnosti a výběr
25 %
75 %
účastníků a/nebo zadání zakázky
- použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí
dle míry
dle míry
z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce závažnosti lze závažnosti lze
(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zásnížit na
zvýšit na
stupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem,
10 %
90 %
které upřednostňují jeden subjekt)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 23 COCOF)
5%
95 %
Porušení zásady rovného zacházení
25 %
75 %
- při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování,
nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovnédle míry
dle míry
ho zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral závažnosti lze závažnosti lze
zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud
snížit na
zvýšit na
s jedním ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným
10 %
90 %
způsobem)
nebo
nebo
(vychází z řádku č. 24 COCOF)
5%
95 %
Neprovedení výběrového řízení na dodavatele nebo uzavření
100 %
0%
smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení
Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem vůbec

100 %

0%

Finanční opravy se vztahují na částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
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Č.

Popis porušení

7

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení
- zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, současně však jeho
postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů
Diskriminační definice předmětu zakázky
- zadavatel stanovil diskriminačně předmět zakázky

8

9

10

11

12

13

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
10 %
90 %
nebo
nebo
5%
95 %
25 %
75 %

Dělení předmětu zakázky
- zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity; pokud tento
dle míry
postup vedl až k zadání zakázky bez VŘ, použije se výše uvedený závažnosti lze
bod 5
snížit na
10 %
nebo
5%
Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení
nebo výzvy k podání nabídky
- rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového
5%
řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje Pokyny požadované údaje
Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících
25 %
kritérií
- diskriminační kvalifikační předpoklady
dle míry
- postup hodnocení proveden v rozporu s kritérii stanovenými zada- závažnosti lze
vatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání
snížit na
nabídky nebo v zadávací dokumentaci
10 %
- stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zanebo
kázky
5%
Nedodržení stanoveného postupu pro daný typ výběrového
25 %
řízení
- zadavatel při procesu zadávání zakázky nedodržel stanovený podle míry
stup pro odpovídající typ výběrového řízení
závažnosti lze
snížit na
10 %
nebo
5%
Podstatné porušení základních zásad výběrového řízení
25 %
- zakázka byla zadána formálně v souladu s pravidly pro zahájení
výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení byly
dle míry
podstatným způsobem porušeny základní zásady pro zadávací říze- závažnosti lze
ní, tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskrimisnížit na
nace a to mělo či mohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení
10 %
nebo
5%
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dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
75 %
dle míry
závažnosti lze
zvýšit na
90 %
nebo
95 %
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Č.

Popis porušení

14

Uzavření smlouvy v rozporu s výsledky výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek a v rozporu s výsledkem výběrového řízení
- zadavatel uzavřel smlouvy s uchazečem v rozporu s Pokyny pro
zadávání zakázek nebo v rozporu s výsledkem výběrového řízení

15
16

17

18

6

7

Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení
- zadavatel nezrušil výběrové řízení, ačkoliv byl povinen tak dle Pokynů pro zadávání zakázek učinit
Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při
absenci nepředvídaných okolností
- zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby
původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro VZMR) a v případě, že celkový
rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení
- zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy
o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky
v stanoveném rozsahu
Jiná porušení pravidel
- jiná než výše uvedená pochybení menší závažnosti či formálního
charakteru, která neměla vliv na výsledek výběrového řízení

Finanční
5
oprava

Prominutí
odvodu

25 %

75 %

10 %

90 %

25 %

75 %

100 %

6

0%

7

5%

95 %

2%

98 %

dle míry
dle míry
závažnosti lze závažnosti lze
snížit na
zvýšit na
0%
100 %

V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši
finanční opravy snížit na 25 %.
V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení
zákona o zakázkách nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno
prominout 75 %.
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ČÁST III
Sazby finančních oprav/promíjení odvodů
v ostatních případech

Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

0,5 %

99,5 %

dotace , ke které se dané
porušení váže

100 %

x

dotace, ke které se dané
9
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace proplacené
v rozporu se skutečnými
příjmy projektu

0,5 %

99,5 %

100 %

0%

dotace vyplacená navíc

100 %

0%

dotace vztahující se
k nerealizovanému výdaji

Účetnictví
1

2
3
4

5

6
7

Proplacení způsobilých výdajů z jiného než
projektového
(případně
úvěrového)
účtu
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále
jen „Smlouva“)
Proplacení způsobilých výdajů v hotovosti nad
10.000 Kč
Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
(absence bankovních výpisů, pokladních dokladů
apod.)
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Nedostatky v předložených účetních dokladech,
které sice nejsou formálního charakteru, avšak
nemají vliv na jiné podmínky dotace
Neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů
projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů
projektu na projektovém účtu
Z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj

8

způsobilé výdaje vážící se
k dané faktuře

8

Předčasné vyřazení majetku z evidence v době
udržitelnosti projektu

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

9

Nezařazení majetku podpořeného z dotace do
účetní nebo majetkové evidence

100 %

0%

dotace vztahující se
k majetku

Projekt a jeho změny
1

Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci
projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu
10
Smlouvy

0,5 %

99,5 %

dotace

11

8

Dotací se rozumí ta část způsobilých výdajů, na které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ŘO (např.
92,5 %).
9
Hodnota způsobilých výdajů hrazených z dotace přesahující částku 10.000 Kč.
10
Bez souhlasného stanoviska ke změně ze strany řídícího orgánu.
11
Maximálně však do výše 250.000 Kč.
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Č.

Popis porušení

2

Opakované (druhé a každé další) provedení
podstatné změny projektu bez oznámení
v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. kladného stanoviska
řídícího orgánu)
Provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce
(za předpokladu event. negativního stanoviska
řídícího orgánu)
Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
10 % až 30 % včetně

3

4

Finanční
oprava

Prominutí
odvodu

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

5

Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než
30 %

6

Provedení úprav projektu, které sice nevedou
25 %
k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou
takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou dle míry
k chybovosti napříč celým projektem
závažnosti
lze snížit na
10 %
nebo
5%
Nezajištění povinné udržitelnosti projektu
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou
nebyly
výsledky
realizace
projektu
12
zachovány
Nedodržení nastavených parametrů pro rovné
25 %
příležitosti a environmentální kritéria
dle míry
závažnosti
lze snížit na
15 %
nebo
5%

7

8

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
90 %
nebo
95 %
proporcionálně
s ohledem
na dobu, po
kterou byly dotace
výsledky
realizace
projektu
13
zachovány
75 %
dle míry
závažnosti
dotace
lze zvýšit na
85 %
nebo
95 %

Publicita
1

Nedodržení povinné publicity dle nařízení
Evropské komise č. 1828/2006 - částečné

0,5 %

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

12

Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba neplnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba neplnění podmínky je počítána ve dnech.
13
Podle vzorce: x = b/a . c, kdy a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka
dotace. Doba trvání podmínky a doba plnění podmínky je počítána ve dnech.
14
Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

2

Nedodržení povinné publicity dle
Evropské komise č. 1828/2006 - úplné

nařízení

3

Nedodržení povinné publicity dle pravidel ROP
SZ

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

14

0%

14

99,5 %

způsobilých výdajů na
publicitu, ke kterým se
dané porušení váže

100 %

0%

dotace vážící se
k majetku zatíženému
zástavním právem

0,05 %

99,95 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se
k převáděnému majetku

0,5 %

99,5 %

dotace vážící se
k nepojištěnému majetku

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace vážící se ke
zcizenému majetku

100 %
0,5 %

dotace

Nakládání s majetkem
1

Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou

2

Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou
(příjemce napraví)
Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen
částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou bez
zjednání nápravy
Převedení vlastnického práva k majetku
pořízenému, byť i jen částečně z dotace,
v rozporu se Smlouvou
Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný
majetek pořízený z dotace

3
4
5
6
7

Použití majetku pořízeného z dotace na jiné
účely, které nesouvisí přímo s předkládaným
projektem (bez souhlasu řídícího orgánu)
Zcizení majetku podpořeného z dotace bez
pořízení nového majetku

Archivace
1

Absence Smlouvou požadovaných dokumentů
vztahujících se k projektu

100 %

0%

dotace vážící se
k chybějícím dokumentům

2

Absence dokumentů požadovaných legislativou
(stavební deník, apod.)

100 %

0%

dotace vztahující se
k výdaji

Formální nedostatky

15
16

1

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy / hlášení, a to o 16 a více dnů

0,5 %

99,5 %

dotace

2

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací
zprávy v době udržitelnosti projektu - vůbec
16
nedodá

100 %

0%

dotace

15

Maximálně však do výše 250.000 Kč u MZ a maximálně do výše 100.000 Kč u MH.
Uplatní se v případě, kdy příjemce nereaguje ani na 2. výzvu ORKP. V případě poslední MZ o udržitelnosti nejpozději
do 1 roku od původního termínu pro její předložení.
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Č.

Finanční
oprava

Popis porušení

Prominutí
odvodu

Výchozí částka pro
výpočet finanční opravy

Ostatní
1

Opakované
neposkytování
součinnosti
v souvislosti s realizací projektu dle Smlouvy

2

Vyhotovení,
použití
nebo
předložení
nepravdivých, nesprávných nebo neúplných
dokladů ve smyslu ustanovení § 260 trestního
zákona
Porušení pravidel veřejné podpory

3
4

5

Porušení pravidel veřejné podpory, v jehož
důsledku
došlo
u
projektu
původně
nezakládajícího veřejnou podporu ke změně
znamenající, že projekt naplňuje definici veřejné
podpory dle článku 107 SFE
Nenaplnění cílů a účelu projektu vůbec

6

Nenaplnění cílů a účelu projektu částečně

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

0,5 %

99,5 %

dotace

100 %

0%

dotace

100 %

0%

dotace

25 %

75 %

dle míry
dle míry
závažnosti závažnosti
lze snížit na lze zvýšit na
15 %
85 %
nebo
nebo
5%
95 %
6

Nedodržení principů hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti vynaložených výdajů

7

Nedostatečné plnění povinností ze strany
technického dozoru investora, administrátora
projektu nebo administrátora veřejných zakázek,
které má za následek krácení dotace
Opakované (3x a více) nedodržení lhůt
stanovených v Pokynech pro zadávání zakázek
pro zaslání zadávací dokumentace, zasílání
pozvánek
na
hodnotící
komisi,
zasílání
případného vypořádání námitek apod.

8

9

Nedodržení požadavku na zákaz dvojího
financování

100 %

x%

18

0%

x%

19

výdajů vynaložených
17
v rozporu s principy 3 E
výdajů na TDI, resp.
administraci projektu nebo
zakázky

0,5 %

99,5 %

dotace, ke které se dané
porušení váže

100 %

0%

dotace, ke které se dané
porušení váže

17

Tzn. všech výdajů přesahujících částku, která by byla vynaložena, pokud by příjemce dotace postupoval v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
18
Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky, je shodné s mírou korekce,
o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění
těchto činností.
19
Procento, v jehož výši lze prominout odvod se rovná výši způsobilých výdajů na provádění technického dozoru
investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, po odečtení výdajů, které byly zasaženy
porušením některé z výše uvedených činností.
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Příloha č. 76 k usnesení č. 324/27R/2013

Krajský úřad
Číslo příjemce:
Číslo poskytovatele:

………

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, předsedou Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
e-mail/telefon:
petr.navratil@nuts2severozapad.cz / 475 240 681
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136
Bankovní spojení:
4361022/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „příjemce“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

e-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kanceláře hejtmana
Krajského úřadu Ústeckého kraje
RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777
kadlecova.z@kr-ustecky.cz /475 657 508

IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
882733379/0800, 2451462/0800 Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, tento

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální
radě regionu soudržnosti Severozápad
uzavřené dne 3.1.2013
(dále jen „dodatek“)
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Původní znění čl. II

II.
Výše dotace a její účel
1. „Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši 10 912
desetmilionůdevětsetdvanácttisíc korun českých), z toho:
-

neinvestiční dotace celkem ve výši
z toho:
dotace na činnost Regionální rady

000,-

Kč

(slovy:

10 456 000,- Kč
10 456 000,- Kč

investiční dotace celkem ve výši
z toho:
dotace na činnost Regionální rady

456 000,- Kč
456 000,- Kč

účelově vázanou na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – Úřadu
Regionální rady pro rok 2013.

Nové znění čl. II

II.
Výše dotace a její účel
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši
čtyřicetdevětmilionůdvacetdvatisíce korun českých),
z toho:
- neinvestiční dotace celkem ve výši
z toho:
- dotace na činnost Regionální rady

49 022

000,-

Kč

(slovy:

10 871 000,- Kč
10 456 000,- Kč

-

dotace na spolufinancování projektů ROP

415 000,- Kč

-

38 151 000,- Kč

-

investiční dotace celkem ve výši
z toho:
dotace na činnost Regionální rady

-

dotace na spolufinancování projektů ROP

37 695 000,- Kč

456 000,- Kč

účelově vázanou na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – Úřadu
Regionální rady a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního programu
Severozápad pro rok 2013.

Původní znění čl. IV odst. 1
IV.
Uvolnění dotace
1. Poskytovatel poukáže částku dotace na účet příjemce č.4361022/0800 vedený
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u České spořitelny, a.s., pobočka Ústí nad Labem v termínech dle uvedené tabulky,
ve kterých je dotace poskytována.

v Kč

Datum
úhrady
8.2.2013
28.6.2013
12.7.2013
Celkem

Činnost

Druh
investice
činnost ÚRR neinvestice
činnost ÚRR neinvestice
činnost ÚRR neinvestice
X
X

Částka
456 000
3 000 000
3 000 000
4 456 000
10 912 000

Nové znění čl. IV odst. 1
IV.
Uvolnění dotace
1. Poskytovatel poukáže částku dotace na účet příjemce č.4361022/0800 vedený
u České spořitelny, a.s., pobočka Ústí nad Labem v termínech dle uvedené tabulky,
ve kterých je dotace poskytována.

v Kč

Datum
úhrady
8.2.2013
28.6.2013
12.7.2013
15.9.2013
15.9.2013
10.10.2013
Celkem

Činnost

Druh
investice
činnost ÚRR neinvestice
činnost ÚRR neinvestice
činnost ÚRR neinvestice
projekty
ROP
neinvestice
projekty
ROP
investice
projekty
ROP
investice
X
X

Částka
456 000
3 000 000
3 000 000
4 456 000
415 000
31 445 000
6 250 000
49 022 000

Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Strany souhlasí, že dodatek bude veden v evidenci smluv Krajského úřadu
Ústeckého kraje a Úřadu Regionální rady, která je přístupná pro účely zákona
č.106/1999 Sb., a která obsahuje údaje o smluvních stranách.
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3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními
stranami. Je vyhotoven na čtyřech stranách a ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě
vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení příjemce.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ………………..ze dne…………………

Za příjemce

Za poskytovatele

V Ústí nad Labem dne ………………

V Ústí nad Labem dne .......................

…….……………………………….

……………………………………..

Ing. Petr Navrátil

Oldřich Bubeníček

předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad

hejtman Ústeckého kraje
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