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 103. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 27.01.2016 od 10:04 hodin do 12:00 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/103R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 103. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Mgr. Martina Kliku, MBA
2. Ing. Ladislava Drlého
Usnesení č. 2/103R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 103. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/103R/2016
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 IV. volebního období
2012 – 2016
1. Usnesení č. 31/79R/2015 C-02 Dotační program: „Prevence rizikového chování v Ústeckém
kraji v roce 2015“ – schválení dotací
2. Usnesení č. 79/97R/2015 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem
„Komunikační kampaň – 15 let existence Ústeckého kraje“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
3. Usnesení č. 20/98R/2015 Personální záležitosti příspěvkových organizací Ústeckého kraje v
oblasti zdravotnictví
4. Usnesení č. 51/98R/2015 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „VOŠ a SPŠ stroj., stav. a dopr., Děčín-REKO kanalizace Čs. armády a
Slovanská“ formou otevřeného řízení
5. Usnesení č. 19/99R/2015 D Odůvodnění významných veřejných zakázek zařazených do
výzvy č. 1 Integrovaného regionálního operačního programu
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6. Usnesení č. 145/100R/2015 Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz a změna závazného
ukazatele – objem prostředků na platy pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci
pro rok 2015
7. Usnesení č. 146/100R/2015 Změna účelu a termínu čerpání části příspěvku zřizovatele na
velkou údržbu pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci pro rok 2015
8. Usnesení č. 148/100R/2015 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov,
objekt Václavská – dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů“
zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
9. Usnesení č. 149/100R/2015 C-01 Změna termínu plnění „Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o.
v Roudnici n. L.“ dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 15/SML1874/INV/9/SP-176.12
10. Usnesení č. 152/100R/2015 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle – přístavba užitkového vodojemu“ PD formou otevřeného řízení
11. Usnesení č. 153/100R/2015 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu“ PD formou otevřeného řízení
12. Usnesení č. 154/100R/2015 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony“ PD formou otevřeného řízení
13. Usnesení č. 156/100R/2015 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek, sever III“ PD formou otevřeného
řízení
14. Usnesení č. 157/100R/2015 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na uzavření
rámcové smlouvy na stavební práce s názvem „SPZ Triangle – odstranění podzemních
objektů (Nexen)“ formou otevřeného řízení
15. Usnesení č. 164/100R/2015 Povolení platby za zřízení služebnosti inženýrské sítě formou
splátkového kalendáře
16. Usnesení č. 174/100R/2015 Platový výměr ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvkové organizace
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 222/98R/2015 B-01 Projekt centralizace nákupů pro příspěvkové organizace
zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví – informace o dalším
postupu na 29.02.2016
Usnesení č. 4/103R/2016
Souhrnná informace o udělení cen Ústeckého kraje v roce 2015
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informaci o udělení Ceny hejtmana Ústeckého
kraje v roce 2015 v jednotlivých oblastech takto:
1.
2.
3.
4.
5.

regionální rozvoj: Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc.,
sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Jana Bednářová,
věda a výzkum: MUDr. Josef Richter, CSc.,
kultura: Ing. arch. Vladimír Cejnar,
sport: DHK Baník Most - Černí andělé,

a souhrnnou informaci o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje a Medailí hejtmana
Ústeckého kraje v roce 2015 osobám dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
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B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi, předložit materiál dle bodu A) tohoto
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 5/103R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Tisk Krajských novin
Ústeckého kraje 2016-2017“ 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
„Tisk Krajských novin Ústeckého kraje 2016-2017“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Tisk
Krajských novin Ústeckého kraje 2016-2017“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Tisk
Krajských novin Ústeckého kraje 2016-2017“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Protokol o posouzení kvalifikace č. 3 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Tisk
Krajských novin Ústeckého kraje 2016-2017“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Tisk Krajských novin Ústeckého kraje 2016-2017“ dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.

B)

rozhoduje
1. 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, jehož nabídka
byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a
o uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky s uchazečem VLTAVA-LABE-PRESS,
a.s., nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 21 České Budějovice, IČO 61860981, doručovací
adresa: Klišská 1702/25, 400 01 Ústí nad Labem za podmínek uvedených v jeho nabídce, a
to:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
5 607 096,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
6 784 587,00
2 . pokud vybraný uchazeč VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370
21 České Budějovice, IČO 61860981, doručovací adresa: Klišská 1702/25, 400 01 Ústí
nad Labem neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů od doručení
výzvy k uzavření smlouvy, uzavře zadavatel smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona
s uchazečem druhým v pořadí: MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00, Praha 5, IČO
45313351, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
5 827 294,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
6 701 388,10
3 . pokud uchazeč druhý v pořadí, MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00, Praha 5, IČO
45313351 neposkytne součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy
k uzavření smlouvy, uzavře zadavatel smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona s uchazečem
třetím v pořadí: SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 00, Brno, IČO
25524291, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
5 998 500,00
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Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
C)

6 898 275,00

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele
u veřejné zakázky, zejména uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným uchazečem.
Termín: 28. 2. 2016
2. Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kanceláře hejtmana, zabezpečit veškeré další
úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění
veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 28. 2. 2016
3. Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru kanceláře hejtmana, podat informaci, pokud
se při uzavření smlouvy postupovalo dle části B) bodů 2 nebo 3 tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2016

Usnesení č. 6/103R/2016
Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2015,
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit výroční zprávu k projednání
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 7/103R/2016
Souhrnná informace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2015 a návrh
aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2016 v souladu s Koncepcí vnějších
a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou souhrnnou informaci o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za
rok 2015 a návrh aktivit v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2016 v souladu s Koncepcí
vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje, a to dle přílohy č. 1 – 11 tohoto usnesení.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, souhrnnou informaci
o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2015 a návrh aktivit v oblasti
zahraničních vztahů pro rok 2016 v souladu s Koncepcí vnějších a mezinárodních vztahů
Ústeckého kraje, a to dle přílohy č. 1 – 11 tohoto usnesení.
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, aby dle doporučení v bodě B) tohoto
usnesení předložil souhrnnou informaci o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého
kraje za rok 2015 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2016
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v souladu s Koncepcí vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje na zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 8/103R/2016
Pohledávky příspěvkových organizací Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o plnění úkolů při zkvalitnění vymáhání pohledávek příspěvkových
organizací Ústeckého kraje.

B)

souhlasí
v návaznosti na usnesení č. 12/86R/2015 s realizací semináře zaměřeného na vymáhání
pohledávek pro zaměstnance příspěvkových organizací Ústeckého kraje, kteří pohledávky
aktivně vymáhají, s využitím výstupů ze srovnání roku 2013 a 2014 v rámci třídenního
cyklu, v březnu 2016, po skončení zpracování závěrů hospodaření za rok 2015 a následného
předložení doporučení k vymáhání pohledávek jednotlivým příspěvkovým organizacím.

Usnesení č. 9/103R/2016
SPZ Triangle - uzavření plánovací smlouvy se společností Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření plánovací smlouvy se společností Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.,
IČ: 03614131, dle přílohy č. 12 tohoto usnesení.
Usnesení č. 10/103R/2016
SPZ Triangle – uzavření Dodatku č. 1 k Rezervační smlouvě se společností Kiswire Cord Czech
s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jako Správce programu
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu
Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 (dále jako
„Rozhodnutí“), bude vydán souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o rezervaci
pozemků a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 15/SML2120 ze dne 31. 8. 2015 dle
přílohy č. 13 tohoto usnesení se společností Kiswire Cord Czech s.r.o., IČ: 04210310, a
nebude vydáno vyjádření doporučující provedení změn či doplnění textu uvedené smlouvy,
nebo obsahující sdělení, že smlouva není v souladu s Rozhodnutím,
a
za podmínky, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti dle
části B) tohoto usnesení,
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 15/SML2120 ze dne 31. 8. 2015 se společností Kiswire Cord Czech s.r.o.,
IČ: 04210310, dle přílohy č. 13 tohoto usnesení.
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B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jako Správce programu
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu
Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 (dále jako
„Rozhodnutí“), bude vydán souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o rezervaci
pozemků a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 15/SML2120 ze dne 31. 8. 2015 dle
přílohy č. 13 tohoto usnesení se společností Kiswire Cord Czech s.r.o., IČ: 04210310,
a nebude vydáno vyjádření doporučující provedení změn či doplnění textu uvedené smlouvy,
nebo obsahující sdělení, že smlouva není v souladu s Rozhodnutím,
o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1010/63 o výměře 1.616 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, oddělený z p.p.č. 1010/13 o výměře 15.137 m2 dle GP č. 434378/2015,
k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsaný na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
do vlastnictví společnosti Kiswire Cord Czech s.r.o., IČ: 04210310, za podmínek
uvedených ve Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. 15/SML2120 ze dne 31. 8. 2015 ve znění Dodatku č. 1 dle přílohy č. 13 tohoto usnesení.

C)

ukládá
panu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2016

Usnesení č. 11/103R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie Ústeckého
kraje 2016“ 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 služby s názvem
„Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní
telefonie Ústeckého kraje 2016“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2016“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2016“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2016“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 3 na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2016“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
7. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 4 na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2016“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen „zákon“) o výběru nabídky uchazeče Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových
2808/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 25788001, který podal v rámci elektronické aukce
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nejnižší aukční hodnoty, tedy nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a uzavřít s ním smlouvu v
rámci této veřejné zakázky, a to za těchto podmínek:
Celková nabídková cena bez DPH:
16.361.088,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:

19.796.916,48 Kč

s těmito aukčními hodnotami za jednotku:
Paušál na hlasový tarifr neomezené volání a
neomezené SMS
Paušál na mobilní Datové služby s FUP 10GB pro 1
zúčtovací období
Paušál na mobilní Datové služby bez FUP pro
zúčtovací období
Volání v síti operátora mimo VPN a do ostatních sítí
pro Tarif za 1 Kč
Hlasový roaming hlas – příchozí – země EU

C)

91,00 Kč bez DPH
98,00 Kč bez DPH
228,00 Kč bez DPH
0,35 Kč bez DPH
1,00 Kč bez DPH

Hlasový roaming hlas – odchozí – země EU

2,00 Kč bez DPH

Datový roaming – země EU
SMS v síti operátora mimo VPN a do ostatních sítí
pro Tarif za 1 Kč
Paušál na hlasový tarif za 1 Kč

3,50 Kč bez DPH
0,40 Kč bez DPH
1,00 Kč bez DPH

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 28. 2. 2016
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, ve spolupráci
s oddělením veřejných zakázek odboru investičního, zajistit splnění všech dalších úkonů
této veřejné zakázky souvisejících s jejím přidělením a připravit k uzavření smlouvu na
plnění této veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 20. 2. 2016

Usnesení č. 12/103R/2016
SPZ Triangle - uzavření smlouvy o spolupráci se společností Kiswire Cord Czech s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o spolupráci se společností Kiswire Cord Czech s.r.o.,
IČ: 04210310, dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.
Usnesení č. 13/103R/2016
Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“ – vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) n a v r h u j e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. schválit dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) tuto výjimku pro
dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“
Článek VIII. bod 6) Zásad
Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem
v rámci celkových uznatelných nákladů projektu.
2. schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2016“ dle přílohy č. 15 tohoto usnesení
B) j m e n u j e
dle Článku IX. bodu 1) Zásad, výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotaci podaných
v rámci programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“ ve složení:
RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Bc. Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZÚK
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru ZD
Bc. Jana Rolcová, zástupce odboru ZD
Jana Krpešová, zástupce odboru ZD
náhradníky členů výběrové komise ve složení:
Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje
Radek Belej, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje
Ing. Hana Týlová, zástupce odboru ZD
Ing. Petra Radová, zástupce odboru ZD
Adam Souček, zástupce odboru ZD
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu
A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 14/103R/2016
Spolufinancování projektů IPRM Doprava, schválených Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad – schválení žádosti o dotaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout podle žádosti o dotaci, která je přílohou tohoto
materiálu č.1:
1. o poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí dle
§ 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1, 434 01 Most
výše dotace: 181 169,36 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
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název projektu (akce): Přestupní uzel OD Prior
B) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana ÚK, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 15/103R/2016
Jmenování členů hodnotící komise dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v
Ústeckém kraji pro rok 2016“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

jmenuje
hodnotící komisi pro hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“ ve složení:
RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje (náhradnice Jitka Sachetová,
členka Zastupitelstva Ústeckého kraje, členka Rady Ústeckého kraje)
Mgr. Martin Klika, MBA, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje, člen Rady Ústeckého kraje
(náhradník Pavel Csonka, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje, předseda Výboru pro
zdravotnictví a sociální věci)
Ing. Jaroslava Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů, odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Mgr. Aleš Tallowitz, vedoucí oddělení podpory průmyslu a podnikání, odbor strategie,
přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Dagmar Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Ing. Martina Francírková, ředitelka Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
Mgr. Alena Hájková, ředitelka regionální kanceláře pro Ústecký kraj agentury CzechInvest
Ing. Jiří Pánek, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství Úřadu práce ČR – Krajské
pobočky v Ústí nad Labem (náhradník Ing. Jaroslav Kunc, ředitel Odboru zaměstnanosti
Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ústí nad Labem).

B)

ukládá
1 . Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 15. 3. 2016
2 . Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
zpracovat statut a jednací řád a předložit jej ke schválení výše zmíněné hodnotící komise
Termín: 25. 3. 2016

Usnesení č. 16/103R/2016
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 15/SML0685 o poskytnutí dotace.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 15/SML2020, 14/SML2557 a
15/1989 o poskytnutí dotace.
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 17/103R/2016
Regionální stálá konference
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 19/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 a to jeho část A).
B) schvaluje
podání žádosti o dotaci do Operačního programu Technická pomoc, prioritní osa 1 – Podpora
řízení a koordinace Dohody o partnerství, výzvy č. 3 na projekt „Regionální stálá konference
Ústeckého kraje“ a předfinancování výdajů projektu z Fondu rozvoje ÚK.
C) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění podání žádosti o dotaci na realizaci projektu
„Regionální stálá konference Ústeckého kraje“.
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 18/103R/2016
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“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Změny Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Saskou rozvojovou bankou a Ústeckým
krajem na realizaci projektu v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ dle přílohy č. 16
tohoto usnesení.

B)

ukládá
1. Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Změnu Smlouvy o
poskytnutí dotace dle tohoto usnesení.
Termín: 1. 2. 2016
2. Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů,
zabezpečit veškeré další úkony vedoucí k uzavření Změny Smlouvy o poskytnutí dotace
dle tohoto usnesení a předložit jej k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 2. 2016
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Usnesení č. 19/103R/2016
Platový výměr ředitelky školy zřizované Ústeckým krajem
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 se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat od 1. 2. 2016
Mgr. Simoně Vágnerové, ředitelce Obchodní akademie a Střední odborné školy generála
Františka Fajtla, Louny, příspěvkové organizace (platový výměr č. 4654),

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 19. 2. 2016

Usnesení č. 20/103R/2016
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace – personální
záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl.
mládeže 5/9, příspěvkové organizace, Mgr. Zdeňka Volfa, ke dni 31. 7. 2016, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle ust. §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, o
vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední
zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 17 tohoto
usnesení.

C)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2016

Usnesení č. 21/103R/2016
Změny v oblasti vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) nesouhlasí
se záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zrušit přílohu upravující vzdělávání
žáků s lehkým mentálním postižením Rámcového vzdělávacího programu pro základní
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vzdělávání a podporuje zachování základních škol praktických, jako typ speciálních škol
určených zejména pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
B) podporuje
zachování základních škol praktických, jako typ speciálních škol určených zejména pro
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje přijmout usnesení dle bodu A) a B) tohoto usnesení.
D) ukládá
Janě Vaňhové, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, předložit usnesení dle bodu A) a B)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 22/103R/2016
Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 – Střední odborná škola energetická a
stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
účelový investiční příspěvek pro rok 2016, pro Střední odbornou školu energetickou a
stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu, Chomutov, příspěvkovou
organizaci, ve výši 1 787 tis. Kč, na rekonstrukci bytových jader domova mládeže – 2. část
(Na Průhoně 4800).

B)

ukládá
1 . Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 24. 2. 2016
2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelového investičního příspěvku.
Termín: 30. 6. 2016

Usnesení č. 23/103R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání

sou h la sí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a
s nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze
č. 18 tohoto usnesení.

Usnesení č. 24/103R/2016
Výzva „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 2015“ – dodatek ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1 . vzít na vědomí žádost o změnu termínu uznatelnosti nákladů dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15/SML2273 o poskytnutí neinvestiční
dotace v rámci Výzvy k podávání individuálních žádostí o dotaci „Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže 2015“, dle přílohy č. 19 tohoto usnesení.
B) ukládá
Janě Vaňhové, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 25/103R/2016
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 2/2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku
52 391 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 14 094 070 tis. Kč:
1)

zvýšení o částku 1 096 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – UZ 13 233 – zvýšení o částku 1 096 tis. Kč
– převod finančních prostředků z roku 2015
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 233 – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
– zvýšení o částku 1 096 tis. Kč:
 projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2“
– 547 tis. Kč – rezerva
 projekt „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém
kraji“ – 278 tis. Kč pro partnera č. 3 Litvínovskou vzdělávací společnost,
s. r. o.
 projekt „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin
s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji“ – 196 tis. Kč pro partnera č. 2
Vzdělávací společnost Edost, s. r. o.
 projekt „Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji“ – 75 tis. Kč pro
partnera č. 3 Omni Tempore, o. p .s.

2)

zvýšení o částku 783 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 783 tis. Kč – převod finančních prostředků
z roku 2015
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 010 – zvýšení o částku 783 tis. Kč – státní příspěvek na
výkon pěstounské péče – služby

3)

zvýšení o částku 39 149 tis. Kč
financování
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prostředky minulých let – zvýšení o částku 39 149 tis. Kč – převod zůstatku finančních
prostředků globálního grantu Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost k 31. 12. 2015
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o částku 35 348 tis. Kč:
 UZ 33 030 – globální grant Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (GG OP VK) v oblasti podpory 1.1 až 1.3
– rezerva – 35 334 tis. Kč
 UZ 33 007 – Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, opatření 5.1 – rezerva – 14 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 33 926 – zvýšení o částku 3 801
tis. Kč – GG OP VK v oblasti 1.1 až 1.3
– rezerva
4) zvýšení o částku 9 658 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 9 658 tis. Kč – zapojení zůstatku
k 31. 12. 2015 – Fond Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje – zvýšení o částku
9 658 tis. Kč – rezerva
5)

zvýšení o částku 1 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 1 tis. Kč – zapojení zůstatku z Regionálního
podpůrného
fondu
Ústeckého
kraje
k 31. 12. 2015
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
– zvýšení o částku 1 tis. Kč – bankovní poplatky

6)

zvýšení o částku 1 704 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 1 704 tis. Kč – zůstatek minulých let na
Fondu zaměstnavatele
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele, Fond zaměstnavatele – zvýšení o částku 1 704 tis. Kč
– příspěvek na rekreaci
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Usnesení č. 26/103R/2016
Finanční tok Ústeckého kraje na rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
plán toku finančních prostředků Ústeckého kraje v roce 2016 podle předloženého materiálu,
B) ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana,
Mgr. Ing. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele,
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí,
Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu odboru ekonomického,
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového,
JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního,
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje,
Ing. Zdence Švehlové, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví,
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství,
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního,
Ing. Květoslavě Milerové, vedoucí odboru správních činností a krajský živnostenský úřad,
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
1.

v případě zásadních změn v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2016 upravit v této
souvislosti finanční tok a změnu předat neprodleně na ekonomický odbor.

2.

na základě požadavku ekonomického odboru zpracovat aktualizaci finančního toku
ve stanoveném časovém úseku v podrobném členění příjmů a výdajů.
Termín: průběžně v roce 2016

Usnesení č. 27/103R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěrového
rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období 2016-2023“ 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
„Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období 20162023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období 20162023“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období 20162023“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
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4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky služby s názvem
„Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období 20162023“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
B)

navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí:
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na
období 2016-2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období
2016-2023“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
- Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období
2016-2023“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
- Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky služby s názvem
„Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období
2016-2023“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
2. rozhodnout
a) dle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nabídky v zadávacím řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěrového rámce ve výši
600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj na období 2016-2023“, zadávané formou otevřeného
řízení, uchazeče:
 Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO:
00001350, za těchto podmínek uvedených v nabídce:
- Celková nabídková cena v Kč (dle modelového propočtu): 9.152.111,11 Kč
Úrokové náklady úvěru - smluvní úrok: 1M PRIBOR + marže banky, tj. 0,20 %
p.a. + 0,08 % p.a. = 0,28 % p.a. (v modelovém příkladu byla výše 1M PRIBOR
stanovena k 30. 9. 2015)
- Výše úroků z prodlení: 0,01 % p.a.
b) dle ustanovení § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o úvěru dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu s uchazečem Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150
57 Praha 5, IČO: 00001350
3. uložit
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít Smlouvu o úvěru dle přílohy č.
5 předloženého materiálu.
Termín: do 31. 3. 2016

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu B)
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016

Usnesení č. 28/103R/2016
Projednání investičního záměru odboru SMT Střední školy technické, gastronomické a
automobilní Chomutov s investičními výdaji nad 5 mil. Kč na rok 2016 a další
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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předložený investiční záměr odboru SMT dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na akci
„Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - přemístění teoretické
výuky gastronomických oborů“ ve výši 47.500 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. 29/103R/2016
Projednání investičního záměru odboru SMT Střední odborné školy energetické a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov s investičními výdaji nad 5 mil. Kč
na rok 2016 a další
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
předložený investiční záměr odboru SMT dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na akci
„Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“ v celkové výši
48 500 tis. Kč vč. DPH.
B) ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru prověřit návaznost schvalovacích
procesů akcí „Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“ a
„Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov“ (dodávka strojů pro
truhlářskou výrobu z dotací ROP) a informovat radu a finanční a investiční komisi.
Termín: 30.4. 2016
Usnesení č. 30/103R/2016
Investiční komise
Rada Ústeckého kraje po projednání

A)

rozhoduje
o změně názvu „Finanční a investiční komise“, zřízené usnesením Rady ÚK č. 10/2R/2012
písm. C) z 28. 11. 2012, na „Finanční komise“, a o změně její působnosti spočívající ve
vyčlenění problematiky investičních akcí do působnosti nově zřizované Investiční komise.

B)

zřizuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) a ust. § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Investiční komisi Rady Ústeckého kraje s počtem 8
členů.

C)

jmenuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, předsedu, místopředsedu a členy Investiční komise Rady Ústeckého
kraje:
1. Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje, předseda
2. Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,
místopředseda
3. Ing. Josef Svoboda, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
4. Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu Ústeckého
kraje
5. Ing. Stanislav Dostál, vedoucí odboru ekonomického Krajského úřadu Ústeckého
kraje
17

6. Ing. Martin Mandík, předseda oblasti Ústí nad Labem, s působností pro Ústecký kraj,
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
7. Ing. František Jochman, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
8. Ing. Vladislav Milerski, zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro Ústecký kraj

D)

schvaluje
1. statut Investiční komise Rady Ústeckého kraje dle přílohy č. 20 tohoto usnesení
2. upravený statut Finanční komise Rady Ústeckého kraje dle přílohy č. 21 tohoto usnesení
3. plán práce a termíny Finanční komise Rady Ústeckého kraje na období leden až srpen 2016
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Usnesení č. 31/103R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium T.G.
Masaryka Litvínov – rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a sanace suterénního a
přízemního zdiva budovy gymnázia“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Změnový list č. 1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Návrh dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. 15/SML2266/INV/54/SP na plnění
veřejné zakázky na dodatečné stavební práce s názvem „Gymnázium T.G. Masaryka
Litvínov – rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a sanace suterénního a přízemního
zdiva budovy gymnázia – dodatečné stavební práce“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.

B)

rozhoduje
podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) o přidělení veřejné zakázky na dodatečné stavební práce s názvem
„Gymnázium T.G. Masaryka Litvínov – rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a
sanace suterénního a přízemního zdiva budovy gymnázia – dodatečné stavební práce“
zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, dodavateli
NATURTEP spol. s.r.o. Na Lučinách 10/1, 417 12 Proboštov, IČO: 27347311, se kterým byla
uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě o dílo č.
15/SML2266/INV/54/SP ve smyslu potvrzení změnového listu č. 1, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu:
Cena díla dle původní SoD:
6 433 245,17 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1:
942 929,29 Kč bez DPH
Konečná cena dle dodatku č. 1:
7 376 174,46 Kč bez DPH
Konečná cena dle dodatku č. 1:
8 925 171,10 Kč včetně DPH

C)

ukládá
1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony této
veřejné zakázky, připravit a předložit dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 20. 2. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 29. 2. 2016

Usnesení č. 32/103R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Kojenecké ústavy UK – dokončení stavebních prvků fasády“
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Rozpočet č. 1 – 6 vč. rekapitulace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Smlouvu o dílo, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B)

rozhoduje
o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Kojenecké ústavy UK – dokončení stavebních prvků fasády“ a o uzavření smlouvy o dílo,
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu s dodavatelem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78,
186 00 Praha 8, IČO: 27195147, za podmínek uvedených v rozpočtu č. 1 - 6 vč.
rekapitulace, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu:
- Celková nabídková cena bez DPH:
894 514,24 Kč
- Celková nabídková cen včetně DPH: 1 028 691,38 Kč

C)

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony této
veřejné zakázky, připravit a podepsat smlouvu o dílo.
Termín: 29. 2. 2016

Usnesení č. 33/103R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „II/247
Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část“ dodatečné služby
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Žádost o posun termínů s ohledem na změnu rozsahu řešení ze dne 14.1.2016, vč. žádosti o
prominutí penále, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Výpočet smluvní pokuty, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3. Návrh dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. 15/SML0785/INV/7/2015/PD-113.14, dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Hodnotící tabulku po prodloužení termínu plnění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
1. o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na dodatečné služby s názvem
„II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část“ a o uzavření dodatku č. 1
k původní smlouvě o dílo dle Žádosti o posun termínů s ohledem na změnu rozsahu řešení
ze dne 14.1.2016, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, původnímu dodavateli:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov, IČO: 25793349, se
kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo č. 15/SML0785/INV/7/2015/PD-113.14.
Původní cena díla dle SoD:
8 994 000,00 Kč bez DPH, 10 756 740,00 Kč vč. DPH
Dodatečné služby dle dodatku č. 1: 404 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena dle dodatku č. 1: 9 398 000,00 Kč bez DPH, 11 245 580,00 Kč vč. DPH
2. o prominutí penále ve výši 153 549,00 Kč vč. DPH dodavateli SUDOP PRAHA a.s.,
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov, IČO: 25793349 za nedodržení termínů dílčích
plnění dle Smlouvy o dílo č. 15/SML0785/INV/7/2015/PD-113.14 ze dne 17. 4. 2015.
Jedná se nedodržení termínu u 1. etapy „Větev Michalovická“ pro činnost a1) Podklady
pro majetkoprávní vypořádání – záborové elaboráty, kdy původní termín realizace byl do
13.11.2015.
3. o prodloužení dílčích termínu plnění v rámci 1. etapy a to činnost a1) Podklady pro
majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty z původních 30 týdnů od podpisu SoD
na 50 týdnů od podpisu SoD a 2. etapy pro činnost A1) Podklady pro majetkoprávní
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vypořádání - záborové elaboráty z původních 17 týdnů od podpisu SoD na 47 týdnů od
podpisu SoD. Zároveň s posunutím dílčího termínu pro majetkoprávní vypořádání jak 1. ,
tak 2. etapy dojde k úpravě termínů dalších plnění, která jsou na majetkoprávním
vypořádání závislá.
C)

ukládá
1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony
veřejné zakázky, připravit a předložit dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo k podpisu a
zabezpečit odeslání informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje výše uvedenému
dodavateli.
Termín: 29. 2. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 29. 2. 2016

1.
Usnesení č. 34/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 872/3 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 872/1 o výměře 4212 m2 dle geometrického plánu č. 260-208/2015
ze dne 6. 11. 2015)
obec Křešice, k.ú. Zahořany u Litoměřic, zapsaný na LV č. 437 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
2.
Usnesení č. 35/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1021/4 o výměře 76 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.č. 1021/1 o výměře 1599 m2 a sloučen z p.č. 1021/1 díl „a“ o výměře
42 m2 a p.č. 1022/1 díl „b“ o výměře 34 m2 dle geometrického plánu č. 533-36/2015 ze
dne 14. 8. 2015)
- pozemek: p.č. 1022/17 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.č. 1022/1 o výměře 12452 m2 dle geometrického plánu č. 53336/2015 ze dne 14. 8. 2015)
obec Polepy, k.ú. Polepy, zapsaných na LV č. 831 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
3.
Usnesení č. 36/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 360 o výměře 586 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na
pozemku stojí stavba: vod. dílo, hráz ohr, LV 970,
obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic, zapsané na LV č. 51 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
4.
Usnesení č. 37/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 1722/4 o výměře 4 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok
přirozený (oddělen z pozemku p. č. 1722/1 o výměře 9233 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 418-238/2015 ze dne 18. 8. 2015)
- pozemek: p. p. č. 1723/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
tok přirozený (oddělen z pozemku p. č. 1723 o výměře 298 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 418-238/2015 ze dne 18. 8. 2015)
obec Lipová, k. ú. Lipová u Šluknova, zapsaných na LV č. 342 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
5.
Usnesení č. 38/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 877/26 o výměře 394 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Děčín XXXII - Boletice nad Labem, č.p. 415, obč. vybavenost,
umístěna na pozemku p.č. 877/26
obec Děčín, k. ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 95 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
6.
Usnesení č. 39/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 3466/21 o výměře 315 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Děčín VI – Letná, č.p. 1627, obč. vybavenost, umístěna na pozemku
p.č. 3466/21
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaných na LV č. 2005 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
7.
Usnesení č. 40/103R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1694 o výměře 1481 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 941, bydlení, umístěna na pozemku p.č. 1694
- pozemek: p.č. 1695 o výměře 511 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2410 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
8.
Usnesení č. 41/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 710/5 o výměře 428 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen z pozemku
p.č. 710/1 o výměře 62 000 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 71254/2015 ze dne 27.7.2015)
obec Český Jiřetín, k. ú. Fláje, zapsaný na LV č. 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj
- stavba: část komunikace III/01312 vedená jako odstavná plocha, umístěna na pozemku
p.č. 710/5 a p.č. 602/39 (LV 3) dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 71254/2015 ze dne 27.7.2015
obec Český Jiřetín, k. ú. Fláje, ve vlastnictví Ústeckého kraje.
9.
Usnesení č. 42/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: p.č. 4400/140 o výměře 1180 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 2298-172/15
Ing. Vojtěcha Pláničky ze dne 7.12.2015: 1.650.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1.650.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% nejnižšího podání
5. Práva třetích osob: oprávnění z věcných břemen zapsaných v katastru nemovitostí

B)

ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016
10.
Usnesení č. 43/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Novosedlice, se
sídlem Trnovanská 208, Novosedlice 417 31, IČ:00266531, a to:
- pozemek: část p. č. 577/1 o výměře max. 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Novosedlice, k.ú. Novosedlice, zapsaný na LV č. 1155 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
11.
Usnesení č. 44/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litoměřice,
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.č. 1265/16 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, (oddělen z p.č. 1265/16 o výměře 37 m2 dle geometrického plánu č. 4340-656/2015
ze dne 5. 10. 2015)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
12.
Usnesení č. 45/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o neschválení záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Malá Veleň, se sídlem: Malá Veleň, 405 02, Jedlka 46, IČ: 00525049, a to:
- pozemek: část p. č. 1474/1 o výměře max. 250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
13.
Usnesení č. 46/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lobendava,
se sídlem: Lobendava 271, 407 84 Lobendava, IČ: 00555983, a to:
- pozemek: st. p. č. 145 o výměře 786 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Lobendava, čp. 105, rodinný dům, umístěna na pozemku st. 145
- pozemek: st. p. č. 149 o výměře 250 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Lobendava, čp. 106, rodinný dům, umístěna na pozemku st. 149
- pozemek: st. p. č. 360 o výměře 27 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st. p. č. 401 o výměře 123 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku st. 401
- pozemek: p. p. č. 226/1 o výměře 55 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p. p. č. 238/2 o výměře 172 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. p. č. 238/3 o výměře 34 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. p. č. 239 o výměře 326 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek: p. p. č. 240/3 o výměře 109 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. p. č. 241 o výměře 310 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek: p. p. č. 242 o výměře 313 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek: p. p. č. 244 o výměře 1777 m2, druh pozemku: zahrada
obec Lobendava, k. ú. Lobendava, zapsaných na LV č. 139 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
14.
Usnesení č. 47/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Dobkovice, se
sídlem Dobkovice 101, PSČ 407 03, Dobkovice, IČ: 00261246, a to:
- pozemek: část p.č. 746 díl „d“ o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.č. 746 o výměře 144 m2 geometrickým plánem č. 411019/2015 ze dne 14. 11. 2015)
obec Dobkovice, k.ú. Dobkovice, zapsané na LV č. 187 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
15.
Usnesení č. 48/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Verneřice, se
sídlem Mírové náměstí 138, PSČ 407 25, Verneřice, IČ: 00261742, a to:
- pozemek: část p.č. 2137/1 díl „g“ o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 2137/1 o výměře 3987 m2 geometrickým plánem
č. 538-042/2015 ze dne 26. 11. 2015)
obec Verneřice, k.ú. Verneřice, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
16.
Usnesení č. 49/103R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu městu
Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem,
IČ: 00081531, a to:
- pozemek: p.č. 1491/9 o výměře 111 m2, druh pozemku: jiná plocha
obec Ústí nad Labem, k. ú. Sebuzín, zapsané na LV č. 563 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
17.
Usnesení č. 50/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, obci Černčice, se
sídlem Jiráskova 223, 439 01 Černčice, IČ: 00556271, a to:
- pozemek: část p.č. 382/2 o výměře max. 800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Černčice, k. ú. Černčice u Loun, zapsané na LV č. 854 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj,
18.
Usnesení č. 51/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, obci Holedeč, se
sídlem Holedeč 30, 438 01 Holedeč, IČ: 00556297, a to:
- pozemek: část p.č. 1734/2 o výměře max. 800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Holedeč, k. ú. Holedeč, zapsané na LV č. 225 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
19.
Usnesení č. 52/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, obci Hřivice, se
sídlem Hřivice 24, 439 65 Hřivice, IČ: 00264971, a to:
- pozemek: p.č. 1240/15 o výměře 385 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.č. 1240/11 o výměře 11889 m2 dle GP č. 384-40/2015 ze dne
3.8.2015),
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- pozemek: p.č. 1264/8 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.č. 1264/1 o výměře 26443 m2 dle GP č. 384-40/2015 ze dne
3.8.2015),
- pozemek: p.č. 1264/9 o výměře 218 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.č. 1264/1 o výměře 26443 m2 dle GP č. 384-40/2015 ze dne
3.8.2015),
obec Hřivice, k. ú. Hřivice, zapsaných na LV č. 348 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj,
20.
Usnesení č. 53/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje městysi Cítoliby, se sídlem Zeměšská 219, Cítoliby, PSČ: 439 02, IČ: 00556262, a
to:
- pozemek: část p.č. 823/1 díl „b+c“ o výměře 186 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z pozemku p.č. 823/1 o výměře 12778 m2 a přisloučen do pozemku p.č. 93/2
geometrickým plánem č. 698-49/2015 ze dne 2. 6. 2015),
- pozemek: část p.č. 823/1 díl „f“ o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z pozemku p.č. 823/1 o výměře 12778 m2 a přisloučen do pozemku p.č.
722/74 geometrickým plánem č. 698-49/2015 ze dne 2. 6. 2015),
- pozemek: část p.č. 823/1 díl „g“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z pozemku p.č. 823/1 o výměře 12778 m2 a přisloučen do pozemku p.č.
722/221 geometrickým plánem č. 698-49/2015 ze dne 2. 6. 2015),
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsaných na LV č. 583 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

21.
Usnesení č. 54/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Straškov-Vodochody, se sídlem Straškov 2, PSČ 411 84 Straškov-Vodochody,
IČ: 00264431, a to:
- pozemek: p.č. 615/4 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.č. 615/1 o výměře 4153 m2 dle geometrického plánu č.
374-654/2015 ze dne 30. 10. 2015)
- pozemek: p.č. 618/2 o výměře 342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 618/3 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.č. 618 o výměře 10237 m2 dle geometrického plánu č. 374-654/2015 ze
dne 30. 10. 2015)
- pozemek: p.č. 619/2 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.č. 619 o výměře 10086 m2 dle geometrického plánu č.
374-654/2015 ze dne 30. 10. 2015)
obec Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov zapsaných na LV č. 708 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavovi Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

22.
Usnesení č. 55/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Rybniště, se sídlem: Rybniště 33, 407 51 Rybniště, IČ: 00524212, a to:
- pozemek: p. č. 17/2 o výměře 1002 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 17 o výměře 20550 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 467-183/2015 ze dne 18. 8. 2015)
obec Rybniště, k. ú. Rybniště, zapsané na LV č. 277 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj 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.
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. 11. 2016
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B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

23.
Usnesení č. 56/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Žalany, se sídlem Pražská 93, Žalany 417 63, IČ:00266655, a to:
- pozemek: p. č. 1067/29 o výměře 1413 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1067/2 o výměře 10283 m2
geometrickým plánem č. 501-260/2015 ze dne 26.4.2015)
- pozemek: p. č. 1089/5 o výměře 199 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1089/1 o výměře 3454 m2
geometrickým plánem č. 501-260/2015 ze dne 26.4.2015)
- pozemek: p. č. 1089/6 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1089/1 o výměře 3454 m2
geometrickým plánem č. 501-260/2015 ze dne 26.4.2015)
- pozemek: p. č. 1115/8 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1115/2 o výměře 1253 m2 geometrickým
plánem č. 501-260/2015 ze dne 26.4.2015)
obec Žalany, k.ú. Žalany, zapsaných na LV č. 397 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: 00080837.
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: 31. 8. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

24.
Usnesení č. 57/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí
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z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lobendava, se sídlem Lobendava 271, 407 84
Lobendava, IČ: 00555983, a to:
- pozemek: p.č. 1828/2 o výměře 7056 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1828 o výměře 15542 m2
geometrickým plánem č. 139-152/2013 ze dne 9.12.2013),
obec Lobendava, k. ú. Severní, zapsaný na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj
- těleso komunikace v délce 0,922 km (silnice II/267 od km 0,000 státní hranice – do km
0,922 – silnice II/266) včetně příslušenství a součástí na pozemku p.č. 1828/2 v k. ú.
Severní 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: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

25.
Usnesení č. 58/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Františkov nad Ploučnicí, se sídlem: Františkov nad Ploučnicí 79, PSČ: 407
23, Františkov nad Ploučnicí, IČ: 00555941, a to:
- pozemek: p.č. 411/5 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 411/1 o výměře 9269 m2 geometrickým
plánem č. 209-013/2015 ze dne 14. 5. 2015)
obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 42
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj
- pozemek: p.č. 577/10 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 577/12 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 577/13 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (všechny oddělené z pozemku p.č. 577 o výměře 9300 m2
geometrickým plánem č. 156-009/2015 ze dne 3. 6. 2015),
- pozemek: část p.č. 577 díl „g“ o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen geometrickým plánem č. 156-009/2015 ze dne 3. 6. 2015
a přisloučen do st.p.č. 114),
- pozemek: část p.č. 577 díl „b“ o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen geometrickým plánem č. 156-009/2015 ze dne 3. 6. 2015
a přisloučen do nově vzniklého p.č. 577/11),
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- pozemek: část p.č. 577 díl „d+h“ o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (odděleny geometrickým plánem č. 156-009/2015 ze dne 3. 6.
2015 a přisloučeny do nově vzniklého p.č. 577/14),
- pozemek: část p.č. 577 díl „e“ o výměře 98 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen geometrickým plánem č. 156-009/2015 ze dne 3. 6. 2015
a přisloučen do nově vzniklého p.č. 577/15),
- pozemek: část p.č. 577 díl „f“ o výměře 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen geometrickým plánem č. 156-009/2015 ze dne 3. 6. 2015
a přisloučen do nově vzniklého p.č. 577/16),
- pozemek: část p.č. 577 díl „c“ o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 42
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

26.
Usnesení č. 59/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Petrovice, se sídlem: Petrovice čp. 529, 403 37 Petrovice, IČ: 00266922, a to:
- pozemek: p. č. 2811/3 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2811/4 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 2811/1 o výměře 1301 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 943-22/2015 ze dne 13. 4. 2015)
- pozemek: p. č. 2875/21 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2875/1 o výměře 8916 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 943-22/2015 ze dne 13. 4. 2015)
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaných na LV č. 202 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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: 00080837.
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 8. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

27.
Usnesení č. 60/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů 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.č. 1204/6 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žim, k.ú. Žim, 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.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 155/15/4120 a doložky dle přílohy č. 22 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.č. 1204/6 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žim, k.ú. Žim, 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: 30. 6. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

28.
Usnesení č. 61/103R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů 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.č. 284/12 o výměře 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 146/2015 a doložky dle přílohy č. 23 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.č. 284/12 o výměře 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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: 30. 6. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

29.
Usnesení č. 62/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů 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.č. 517 o výměře 16552 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Vrskmaň, k.ú. Vrskmaň, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 184/2015 a doložky dle přílohy č. 24 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.č. 517 o výměře 16552 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vrskmaň, k.ú. Vrskmaň, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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: 30. 6. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

30.
Usnesení č. 63/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů 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.č. 596/11 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 596/12 o výměře 921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 596/18 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsaných 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.
33

2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 6537/2015 a doložky dle přílohy č. 25 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.č. 596/11 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 596/12 o výměře 921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 596/18 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsaných 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 uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 30. 6. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

31.
Usnesení č. 64/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, 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.č. 194/2 o výměře 19434 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k. ú. Hněvice, 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.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 5787/2015 a doložky dle přílohy č. 26 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.č. 194/2 o výměře 19434 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Štětí, k. ú. Hněvice, 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 uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 30. 9. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

32.
Usnesení č. 65/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, 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.č. 1039/3 o výměře 736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 1039/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 171-66/2014 ze dne 23. 8. 2015),
obec Třebenice, k. ú. Medvědice, 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.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 6273/2015 a doložky dle přílohy č. 27 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.č. 1039/3 o výměře 736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 1039/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
171-66/2014 ze dne 23. 8. 2015),
obec Třebenice, k. ú. Medvědice, 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 uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
35

Termín: 30. 9. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

33.
Usnesení č. 66/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu je dána
pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, Ústí nad
Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70886300, a to:
- pozemek: p.č. 2477/8 o výměře 2717 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha (pozemek p.č. 2477/8 byl oddělen z pozemku p.č. 2477 o výměře
8930 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2410-272/2015 ze dne
26. 11. 2015 a je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
obec Lovosice, k. ú. Lovosice, zapsané na LV č. 6148 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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
s podmínkou, že:
pozemek p. č. 2477/8 bude využit výhradně pro účely výstavby výjezdové základny
v Lovosicích příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj (pro zajištění rychlé lékařské pomoci pro oblast
Lovosic, Litoměřic a okolních obcí a zejména s ohledem na dostupnost nájezdu na D8
v obou směrech) a dále s podmínkou, že kraj:
− se zavazuje, že darovanou nemovitost po dobu patnácti let ode dne nabytí jejího
vlastnictví nezcizí a bude ji využívat ve veřejném zájmu, nikoliv ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, ani ji k takovým účelům neposkytne třetím osobám.
− zcizí-li nemovitost v rozporu s předchozím odstavcem, je povinen zaplatit dárci
neprodleně finanční kompenzaci ve výši ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé, která
bude stanovena ke dni jejího zcizení znaleckým posudkem soudního znalce v oboru
oceňování nemovitostí, kterého dárce určí. Obdarovaný je povinen nahradit dárci
náklady na vypracování znaleckého posudku. Poruší-li obdarovaný jinou svou
povinnost dle předchozího odstavce, je povinen neprodleně odevzdat dárci vše, co
porušením své povinnosti získal.
− souhlasí, že dárce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v tomto článku
kontrolovat, zda jsou obdarovaným plněny podmínky sjednané touto smlouvou a
obdarovaný je povinen poskytnout dárci odpovídající součinnost.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 4. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

34.
Usnesení č. 67/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 316 o výměře 18 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek oddělen
z p.č. 1021/1 o výměře 23432 m2 geometrickým plánem č. 270-4673/2014 ze dne 21. 10.
2015)
obec Měcholupy, k. ú. Měcholupy u Žatce, zapsané na LV č. 174 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
za
nemovitost ve vlastnictví
, a to:
- pozemek: p.č. 1144 o výměře 180 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen ze st.p.č. 115 o výměře 592 m2 geometrickým plánem
č. 270-4673/2014 ze dne 21.10.2015),
obec Měcholupy, k. ú. Měcholupy u Žatce, zapsané na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro
.
35.
Usnesení č. 68/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
, a to:
- pozemek: podíl /18 p.č. 1115/41 o výměře 51 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaný na LV č. 281 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 542,--Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová zpráva
plus 400,--Kč administrativní náklady) 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.
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: 30. 6. 2016

B)

ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016
36.
Usnesení č. 69/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
, a to:
- pozemek: podíl /3 p.č. 1115/7 o výměře 39 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 1115/23 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 1115/49 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaných na LV č. 295 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 1.734,--Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) 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.
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: 30. 6. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

37.
Usnesení č. 70/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
a to:
- pozemek: podíl /3 p.č. 1115/7 o výměře 39 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 1115/23 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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- pozemek: podíl 1/3 p.č. 1115/49 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaných na LV č. 295 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 1.734,--Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) 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.
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: 30. 6. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

38.
Usnesení č. 71/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
to:
- pozemek: p. č. 334 díl „a“ o výměře 261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (oddělen z pozemku p. č. 334 o výměře 351 m2 dle
geometrického plánu pro změnu hranic pozemku č. 783-96/2013 ze dne 30. 5. 2013)
- pozemek: p. č. 1046 díl „d“ o výměře 238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (oddělen z pozemku p. č. 1046 o výměře 883 m2 dle
geometrického plánu pro změnu hranic pozemku č. 783-96/2013 ze dne 30. 5. 2013)
a jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí
obec Děčín, k. ú. Děčín-Staré Město, zapsaných na LV č. 709 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro
za celkovou kupní cenu 7.540,- Kč (15,11 Kč/m dle ZP č. 2046/2015 ze dne
12. 12. 2014) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda,
IČ: 47274654.
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: 30. 11. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016
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39.
Usnesení č. 72/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od
a to:
- pozemek: p.č. 2265/75 o výměře 559 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 1729/37 o výměře 8105 m2 geometrickým plánem č. 1328229/2011 ze dne 20. 5. 2011),
obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsané na LV č. 1405 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec, za kupní cenu 22.360,--Kč (40,--Kč/m2 viz
důvodová zpráva).
2. rozhodnout o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj dle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb. k nemovitostem, a to:
- pozemek: p.č. 1729/37 o výměře 5425 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 1729/66 o výměře 2121 m2, druh pozemku: orná půda
(oba odděleny z p.č. 1729/37 o výměře 8105 m2 geometrickým plánem č. 1328-229/2011
ze dne 20. 5. 2011, oba pozemky jsou zatíženy předkupním právem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsaných na LV č. 1405 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje kupní smlouvu, jejímž předmětem je
nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení a Potvrzení o zániku
věcného práva předkupního k nemovitostem uvedeným v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrhy dle bodu A) 1. a A) 2. tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

40.
Usnesení č. 73/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od
, a to:
- pozemek: p.č. 2030/2 o výměře 94 m , druh pozemku: zahrada (pozemek je zatížen
předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje),
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obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1832 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 133.140,--Kč (dle ZP
č. 70*533*15 ze dne 14. 10. 2015).
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. 8. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

41.
Usnesení č. 74/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
společnosti Coal Services a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, PSČ 434 67 Most,
IČ: 28727932, a to:
- pozemek: p.č. 248/2 o výměře 1 179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 248/5 o výměře 680 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Strupčice, k. ú. Sušany, zapsaných na LV č. 82 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, za kupní cenu 229.000,--Kč (123,19 Kč/m2 dle ZP
č. 4871-112/2015 ze dne 9. 11. 2015) 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.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

42.
Usnesení č. 75/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti dle přílohy č. 28
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tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a ČR - Agenturou ochrany přírody a kraji České
republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ: 62933591, a to:
- pozemek: část p.č. 816/1 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 60001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro ČR – Agenturu ochrany přírody a krajiny
České republiky na dobu určitou od 15. 2. 2016 do 31. 12. 2020 za účelem realizace stavby
Labská stezka č. 2 – vybudování odpočívadel“ a užívání odpočívadel s mobiliářem
za cenu 40,- Kč/m2/rok tj. celkově za 1.040,- Kč/rok (26 m2) + inflační růst (cena dle
výměru MF ČR č. 01/2015)
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

43.
Usnesení č. 76/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti dle přílohy č. 29
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a

a to:
- pozemek: část st.p.č. 135 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 724 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro
na
dobu určitou, a to od uzavření smlouvy do doby uplynutí 5 let od finančního ukončení
projektu, tj. nejdéle do 31.12.2023 za účelem realizace stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“
za cenu 15,- Kč/m2/rok tj. celkově za 765,- Kč/rok (51 m2)
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

44.
Usnesení č. 77/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 1N11/11 (č. ÚK
11/SML0141) na pronájem nemovitostí dle přílohy č. 30 tohoto usnesení mezi Ústeckým
krajem a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem: Husinecká 1024/1/11a, Praha 3 Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 01312774, a to:
- pozemek: p.č. 814/11 o výměře 162 m2, (podíl ½), druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.č. 814/12 o výměře 138 m2, (podíl ½), druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.č. 814/18 o výměře 249 m2, (podíl ½), druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 814/19 o výměře 107 m2, (podíl ½), druh pozemku: trvalý travní porost
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 60001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro ČR – Státní pozemkový úřad, (podíl ½) a
Ústecký kraj, (podíl ½), po upřesnění předmětu nájmu a pronajímatele dokončené stavby
„Labská stezka č. 2 – etapa 2b“, za cenu 7,- Kč/m2/rok tj. celkově za 2.296,- Kč/rok ( ½
z celkové výměry tj. 328 m2) s podmínkou úhrady doplatku na nájemném ve výši 692,- Kč za
období od 10.11.2015 do 1.10.2016, do 15 dnů po podpisu dodatku č. 4.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 4
k nájemní smlouvě č. 1N11/11 (č. ÚK 11/SML0141), o jehož uzavření bylo rozhodnuto
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2016

45.
Usnesení č. 78/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí dle přílohy č. 31 tohoto
usnesení mezi Ústeckým krajem a
, a to:
- pozemek: p.č. 3532/3 o výměře 3631 m2, (podíl ¼) druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.č. 3532/4 o výměře 794 m2, (podíl ¼) druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.č. 3572/2 o výměře 2372 m2, (podíl ¼) druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.č. 3572/3 o výměře 643 m2, (podíl ¼) druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 8160 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
(podíl ¼) a Ústecký kraj (podíl ¾), na dobu neurčitou, za účelem realizace stavby „Nová
komunikace u města Roudnice nad Labem“, za podmínky převodu předmětu výpůjčky za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejpozději do 30.6.2016.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2016

46.
Usnesení č. 79/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (část pozemku) dle
přílohy č. 32 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a obcí Otvice, se sídlem Školní 95,
Otvice, PSČ 431 11, IČ: 00262064, a to:
- pozemek: část p.č. 540/19 o výměře max. 190 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsaný na LV č. 712 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2025, s
účinností od data podpisu smlouvy.

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: 30. 6. 2016

47.
Usnesení č. 80/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Osciloskop BM 550
EL 11/57 1993
1989
29 070,0,Výrobní číslo: 018812
z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Čs. armády 10, 405 02 Děčín, IČ:
47274689.
48.
Usnesení č. 81/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
PC ATU CPU - 486 DX2/120
5930116
1995
1994
41 918,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírka Canon IR 1600
20192
2004
2003
48 901,0,Výrobní číslo: ZCU 50770
Videokamera VM-EX30P
20105
1996
1995
29 990,0,Výrobní číslo: 51770262
Osobní automobil Škoda
6444679
1997
1992 254 138,0,Forman 135 CVH 36-16
Výrobní číslo: TMBC EF200R 0998126, stav tachometru: 122 359 km
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z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na
Průhoně 4800, 430 11 Chomutov, IČ: 41324641.
49.
Usnesení č. 82/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Notebook Acer Travel Mate
MD-6
2005
2005
27 500,0,Mate 2414 WLMi
Výrobní číslo: LXTAC0605853401E7FKS00
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Josef Jungmanna, Litoměřice,
příspěvková organizace, Svojsíkova 1, 412 65 Litoměřice IČ: 46773673.
50.
Usnesení č. 83/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč
ZC(Kč)
Kopírka TA DC 2128
S00026324
2010
2010
20 400,0,Výrobní číslo: QVC9Z03650
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná
škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07
Ústí nad Labem, IČ: 18385061.
51.
Usnesení č. 84/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Pračka PRIMUS R10MM
1858NV 1995
1995
97 000,0,Výrobní číslo: 427
z účetní evidence příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, IČ: 63787911.
45

52.
Usnesení č. 85/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
PC Hyundai 5100 mini
118066
2001
55 635,90,0,Výrobní číslo: neuvedeno
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Roudnice nad Labem, příspěvková
organizace, Havlíčkova 175, 413 11 Roudnice nad Labem IČ: 46773754.
53.
Usnesení č. 86/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč
ZC(Kč)
Počítač Lynx
G2/15
1994
1994
37 305,0,Výrobní číslo: 12X3426
Počítač Compaq
G2/10
1995
1995
37 126,0,Výrobní číslo: 8932BW520117
Počítač Protech
G2/6
1994
1994
39 014,0,Výrobní čísla: 528668
Kopírka Nashutec 615
3794-05 2005
2000
34 391,0,Výrobní číslo: J 9056410461
Dataprojektor Benq PB 7230
EL/0053 2005
2005
42 835,0,Výrobní číslo: 653900126
Dataprojektor Benq PB 7230
EL/0056 2005
2005
42 835,0,Výrobní číslo: 653900008
Dataprojektor Benq PB 7230
EL/0057 2005
2005
42 835,0,Výrobní číslo: 653900139
Tiskárna HP LJ 2100
G2/20
1995
1995
44 739,20,0,Výrobní číslo: FRGT 478347
Kopírka s faxem Ricoh 200L
3247-95 1994
1994
44 895,0,Výrobní číslo: 08500869
z účetní evidence příspěvkové organizace, Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková
organizace, ČSA 1530, 434 01 Most, IČ:49872559.
54.
Usnesení č. 87/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
46

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Bazén Bari s příslušenstvím
UP-ZP 12
1993
1993
43 555,0,Výrobní číslo: nebylo zjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Teplice, příspěvková
organizace, Tuchlov 47, 415 01 Teplice, IČ: 61515876.
55.
Usnesení č. 88/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Kopírovací stroj mCANON
19255
2003
2003
70 759,0,Výrobní číslo: 07327
PC server II CQ NM-981
.0067
2003
2003 120 395,0,Výrobní číslo: H500TCA080300074
Počítač PENTIUM
.00003710403
2003
2003
59 988,0,Výrobní číslo: 1394
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická,
příspěvková organizace, Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, IČ: 00082571.
56.
Usnesení č. 89/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Lednice prosklená
A752
2008
2007
21 782,0,Výrobní číslo: MPV – 348LP, Série: NO.12050021
Podlahová krytina
A0616
2006
25 132,0,Výrobní číslo: neuvedeno
z účetní evidence příspěvkové organizace Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín
220, 440 01 Louny, IČ: 72557257.
57.
Usnesení č. 90/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
47

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
PC soubor + monitor
108
2001
2000
86 050,0,Výrobní číslo: 81947TGKDRDA2T, 7J26KVY7T02T, Monitor: D56N29A672933
Soubor PC
40
2005
2004 149 821,7 388,30,Výrobní číslo: 61445, 61449, 61473, 61488, 61448, 61454, 61452, 61453
Soubor PC
39
2005
2004 165 499,8 174,Výrobní číslo: 01250145, FR22724653, FR22724673, FR22724667, FR22724663,
FR22725230, FR22724698, FR22724648, FR22724651, FR22724656
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková
organizace, Alejní 12, 415 01 Teplice, IČ:00524646.
58.
Usnesení č. 91/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Notebook HP NX 9030
2758
2007
39 888,80,0,Výrobní číslo: neuvedeno
z účetní evidence příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková
organizace, Petrohrad 1, 439 85 Petrohrad, IČ: 00829137.
59.
Usnesení č. 92/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Konvektomat
1139
2003
2003 254 520,0,Výrobní číslo: A0S06EB, GN3
Kopírka Sharp AR-5316
100001823 2004
2004
39 856,0,Výrobní číslo: 45071693
Unipar
862
1994
1994 108 000,0,Výrobní číslo: 22
Sekačka s mulčem
300005683 2007
2007
30 495,0,Výrobní číslo: 1298565 228
Kávovar Seaco Royal
5010005752 2008
2008
28 200,0,Výrobní číslo: 9008ROY0696084
Klimatizační jednotka
800001924 2005
2005
25 789,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Klimatizační jednotka
800001923 2005
2005
25 789,0,48

Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírovací stroj Sharp
Výrobní číslo: 9580146X
Tiskárna Epson
Výrobní číslo: M3387V

900002999 2000

1999

22 716,40,-

0,-

900003578 2004

2004

20 290,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci, Litoměřice, příspěvková
organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ: 00080195.
60.
Usnesení č. 93/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Drtič odpadu
HN 132/03 2003
2003
23 450,0,Výrobní číslo: S/N OM2 – 15280 – 9
z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Zdravíčko Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 70229422.
61.
Usnesení č. 94/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Myčka nádobí T 50
00094
1998
67 508,60,0,Výrobní číslo: a000584
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola lodní a technických řemesel Děčín VI,
příspěvková organizace, Dělnická 15, 405 05 Děčín, IČ: 14450488.
62.
Usnesení č. 95/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
PC Celeron 1,7GHz, CD-RW
356
2002
2002
26 583,80,0,Výrobní číslo: PZ-400EDEGN
49

z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 46773762.
63.
Usnesení č. 96/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Notebook Acer Aspire 5755G
204/41/001 2011
2010
27 960,0,Výrobní číslo: AS5755G15.6/2630QM/1T/6/NV/B/7HP
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 69411263.
64.
Usnesení č. 97/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Řídící počítač Server
T-DDHM003491
2008
2008
36 595,0,HP ML 150G5
Výrobní číslo: 8992/561121348
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola stavební Teplice, příspěvková
organizace, Fr. Šrámka 1350, 415 01 Teplice, IČ: 00497088.
65.
Usnesení č. 98/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Notebook Lenovo
10DM00064 2010
2010
29 880,0,Ideapad G555
Výrobní číslo: CBG245938
Zálohovací zařízení
11DM00211 2011
2011
28 428,0,ZYXEL + disky
Výrobní číslo: S100Z06003713
50

Notebook PRESARIO
22040184
2002
Výrobní číslo: neuvedeno
PS TESCO + monitor LCS
22040195
2004
Výrobní číslo: Ml-8330003209, MS9EVCTS08300012
PC COMFOR mikro
22040272
2006
Výrobní číslo: DC0532335/0506
Dataprojektor EPSON EMP - 53
22040279
2007
Výrobní číslo: EYN0304171K
Notebook ACER - Stř. prof vzd.
22040284
2007
Výrobní číslo: 65165639716
Notebook ACER Travelmate 4233 22040285
2007
Výrobní číslo: neuvedeno
Projektor SHARP XR-10X-L
22040286
2007
Výrobní číslo: 701913946
Notebook ACER
23000020
2006
Výrobní číslo: 6705051509029
Projektor multimed. M8610
27IM00106 1998
Výrobní číslo: neuvedeno
PC COMPAQ
27IM00117 2003
Proliant řídící vč. příslušenství
Výrobní číslo: neuvedeno
Server poštovní
27IM00136 2005
Výrobní číslo: neuvedeno
Notebook ACER EXTENSA 5630 28DM00141 2008
Výrobní číslo: 83914489020
Notebook Asus A4000
60040001
2004
Výrobní číslo: 53NG074467
Datový projektor EPSON
60040013
2004
Výrobní číslo: FWFG4Y285F
PC LYNX XEON Office
60040016
2004
Výrobní číslo: L02050059
Notebook ASUS A3513 LBH
70040198
2004
Výrobní číslo: 4BNP008356
Notebook Compaq nx 9020
70040201
2004
Výrobní číslo: CNF4421PLK
PC Autocont OfficePro + monitor 70040214
2006
Výrobní číslo: DA302677/0805, V1DN22A170367
Stroj kopírovací CANON
80070023
Výrobní číslo: nezjištěno
PC ASUS m
80070187
Výrobní číslo: BLCLC11000

2002

38 000,-

0,-

2003

39 683,-

0,-

2006

28 455,-

0,-

2006

26 180,-

0,-

2006

33 118,-

0,-

2006

33 118,-

0,-

2006

29 738,-

0,-

2006

21 679,-

0,-

-

89 731,-

0,-

2003

79 836,-

0,-

-

48 258,-

0,-

2008

28 000,-

0,-

2003

39 436,-

0,-

2004

26 775,-

0,-

2004

39 984,-

0,-

2004

28 500,-

0,-

2004

24 900,-

0,-

2005

23 181,-

0,-

1998

1997

62 000,-

0,-

2005

2005

34 510,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a
Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace,
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČ: 183838574.
66.
Usnesení č. 99/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
51

souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Soustruh hrotový
30002410
1983
1983 138 052,0,Výrobní číslo: nečitelné
Soustruh hrotový
30002408
1983
1983 138 733,0,Výrobní číslo: nečitelné
Soustruh hrotový
30002407
1983
1983 138 494,0,Výrobní číslo: nečitelné
Soustruh hrotový 945x2000
30000637
2000
1973
55 663,0,Výrobní číslo: nečitelné
Soustruh hrotový
30001032
1979
1979
68 884,0,Výrobní číslo: nečitelné
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola technická, příspěvková organizace,
Dělnická 21, 434 01 Most, IČ: 00125423.
67.
Usnesení č. 100/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč
ZC(Kč)
Defibrilátor – kardiostimulátor
IM40045
2004
2004 349 464,0,Výrobní číslo: D96L10862
Odsávačka bateriová 79 00 09
IM40047
2004
2004
22 575,0,Výrobní číslo: nečitelné
z účetní evidence příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba, příspěvková
organizace, Ústeckého kraje Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.
68.
Usnesení č. 101/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok poř.
rok výr. PC (Kč)
ZC(Kč)
Notebook Asus A 71
471
2008
2008
20 458,80,0,Výrobní číslo: 88N0AS27560033G
z účetní evidence příspěvkové organizace Správa a údržba silnic, příspěvková organizace,
Ruská 260, 417 03 Dubí IČ: 00080837.
69.
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Usnesení č. 102/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Varhany
022 – 75
1990 nezjištěno 199 994,0,Firma Josef Rejna a Josef Černý
Výrobní číslo: neuvedeno
z vlastnictví příspěvkové organizace Konzervatoř, Teplice, příspěvková organizace, se
sídlem Českobratrská 15, 415 01 Teplice IČ: 61515779.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Varhany
022 – 75
1990
nezjištěno 199 994,0,Firma Josef Rejna a Josef Černý
Výrobní číslo: neuvedeno
za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 000,- Kč včetně DPH, Farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické v Mladé Boleslavi, zastoupenému správcem in
materialismus panem Johanem Hudcem.
70.
Usnesení č. 103/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
3. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Zametací zařízení k UNC
7000000569 1992
1992
42 900,0,Výrobní číslo: 49 1
Zametač s lopatou na UNC
7000000575 1992
1992
40 900,0,Výrobní číslo: 49 02
z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
4. s prodejem movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Zametací zařízení k UNC
7000000569 1992
1992
42 900,0,Výrobní číslo: 49 1
Zametač s lopatou na UNC
7000000575 1992
1992
40 900,0,Výrobní číslo: 49 02
za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 000 (2x 3 000),- Kč včetně DPH,
71.
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Usnesení č. 104/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Mitsubishi Space Gear
1114NV
1998
759 000,0,L400, 7U7 2976, stav tachometru: 87 710 km
Výrobní číslo: 427
z vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, se sídlem
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, IČ: 63787911.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Mitsubishi Space Gear
1114NV
1998
759 000,0,L400, 7U7 2976, stav tachometru: 87 710 km
Výrobní číslo: 427
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola
Šluknov, se sídlem T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ: 47274719.
72.
Usnesení č. 105/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých, a to:
název
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Stropní osvětlení
2004
179 581,9 361,mezi Ústeckým krajem a Střední školou řemesel a služeb Děčín, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 147, 405 02 Děčín, IČ: 00556807.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu věcí movitých, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto dle bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

73.
Usnesení č. 106/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012489
„DC_Děčín, Slovanská, ppč. 1826/1, nové kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., se
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sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 dle přílohy č. 33
tohoto usnesení.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012489 „DC_Děčín, Slovanská, ppč. 1826/1, nové
kNN“ (dle přílohy č. 33 tohoto usnesení), k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

74.
Usnesení č. 107/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900074541_1/VB pro stavbu
„ROZ STL plyn. + 1 DP Velký Šenov, ul. Salmovská pro parc. č. 835/2“ se společností RWE
GasNet, s. r. o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567 dle
přílohy č. 34 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 9900074541_1/VB pro stavbu „ROZ STL plyn. + 1 DP Velký Šenov, ul.
Salmovská pro parc. č. 835/2“ (dle přílohy č. 34 tohoto usnesení), k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

75.
Usnesení č. 108/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o zřízení služebnosti stezky a cesty k nemovitosti, a to:
- pozemku: st. p. č. 495/2 o výměře 2793 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 359 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný:
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Služebnost stezky a cesty se zřizuje v rozsahu 292 m2 dle geometrického plánu
č. 796-105/2014 ze dne 13. 1. 2015, to vše bezúplatně.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti stezky a cesty dle bodu A) 1. tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
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služebnosti stezky a cesty uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

76.
Usnesení č. 109/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty s akciovou
společností EUROVIA Kamenolomy, a.s., se sídlem Londýnská 637/79a, Liberec XIRůžodol I, 460 01 Liberec, IČ: 27096670, dle přílohy č. 35 tohoto usnesení.
Služebnost stezky a cesty se zřizuje v rozsahu 1184 m2 na dobu neurčitou, resp. po celou
dobu fyzické a právní životnosti cyklostezka, to vše za jednorázovou úhradu 118.400,Kč + DPH (100,- Kč/m2, cena stanovena dohodou)
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti cesty a stezky, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

77.
Usnesení č. 110/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty s akciovou
společností ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 1700 0 Praha 7, IČ:
760193531, dle přílohy č. 36 tohoto usnesení.
Služebnost stezky a cesty, služebnost pozemková a časově neomezená se zřizuje v
rozsahu 18 m2 dle geometrického plánu 251-327/2014 ze dne 7.1.2015, to vše za
jednorázovou úhradu 910,- Kč + DPH (50,55 Kč/m2 (cena stanovena znaleckým
posudkem - viz důvodová zpráva)
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti cesty a stezky, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 5. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

78.
Usnesení č. 111/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-124002503/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 dle přílohy č. 37 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č. 37 tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

79.
Usnesení č. 112/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou
telekomunikační infrastrukturou, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 dle
přílohy č. 38 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2016

80.
Usnesení č. 113/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení budoucího věcného břemene – služebnosti a práva provést stavbu
k nemovitostem, a to:
- pozemku: p.č. 337/1 o výměře 104116 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p.č. 337/44 o výměře 27643 m2, druh pozemku: ostatní plocha
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obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsané na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec, k pozemkům má právo hospodaření se svěřeným majetkem
kraje,
Budoucí povinný č. 1: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 70892156.
Budoucí povinný č. 2: Kiswire Cord Czech s.r.o., se sídlem: Revoluční 724/7, Staré Město,
110 00 Praha 1, IČ: 04210310.
Budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 247 290 35.
Věcné břemeno – osobní služebnost - a právo provést stavbu bude zřízeno pro akci
„IV-12-4014130 Minice, ppč. 337/1, kVN, 22 kV, Kiswire Cord“ v rozsahu dle situačního
snímku z projektové dokumentace pro uvedenou akci a spočívá v právu na výše uvedených
pozemcích umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úplnou opravu a výměnu
inženýrské sítě – přípojky VN 22 kV a dále právo vstupovat a vjíždět na výše uvedené
pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraňováním inženýrské sítě. Geometrický plán předloží po dokončení stavby budoucí
oprávněný na svoje náklady. Výše jednorázové úhrady bude stanovena buď výpočtem podle
skutečného rozsahu a dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, nebo bude
stanovena dle znaleckého posudku, pokud výše úhrady dle něj stanovená bude vyšší.
Pozemky p.č. 337/1 a 337/44 jsou předány k hospodaření SPZ Triangle, příspěvkové
organizaci.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu dle bodu
A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene - služebnosti a práva
provést stavbu uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2016

81.
Usnesení č. 114/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4001/2016/LN) k pozemku p.č. 165/7, 179/1, 173 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Bitozeves, k.ú. Vidovle, zapsané na LV č. 121 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/251 na
těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Bitozeves,
Bitozeves 50, Louny, PSČ 440 01, IČ 00556238. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav veřejného osvětlení v obci
Vidovle, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
82.
Usnesení č. 115/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3001/2016/LT) k pozemku p.č. 531/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Třebívlice, k.ú. Třebívlice, zapsanému na LV č. 265 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/23752 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: 1. Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav přípojky optického kabelu p.p.č. 317/11, Třebívlice, TM-BTALitoměřice-LTRB-OK, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

83.
Usnesení č. 116/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3002/2016/LT) k pozemku p.č. 1554/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Stětí, k.ú. Chcebuz, zapsanému na
LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/26123 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ
130 00, IČ 04084063. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav přípojky kontejneru st.p.č. 158, Chcebuz, TMBTA-Litoměřice-LTY-46018-OK, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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
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služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
84.
Usnesení č. 117/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3004/2016/LT) k pozemku p.č. 550 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Třebušín, k.ú. Horní Týnec, zapsanému na
LV č. 511 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Třebušín, Třebušín 33,
Litoměřice, PSČ 412 01, IČ 00264555. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce vrchního vedení, Horní
Týnec (IE-12-4003771), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

85.
Usnesení č. 118/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3003/2016/LT) k pozemku p.č. 1484, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Prackovice nad Labem, k.ú.
Prackovice nad Labem, zapsanému na LV č. 192 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24728 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 153/2,
Prackovice nad Labem, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
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86.
Usnesení č. 119/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3006/2016/LT) k pozemku p.č. 842 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Liběšice, k.ú. Horní Chobolice zapsanému
na LV č. 381 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/24071 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: Obec Liběšice, Liběšice 6, Liběšice, PSČ 411 46, IČ 00263893. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
rekonstrukce veřejného osvětlení, Horní Chobolice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

87.
Usnesení č. 120/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3007/2016/LT) k pozemku p.č. 243/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Ploskovice, k.ú. Ploskovice,
zapsanému na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/26027 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: Obec Ploskovice, Ploskovice 2, Ploskovice, PSČ 411 42, IČ 00264164.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav opatření k odstranění zatékání vody na p.p.č. 133 a 25/9, Ploskovice,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
88.
Usnesení č. 121/103R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3009/2016/LT) k pozemku p.č. 1519/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Žitenice, k.ú. Žitenice, zapsanému na
LV č. 941 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/25847 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
výstavba kanalizační přípojky pro RD čp. 262, Žitenice, ul. Pohořanská, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

89.
Usnesení č. 122/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4001/2016/LN) k pozemku p.č. 1178
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Podbořany,
k.ú. Kněžice u Podbořan, zapsanému na LV č. 95 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22415 a dále
k pozemku p.č. 148, 147 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Čeradice, k.ú. Kličín, zapsané na LV č. 55 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22415 a III/22416 a dále
k pozemku p.č. 305 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Čeradice, k.ú. Větrušice, zapsanému na LV č. 49 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22415 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav přípojky Kličín obec, Kličín vojáci-oprava vedení VN 22 kV
(IE-12-4000328) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 382-51/2015 ze
dne 21.7.2015, č. 50-51/2015 ze dne 9.11.2015 a 51-51/2015 ze dne 5.5.2015. Věcné břemeno
je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4 235,- Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 6.3.2015.

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 uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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90.
Usnesení č. 123/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4002/2016/LN) k pozemku p.č.
1005/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Veltěže, k.ú. Veltěže, zapsanému na LV č. 300 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikace II/239 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav vedení NN pro 1x OM rekreace, Veltěže, p.p.č. 120/1 (IV-124013443), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 288-112/2015 ze
dne 8.10.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 242,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 21.8.2015.

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 uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

91.
Usnesení č. 124/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6001/2016/UL) k pozemku p.č. 949/7
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Řehlovice, k.ú. Radejčín, zapsanému na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace III/25832 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojka vedení NN pro p.p.č. 642/3,
UL, Řehlovice, Radejčín jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
198-169/2014 ze dne 10.12.2014. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
1 210,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 9.10.2014.

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 uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

92.
Usnesení č. 125/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2006/2016/CV)
k pozemku p.č. 200/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Klíny, k.ú. Rašov u Litvínova, zapsanému na LV č. 218 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikace II/271 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojka vNN, kNN, Klíny, p.p.č. 107/4,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle
ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

93.
Usnesení č. 126/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2007/2016/CV)
k pozemku p.č. 1367/19 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, zapsanému na LV č. 237 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikace III/2541 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav připojení NN
k pozemku p.č. 29/2, nové OM, Nová Ves v Horách, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

94.
Usnesení č. 127/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2008/2016/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 komunikace III/2574 na tomto pozemku
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umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojka NN do 50 m, p.p.č. 747/14,
nové OM, Lužice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

95.
Usnesení č. 128/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3005/2016/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, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro p.p.č. 100/3,
Litoměřice, Vědomice (IV-12-4013782), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

96.
Usnesení č. 129/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3008/2016/LT)
k pozemku p.č. 2694/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsanému na LV č. 614 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/26117 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, Hoštka,
Malešovská, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
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prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

97.
Usnesení č. 130/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/6001/2016/UL)
k pozemku p.č. 690/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Bžany, k.ú. Bžany, zapsanému na LV č. 430 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25325 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405
02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro OM pro p.p.č. 405/37,
Bžany - Hradiště, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

98.
Usnesení č. 131/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/6002/2016/UL)
k pozemku p.č. 1129 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Stebno, k.ú. Podlešín u Stebna, zapsanému na LV č. 145 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace
III/25840 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka přípojky NN do 50 m, UL, Podlešín, p.p.č. 376 (IP-12-4006215), jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
66

schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

99.
Usnesení č. 132/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/6003/2016/UL)
k pozemku p.č. 808 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Košťany, k.ú. Košťany, zapsanému na LV č. 743 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25340 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405
02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka přípojky NN pro nové OM, TP,
Košťany, p.p.č. 201/19 (IV-12-4013783), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

100.
Usnesení č. 133/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6005/2016/UL) k pozemku p.č.
1466/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Telnice, k.ú. Varvažov u Telnice, zapsanému na LV č. 275 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace II/248 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav přípojka vedení NN pro nové OM, p.p.č. 842,
Varvažov (IV-12-4007509) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
396-2/2015 ze dne 30.10.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 36
905,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 8.1.2015.

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 uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
101.
Usnesení č. 134/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6002/2016/UL) k pozemku p.č. 1313
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Ústí nad
Labem, k.ú. Neštěmice, zapsanému na LV č. 731 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace III/25374 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 bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojka plynu pro RD, ul. Sibiřská 7,
Neštěmice jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 999-122/2015 ze
dne 8.6.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 121,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 9.11.2015.
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 uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

102.
Usnesení č. 135/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6003/2016/UL) k pozemku p.č.
1929/6 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, zapsanému na LV č. 6972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25343 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 bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav REKO MS Teplice – Doubravská jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2706-67/2015 ze dne 6.11.2015.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 21 175,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu v protokolu ze dne 22.10.2015.

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 uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

103.
Usnesení č. 136/103R/2016
68

Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3011/2016/LT) k pozemku p.č. 765/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Žitenice, k.ú. Pohořany zapsanému
na LV č. 170 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/25847 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav novostavby RD na p.p.č. 6/4, Pohořany, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

104.
Usnesení č. 137/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4003/2016/LN) k pozemku p.č. 3935/15 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Kryry, k.ú. Kryry zapsanému na LV č. 143 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/2241 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
rekonstrukce vodovodu, Kryry, Tovární (LN 027 025), jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

105.
Usnesení č. 138/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4004/2016/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:
Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní přípojka pro
pozemek p.č. 173/30 s umístěním vodoměrné šachty na p.p.č. 173/45, k.ú. Lenešice, jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

106.
Usnesení č. 139/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4005/2016/LN) k pozemku p.č. 892/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Jimlín, k.ú. Zeměchy u Loun zapsanému na LV č. 90 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/225 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní přípojka pro zahradu na
p.p.č. 4/1, k.ú. Zeměchy u Loun, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena 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
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

107.
Usnesení č. 140/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4002/2016/LN)
k pozemku p.č. 954/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
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0, obec Podbořanský Rohozec, k.ú. Podbořanský Rohozec, zapsanému na LV č. 71 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace II/221 a dále
k pozemku p.č. 1002/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Vroutek, k.ú. Vrbička, zapsanému na LV č. 9 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/1941 a dále
k pozemku p.č. 841/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Nepomyšl, k.ú. Chmelištná, zapsanému na LV č. 120 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22115 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha, PSČ
101 52, IČ 25702556. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav vedení 400 kV VER – VIT, V487/488, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena 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 uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

108.
Usnesení č. 141/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6004/2016/UL) k pozemku
p.č. 1259, 1079/2, 1261/2, 1261/6 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, II. – IV. zóna, obec Žim, k.ú. Žim, zapsané na LV
č. 219 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace
III/25829, III/25830 a III/25831 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného:
Obec Žim, Žim 28, Teplice, PSČ 415 01, IČ 00266663. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav splaškové
kanalizace a ČOV v obci Žim, TP - Žim jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 338-224/2015 ze dne 6.10.2015. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 33 106,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
1.12.2015.

B)

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

109.
Usnesení č. 142/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/12Z/2013, bod B) ze dne 11. 12. 2013.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

110.
Usnesení č. 143/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 54/23Z/2015, bod B) 2. a 3. ze dne 29. 6.
2015.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

111.
Usnesení č. 144/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 53/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

112.
Usnesení č. 145/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 106/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

113.
Usnesení č. 146/103R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s umístěním sídla spolků, a to:
- Dívčí pěvecký sbor Máj Litoměřice, IČ: 26657872,
- Divadelní spolek Litoměřice, IČ: 26655799,
- „Přátelé, o.s.“, IČ: 01546627
na adrese Komenského 754/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice, s výhradou možnosti
okamžitého odvolání tohoto souhlasu.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit souhlasné
prohlášení s umístěním sídla dle bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

114.
Usnesení č. 147/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o výsledku veřejné soutěže s názvem „Nabídka na koupi movité věci
(deponované zeminy)“ o nejvhodnější nabídku na koupi deponované zeminy. Soutěž byla
vyhlášena dne 19.10.2015, posledním dnem pro podání nabídek byl 30.11.2015. Do soutěže
žádný navrhovatel nabídku nepodal.
115.
Usnesení č. 148/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o výsledcích činnosti Majetkové komise Rady Ústeckého kraje za rok 2015 a plán
činnosti na rok 2016 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu.
116.
Usnesení č. 149/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
změnit usnesení č. 67/23Z/2015 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2015 takto:
Příloha č. 44 usnesení č. 67/23Z/2015 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2015 se
ruší a nahrazuje se přílohou č. 39 tohoto usnesení.

B)

ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016
117.
Usnesení č. 150/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 58/98R/2015 Rady Ústeckého kraje ze dne 25. 11. 2015 takto:
- pozemek: p.č. 238/2 o výměře max. 700 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Kadaň, k. ú. Úhošťany, zapsaný na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
- pozemek: p.č. 852/3 o výměře max. 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Kadaň, k. ú. Úhošťany, zapsaný na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký
se ruší a nahrazuje se
- pozemek: p.č. 238/2 o výměře max. 700 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Kadaň, k. ú. Úbočí u Výsluní, zapsaný na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
- pozemek: p.č. 852/3 o výměře max. 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Kadaň, k. ú. Výsluní, zapsaný na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
118.
Usnesení č. 151/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Pojištění majetku
a odpovědnosti Ústeckého kraje“ a o uzavření skupinové pojistné smlouvy č. 898261840 mezi
pojišťovnou Allianz, a.s. a Ústeckým krajem – zařazení nově zakoupených strojů - dle přílohy
č. 40 tohoto usnesení.

B)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit nezbytné
úkony veřejné zakázky, zejména předložit skupinovou pojistnou smlouvu, o jejímž
uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 3. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat skupinovou pojistnou
smlouvu, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016
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119.
Usnesení č. 152/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny č. j. 213/2002 ze dne 1. 10. 1991, ve znění
změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace,
sídlo: Na Schodech 1535/4, PSČ 40001, Ústí nad Labem
IČ: 00829048
dodatkem č. 64 ke zřizovací listině dle přílohy č. 41 tohoto usnesení

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 29. 2. 2016

120.
Usnesení č. 153/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o demolici a následném vyřazení nemovitého majetku, a to:
- stavba: Garáž Agip Slk 30, pořizovací cena 14 492,00 Kč, umístěna na p.p.č. 2583/3, obec
Šluknov, k.ú. Šluknov, nezapsaná do katastru nemovitostí,
z účetní evidence příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ: 00080837.
121.
Usnesení č. 154/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení ITS NGN mezi Zdravotnickou
záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Sociální péče
799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013 a Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Nad
Štolou 936/7, 170 34 Praha 4, o umístění telekomunikačních zařízení v budově, a to:
- budova: č.p. 799, způsob využití: občanská vybavenost, která je součástí pozemku
p.č. 1296/99 o výměře 1115 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsané na LV č. 1543 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Telekomunikační zařízení bude umístěno v budově bezúplatně.
75

Pozemek p.č. 1296/99, jehož součástí je stavba č.p. 799, je předán k hospodaření příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
122.
Usnesení č. 155/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o vyřazení movitého majetku, a to:
název
SPZ
inv.č.
Škoda Superb 5U4 6020 12/06-000080
294609 km
Clony větrné předních oken 22/05-002816
HF sada Premium III
22/05-006257
Ramínko do auta
012506
Pneu Michelin 225/45R17
22/05-005172

rok poříz. rok výr. PC(Kč)
2007
2007
1001188,02
2014
2014
2011
2011

2014
2014
2011
2011

892,59
6405,70
448,52
15960,00

ZC (Kč)
35753,02
892,59
0,00
448,52
0,00

z účetní evidence Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 70892156.
2. o poskytnutí daru - movitého majetku, a to:
název
SPZ
inv.č.
rok poříz.
Škoda Superb 5U4 6020 12/06-000080 2007
294609 km
Clony větrné předních oken 22/05-002816 2014
HF sada Premium III
22/05-006257 2014
Ramínko do auta
012506
2011
Pneu Michelin 225/45R17
22/05-005172 2011

rok výr. PC(Kč)
2007
1001188,02

ZC (Kč)
35753,02

2014
2014
2011
2011

892,59
0,00
448,52
0,00

892,59
6405,70
448,52
15960,00

do vlastnictví Českému svazu bojovníků za svobodu, Legerova 22, 120 49, Praha 2, IČO
00442755.
B)

ukládá
Mgr. Ing Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, zabezpečit zhotovení
předávacího protokolu a předložení darovací smlouvy na převod movitého majetku
uvedeného v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016

123.
Usnesení č. 156/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o demolici a následném vyřazení nemovitého majetku, a to:
- stavba: budova bez čp/če, (garáž), nezapsaná na LV, umístěná na p.č. 11/6,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, pozemek zapsán na LV č. 11236 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
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z účetní evidence Ústeckého kraje, se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad
Labem, IČ: 70892156.
124.
Usnesení č. 157/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitostí v hodnotě 4.900.000,- Kč (dle ZP č. 5079/327/14 ze dne
17.10.2014) z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 4312 o výměře 794 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p.č. 4312
- pozemek: p.č. 4311/71 o výměře 4 054 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen
z pozemku p.č. 4311/1 o výměře 13 230 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 5327-185/2012 ze dne 31.5.2012)
obec Most, k. ú. Most II, zapsaných na LV č. 17303 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj
za
nemovitosti v hodnotě cca 7.500.800,- Kč (cena 400,- Kč/m2 dle CMSP č. 6) ve vlastnictví
statutárního města Most, se sídlem Radniční 1, 434 69 Most, IČ: 00266094, a to:
- pozemek: část p.č. 5158 o výměře max. 8 942 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
- pozemek: část p.č. 5160 o výměře cca 9 810 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Most, k. ú. Most II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro statutární město Most
s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí, tj. cca 2.600.800,- Kč bude statutárnímu
městu Most Ústeckým krajem doplacen a za podmínky bezúplatného převodu částí
pozemků p.č. 5158 a 5160 v k.ú. Most II, dotčených uzavřenou smlouvou o budoucí darovací
smlouvě č. 34/20/2006 (1055/2006) ze dne 2.11.2006, do vlastnictví Ústeckého kraje za
účelem výstavby tělocvičny, a to současně s převodem vlastnictví směňovaných pozemků
specifikovaných v tomto usnesení.
125.
Usnesení č. 158/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti dle přílohy č. 42
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a Českými drahami, a.s., se sídlem: Nábřeží L.
Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, a to:
- pozemek: část p.č. 350/14 o výměře 250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dráha
obec Polepy, k.ú. Polepy, zapsané na LV č. 921 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro České dráhy, a.s. na dobu neurčitou od 1. 2. 2016 za
účelem
užívání
autobusové
zastávky
zřízené
Ústeckým
krajem
za cenu 19,20,- Kč/m2/rok tj. celkově za 4.800,- Kč/rok (250 m2) + DPH a jednorázovou
úhradu jistiny ve výši 3.000,- Kč.
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B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

126.
Usnesení č. 159/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 8. 9. 2015 dle přílohy č. 23
předloženého materiálu.
127.
Usnesení č. 160/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-4002921/VB/P002 s ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 dle přílohy č. 43 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu dle bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

128.
Usnesení č. 161/103R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
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 dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
a to:
- pozemek: p.č. 1400/3 o výměře 367 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (oddělen z pozemku p.č. 1400/1 o výměře 6619 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 2668-85/2015 ze dne 2.12.2015)
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsané na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 233.880,- Kč (dle ZP č.
914416 ze dne 20.1.2016 plus ostatní náklady ve výši 11.880,- Kč - viz důvodová zpráva)
a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
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technická, gastronomická a automobilní, příspěvková organizace, Chomutov, se
sídlem Pražská 702, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696.
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. 6. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 2. 2016

Usnesení č. 162/103R/2016
Sankce za porušení plnění smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 33 za porušení ustanovení článku 6 odst. 9
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)

„Vejprtsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60
010 za kalendářní dny 6. 10., 13. 10., 20. 10., 21. 10., 14. 11. a 16. 11. 2015 v celkové
výši 60 000,- Kč (nefunkční odbavovací systém);

b)

„Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010
za kalendářní dny 26. 10. 2015 a 25. 11. 2015 v celkové výši 20 000,- Kč (nefunkční
odbavovací systém);

2. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 16 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. e)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)

„Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010
za kalendářní den 1. 10. 2015 ve výši 1 000,- Kč (řidič nevybaven kompletním
stejnokrojem dopravce);

b)

„Vejprtsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 14. 11. 2015 ve výši 1 000,- Kč (řidič nevybaven
kompletním stejnokrojem dopravce);

c)

„PD Teplice“ dopravci ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, 415 01
Teplice, IČ: 499 00 820 za kalendářní den 15. 12. 2015 ve výši 1 000,- Kč (řidič
nevybaven kompletním stejnokrojem dopravce);

3. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 13 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. b)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)

„Děčínsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 3. 10. 2015 ve výši 1 000,- Kč (neaktualizovaná
informační plocha Objednatele);

b)

„Litoměřicko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 15. 12. 2015 v celkové výši 2 000,- Kč
(neaktualizovaná informační plocha Objednatele);
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c)

„Lounsko-západ“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 16. 11. 2015 ve výši 1 000,- Kč (neaktualizovaná
informační plocha Objednatele);

d)

„Podbořansko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 16. 12. 2015 ve výši 1 000,- Kč (neaktualizovaná
informační plocha Objednatele);

e)

„Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010
za kalendářní dny 6. 11., 13. 11., 18. 11., 23. 11. a 15. 12. 2015 v celkové výši 5 000,Kč (neaktualizovaná informační plocha Objednatele);

f)

„Vejprtsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní dny 9. 10., 13. 10., 14. 11., 16. 12. a 22. 12. 2015
v celkové výši 6 000,- Kč (neaktualizovaná informační plocha Objednatele);

g)

„Šluknovsko“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy
Vary, IČ: 253 32 473 za kalendářní dny 3. 10. 2015 a 4. 10. 2015 v celkové výši
5 000,- Kč (neaktualizovaná informační plocha Objednatele);

h)

„Litvínov-Bílina“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný,
IČ: 601 93 425 za kalendářní den 10. 11. 2015 ve výši 1 000,- Kč (neaktualizovaná
informační plocha Objednatele);

4. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 10 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a)
ve spojení s čl. 1 přílohy č. 2 „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje
na vymezených linkách – oblast:
a)

„Děčínsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní dny 1. 10., 5. 10 a 21. 12. 2015 v celkové výši 15 000,Kč (plně nefunkční informační systém), dále pak za kalendářní dny 8. 12. 2015 a
11. 12. 2015 v celkové výši 10 000,-Kč (kapacitně nevyhovující vozidlo);

b)

„Litoměřicko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 15. 12. 2015 v celkové výši 10 000,-Kč (plně
nefunkční informační systém);

c)

„Lounsko-západ“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní dny 20. 10. 2015 a 16. 11. 2015 v celkové výši 10 000,Kč (plně nefunkční informační systém);

d)

„Lovosice-Louny“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní dny 5. 10. 2015 a 20. 10. 2015 v celkové výši 10 000,Kč (plně nefunkční informační systém), dále pak za kalendářní den 26. 12. 2015
ve výši 5 000,-Kč (kapacitně nevyhovující vozidlo);

e)

„Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010
za kalendářní dny 21. 10., 22. 10., 24. 10., 28. 10., 31. 10., 6. 11., 10. 11., 13. 11.,
23. 11., 28. 11., 2. 12., 7. 12., 14. 12. a 15. 12. 2015 v celkové výši 75 000,-Kč (plně
nefunkční informační systém), dále pak za kalendářní dny 12. 10., 17. 10., 19. 10.,
18. 11. a 19. 11. 2015 v celkové výši 25 000,-Kč (kapacitně nevyhovující vozidlo);

f)

„Podbořansko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 21. 12. 2015 v celkové výši 10 000,-Kč
(nevyhovující vozidlo);

g)

„Vejprtsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní dny 8. 10., 20. 10., 21. 10., 14. 11. a 16. 11. 2015
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v celkové výši 30 000,-Kč (plně nefunkční informační systém), dále pak
za kalendářní den 14. 11. 2015 ve výši 5 000,-Kč (kapacitně nevyhovující vozidlo);
h)

„Dolní Poohří“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný,
IČ: 601 93 425 za kalendářní den 21. 10. 2015 ve výši 5 000,- Kč (plně nefunkční
informační systém);

5. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 54 za porušení ustanovení článku 12 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)

„Děčínko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 2. 12. 2015 ve výši 1 000,-Kč (nedodržení čekací
doby);

b)

„Litoměřicko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 4. 11. 2015 ve výši 1 000,-Kč (nedodržení čekací
doby);

6. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 11 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a) „Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010
za kalendářní dny 6. 11., 10. 11., 25. 11., 28. 11. a 2. 12. 2015 v celkové výši 16 000,Kč (teplota v interiéru pod stanovený limit);
b) „Dolní Poohří“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný,
IČ: 601 93 425 za kalendářní den 28. 11. 2015 ve výši 5 000,- Kč (teplota v interiéru
pod stanovený limit);
c) „PD Teplice“ dopravci ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, 415 01
Teplice, IČ: 499 00 820 za kalendářní den 12. 10. 2015 ve výši 5 000,- Kč (teplota
v interiéru pod stanovený limit);
7. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 26 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. o)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)

„Litoměřicko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní dny 4. 10., 10. 10. a 24. 10. 2015 v celkové výši
50 000,-Kč (neumožněná přeprava jízdních kol);

b)

„Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010
za kalendářní den 28. 10. 2015 ve výši 10 000,-Kč (neumožněná přeprava jízdních
kol);

8. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 32 za porušení ustanovení článku 6 odst. 9
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)

„Lovosice-Louny“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 6. 12. 2015 ve výši 15 000,-Kč (řidič 3x přijal
hotovost, nevydal jízdní doklad);

b)

„Vejprtsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 20. 10. 2015 ve výši 5 000,-Kč (řidič neodbavil
cestujícího do SRN – nemožnost vydání dokladu);
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c)

„Šluknovsko“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy
Vary, IČ: 253 32 473 za kalendářní den 3. 10. 2015 ve výši 5 000,- Kč (řidič
neodbavil cestujícího do SRN – nemožnost vydání dokladu);

d)

„PD Teplice“ dopravci ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, 415 01
Teplice, IČ: 499 00 820 za kalendářní den 19. 10. 2015 ve výši 5 000,- Kč (řidič 1x
přijal hotovost, nevydal jízdní doklad);

9. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 24 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. m)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a) „Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní dny 13. 10. 2015 a 1. 11. 2015 v celkové výši 4 000,-Kč (nerealizované spoje
na zavolání);
Usnesení č. 163/103R/2016
Odbavovací zařízení pro provoz turistických linek v systému DÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
podle čl. 7 odst. 7.3 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím
zřizovanými příspěvkovými organizacemi (dále jen Pravidla) výjimku z čl. 3 odst. 3.2.8 písm. d)
Pravidel pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Odbavovací zařízení pro provoz turistických
linek v systému DÚK“, přímé zadání dodavateli ODP-software, spol. s r.o., se sídlem Mařákova
936, 252 30 Řevnice, IČ: 61683809.
Usnesení č. 164/103R/2016
Vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem Silnice II/246 – sesuv u obce Orasice –
havarijní stav
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Silnice II/246 – sesuv u obce Orasice – havarijní stav“, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2 . Protokol o posouzení kvalifikace pro plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Silnice II/246 – sesuv u obce Orasice – havarijní stav “, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Silnice II/246 – sesuv u obce Orasice – havarijní stav“, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4 . Zprávu o dokončení posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Silnice II/246 – sesuv u obce Orasice – havarijní stav“, dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.

B)

souhlasí
1. s vyloučením uchazeče Báňská stavební Most spol. s r.o., Komořany č.p. 178,
434
03 Most, IČ: 402 33 529, ze zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Silnice II/246 – sesuv u obce Orasice – havarijní stav“, podle ustanovení
§
76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „zákon“), protože nabídka uchazeče obsahuje 2 oceněné rozpočty.
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Nabídková cena dle rozpočtu zpracovaném v souladu s výkazem výměr a formulářem
zadavatele je ve výši 10 420 837,- Kč bez DPH.
U nabídkové ceny zpracované dle formuláře uchazeče (KROS) byly u položek v soupisu
prací (kód položky) 11130, 113348, 131738, 18222 a 18241 pozměněny počty jednotek.
Tím se nabídka stala neporovnatelnou s ostatními nabídkami. Celková nabídková cena
tohoto rozpočtu ve výši 10 318 710,- Kč bez DPH byla též uvedena ve smlouvě a
v krycím listě nabídky.
2. s vyloučením uchazeče STAVBY KÜHN s.r.o., Kaprova 52/6, 110 00 Praha 1, IČ: 631
44 719, ze zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Silnice II/246
– sesuv u obce Orasice – havarijní stav“, podle ustanovení § 77 odst. 6 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon“), protože jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, kterou
uchazeč po vyzvání písemně nezdůvodnil, k čemuž byl dne 6.1.2016 písemně vyzván.
3. s vyloučením uchazeče ZB BUILDING s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1,
IČ:622 40 650, ze zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Silnice II/246 – sesuv u obce Orasice – havarijní stav“, podle ustanovení § 77 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „zákon“), protože jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
kterou uchazeč po vyzvání písemně nezdůvodnil, k čemuž byl dne 6.1.2016 písemně
vyzván.
4. Se zadáním veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Silnice II/246 – sesuv u obce
Orasice – havarijní stav “ zadavatele Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:00080837 podle ustanovení § 81
odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon“), uchazeči ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13
Meziboří, IČ: 250 08 196 za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH:
7 649 084,65 Kč
9 255 392,47 Kč

Nabídková cena s DPH:

Usnesení č. 165/103R/2016
Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
v souladu s § 59 odstavce 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, odměnu ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto
materiálu.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k vyplacení odměny dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 5. 2. 2016
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Usnesení č. 166/103R/2016
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji – aktualizace Zásad a Vzorové
smlouvy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
1) Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji, dle přílohy č.
44 tohoto usnesení.
2) Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v Ústeckém kraji, dle přílohy č. 45 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016

Usnesení č. 167/103R/2016
Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém
kraji na rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přidělení finančních prostředků ve výši
1 230 000 Kč do rozpočtu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace, se sídlem Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00083186,
na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2016.

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit přidělení finančních prostředků k zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2016 , v souladu s ustanovením § 11,
odst. 3 zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:
1.

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
se sídlem: Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I.
IČ: 64679454
ve výši: 1 520 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Děčín,
IČ: 00261238; se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly;
číslo účtu: 921402389/0800

2.

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, příspěvková
organizace
se sídlem: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
IČ: 00360589
ve výši: 1 000 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Chomutov,
IČ:00261891; se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov;
číslo účtu: 9005-626441/0100
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C)

3.

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice
IČ: 00360627
ve výši: 1 510 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Litoměřice,
IČ: 00263958; se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice;
číslo účtu: 9005-1524471/0100

4.

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
IČ: 65108477
ve výši: 730 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Louny,
IČ: 00265209; se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny;
číslo účtu: 1020793399/0800

5.

Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace
se sídlem: náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec
IČ: 49123742
ve výši: 330 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Žatec,
IČ: 00265781; se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec;
číslo účtu: 9005-422481/0100

6.

Městská knihovna Most, příspěvková organizace
se sídlem: Moskevská 12, 434 21 Most
IČ: 00080713
ve výši: 730 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Most,
IČ: 00266094; se sídlem: Radniční ul. 1/2, 434 69 Most;
číslo účtu: 1041368359/0800

7.

Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice
IČ: 00361216
ve výši: 950 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Teplice,
IČ: 00266621; se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice;
číslo účtu: 9005-226501/0100

ukládá
a) Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony spojenými s bodem A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
b)

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016

Usnesení č. 168/103R/2016
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální
oblasti
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) navrhuje
1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí předloženou informaci o:
a) rozdělení pozemku p.č. 311/2 o výměře 4 983 m2 v k.ú. Janov u Litvínova svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o., dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) vzniku pozemku p.č. 1044/4 o výměře 502 m2 sloučením z částí stávajících pozemků
(p.č. 1044/2 díl d) o výměře 426 m2, p.č. 82/1 díl j) o výměře 25 m2, p.č. 571/20 díly
i+g) o výměře 9 m2, p.č. 572/3 díly h+k) o výměře 6 m2 a p.č. 1124/2 díl f) o výměře 36
m2) v k.ú. Křešice u Litoměřic svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny
č. j. 226/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
sídlo: Jiříkov, Filipovská, čp. 582/20, PSČ: 407 53
IČ: 47274468
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
B) ukládá
Mgr. Martinovi Klikovi, MBA, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 169/103R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 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 osoby se zdravotním postižením Oleška
- Kamenice, příspěvková organizace, formou finančního daru od:
- Mediasped spol. s r.o., K Letišti 57/1049, 161 00 Praha – Ruzyně, IČ: 64579891, ve výši
5 000,- Kč na zakoupení pomůcek do pracoven uživatelů – knihy, stavebnice, společenské
hry
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 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,
a) formou finančního daru od:
- AVIES s.r.o., Mírové náměstí 182, 432 01 Kadaň, IČ: 28733401, ve výši 5 000,- Kč
na kulturní a sociální účely a aktivizační činnosti pro uživatele Domova pro seniory
a Domova pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, které jsou součástí
příspěvkové organizace
- Oiles Czech Manufacturing s.r.o., Královský vrch 1966, 432 01 Kadaň, IČ: 27066789
ve výši 1 000,- Kč na kulturní a sociální účely a aktivizační činnosti pro uživatele
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Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – Dvořákova ulice, který je
součástí příspěvkové organizace
- ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00
Brno, IČ: 28511298, ve výši 4 tis. Kč pro zlepšení kvality života uživatelů, zejména na
nákup zdravotnického materiálu, rehabilitační a terapeutickou činnost a zkvalitnění
prostředí pro uživatele, z toho 2 000,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se
zdravotním postižením Kadaň – Dvořákova ulice a 2 000,- Kč pro uživatele Domova
pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – Březinova ulice, které jsou součástí
příspěvkové organizace
b) formou věcného daru od:
- dárce, který si nepřeje být identifikován – vnitřní vybavení v hodnotě 2 395,- Kč
pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova ulice,
který je součástí příspěvkové organizace
3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 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:
– dekorační
předměty pro potřeby sociální terapie a materiály pro aktivizační činnost uživatelů
v předpokládané hodnotě 900 000,- Kč
Usnesení č. 170/103R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání podstatné změny integrovaného
povolení pro zařízení „Skládka odpadů SONO“ společnosti SONO PLUS, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti SONO
PLUS, s.r.o. o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka
odpadů SONO“, takto:
K žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení, která byla zpracována Ing.
Janem Štejfou, Bělinského 5/963, 102 00 Praha 15 dle § 3 odst. 1 zákona o integrované
prevenci, není připomínek. Provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v
kapitole 16 žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje vycházející z platné legislativy a koncepčních a plánovacích
dokumentů kraje, připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.
Usnesení č. 171/103R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání podstatné změny integrovaného
povolení pro zařízení „Žárová zinkovna Promptus“ společnosti ZinkPower Promptus, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti
ZinkPower Promptus, s.r.o., o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení
„Žárová zinkovna Promptus“, takto:
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K žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení, která byla zpracována
společností ENVIROCONT s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ 272 65 676, dle § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, není připomínek. Provozem
musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 16 žádosti, ale i splněny
připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
vycházející z platné legislativy a koncepčních a plánovacích dokumentů kraje, připomínky
dalších dotčených orgánů veřejné správy.
Usnesení č. 172/103R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu plánu péče o přírodní rezervaci Pekelský důl
na období 2016 – 2025
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
a)

předložený návrh plánu péče o přírodní rezervaci Pekelský důl na období 2016 – 2025 dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu bez připomínek;

b)

skutečnost, že plány péče nejsou pro fyzické ani právnické osoby závazné, pouze upravují
postup orgánu ochrany přírody při zajišťování ochrany zvláště chráněných území.

Usnesení č. 173/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Údržba
vybraných cenných území ve správě Ústeckého kraje řízenou pastvou v roce 2016 – Úštěcko“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Údržba vybraných cenných území ve správě
Ústeckého kraje řízenou pastvou v roce 2016 – Úštěcko“.
2. O způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH. V případě rovnosti nabídkových cen
uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr losem provedený za
účasti zástupců dotčených uchazečů.
3. O požadavcích na prokázání kvalifikace uchazečů
 Základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč doloží čestným prohlášením
 Profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písm. a) zákona uchazeč doloží výpisem z obchodního rejstříku či z jiné
obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán,
– dle § 54 písm. b) zákona uchazeč doloží dokladem o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 Technické kvalifikační předpoklady:
– dle § 56 odst. 2 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně jedné
významné služby týkající se managementových opatření v ochraně přírody
spočívající v řízené pastvě ovcí a koz (případně skotu), realizované v posledních 3
letech s uvedením jejího rozsahu a doby realizace, přičemž musí být v hodnotě v
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součtu nejméně 50 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
a) osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli (osvědčení není vyžadováno u služeb pro Ústecký kraj,
nicméně v seznamu musí být služba uvedena), nebo
b) osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně
možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na
její straně.
– dle § 56 odst. 2 písmene h) zákona s tím, že uchazeč předloží, formou čestného
prohlášení, přehled o počtu, druhu a plemeni zvířat využitelných pro plnění zakázky,
včetně upotřebitelných psů vhodných pracovních plemen, pokud takové vlastní, a to
nejméně 60 ks ovcí a 20 ks koz
Tento požadavek lze v souladu § 51 odst. 4 zákona splnit i v rámci subdodavatele
předložením např. smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníkem zvířat o vlastnictví,
držení či možností disponování odpovídajícím počtem všech druhů zvířat, tedy
konkrétně ovcí a koz.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

C)

ukládá
1. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, podepsat Výzvu k podání nabídek uvedenou
v příloze č. 5 tohoto materiálu.
Termín: 15. 2. 2016
2. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit nezbytné úkony této veřejné
zakázky a předložit vyhodnocení zadávacího řízení s návrhem na zadání této veřejné
zakázky vybranému uchazeči.
Termín: 30. 4. 2016

Usnesení č. 174/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Péče o zvláště
chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v roce 2016“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Péče o zvláště chráněná území a biotopy
zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v roce 2016“.
2. O rozdělení zakázky do čtyř částí, přičemž nabídku lze podat na jednu, několik i všechny
části zakázky.
- Část 1. Šluknovsko
- Část 2. Žatecko II.
- Část 3. Chomutovsko
- Část 4. Bílinsko
3. O způsobu hodnocení nabídek na plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky podle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude cena včetně
DPH. V případě rovnosti nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí
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rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených uchazečů.
Zadavatel zároveň stanovuje maximální ceny bez DPH pro jednotlivé části zakázky takto:
- 1. část: 245 000 Kč
- 2. část: 145 000 Kč
- 3. část: 85 000 Kč
- 4. část: 60 000 Kč
Nabídka bude hodnocena pouze v případě, že nabízená cena bez DPH pro jednotlivé části
zakázky nebude vyšší než stanovené maximální ceny. Pokud budou v nabídce pro některé
části zakázky uvedeny ceny vyšší, bude nabídka konkrétní části nabídky vyřazena a
uchazeč bude z další účasti v konkrétní části zakázky v zadávacím řízení vyloučen.
4. O požadavcích na prokázání kvalifikace uchazečů
 Základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč doloží čestným prohlášením
 Profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písm. a) zákona uchazeč doloží výpisem z obchodního rejstříku či z jiné
obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán,
– dle § 54 písm. b) zákona uchazeč doloží dokladem o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 Technické kvalifikační předpoklady
– dle § 56 odst. 2 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně jedné
významné služby týkající se managementových opatření v ochraně přírody, realizace
krajinotvorných programů, ekologického zemědělství (ideálně údržby maloplošných
chráněných území nebo významných krajinných prvků či lokalit s ohroženými druhy
rostlin a živočichů apod. realizovaných v posledních 3 letech nebo managementu
trvalých travních porostů v režimu ekologického zemědělství na minimální výměře
0,5 ha po dobu nejméně 3 let bez zjištěného porušení zákona č. 242/2000 Sb. o
ekologickém zemědělství) s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, přičemž
každá tato zakázka musí být v hodnotě nejméně 100 tis. Kč bez DPH u části č. 1,
70 tis. Kč bez DPH u části č. 2 a 30 tis. Kč bez DPH u částí č. 3 a 4. Přílohou
tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli (osvědčení není vyžadováno u služeb pro Ústecký kraj,
nicméně v seznamu musí být služba uvedena), nebo
2. osvědčení vydaná 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.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

C)

ukládá
1. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, podepsat Výzvu k podání nabídek uvedenou
v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 15. 2. 2016
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2. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit nezbytné úkony této veřejné
zakázky a předložit vyhodnocení zadávacího řízení s návrhem na zadání této veřejné
zakázky vybranému uchazeči.
Termín: 30. 4. 2016
Usnesení č. 175/103R/2016
Návrh na jmenování výběrové komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu pro
rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. a) Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2013 až 2016 (dále jen Program) takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje zvolit novou výběrovou komisi.

Usnesení č. 176/103R/2016
Návrh na jmenování výběrové komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu
podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 (dále jen Program) takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje zvolit novou výběrovou komisi.

Usnesení č. 177/103R/2016
Členský příspěvek Ústeckého kraje v asociaci FEDARENE na rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s navýšením členského příspěvku Ústeckého kraje v asociaci FEDARENE o 169 EUR na
1002 EUR,

B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, uhradit členský příspěvek
Ústeckého kraje v asociaci FEDARENE na rok 2016.
Termín: 31. 3. 2016
Usnesení č. 178/103R/2016
Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
stav přípravy projektů Ústeckého kraje pro operační programy v plánovacím období 2014 –
2020 dle důvodové zprávy tohoto materiálu.

B)

schvaluje
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1. přípravu projektů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu pro předložení do
relevantních operačních programů,
2. předložení žádosti o dotaci a realizaci projektů
-

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín,

-

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov,

-

Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava,

-

Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec,
křižovatka s komunikací II/224,

-

Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
C)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit předložení žádostí
o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2016

Usnesení č. 179/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby ,,Střední odborná škola mediální grafiky a
polygrafie, Rumburk - Oprava omítek a střechy, výměna oken“, PD+IČ+AD formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Střední odborná škola
mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - Oprava omítek a střechy, výměna oken“,
projektová dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen PD+IČ+AD“
formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25
písm. a) a § 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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,
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- 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.
- 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 (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 200 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
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2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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
- 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 okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

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
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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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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. 180/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby ,,Speciální základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola, Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken“, PD+IČ+AD formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Speciální základní
škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna
oken“, projektová dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen
PD+IČ+AD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1
písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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.
- 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 (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
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- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 250 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1.
osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2.
osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3.
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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
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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
- 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 okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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.
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Usnesení č. 181/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby ,,Střední škola obchodu, řemesel a služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken“, PD+IČ+AD
formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Střední škola obchodu,
řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy,
výměna oken“, projektová dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen
PD+IČ+AD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1
písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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.
- 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 (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 350 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
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2. osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než

veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li

současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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
- 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;
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- 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 okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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. 182/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby ,,Střední průmyslová škola stavební a
Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště
školy a střechy včetně zateplení a sanace“, PD+IČ+AD formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Střední průmyslová
škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace“, projektová
dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen PD+IČ+AD“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a
§ 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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.
- 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 (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 400 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
101

na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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
- 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 okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
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6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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. 183/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby ,,Střední škola technická, Most - Snížení
energetické náročnosti velké sportovní haly“, PD+IČ+AD formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Střední škola technická,
Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly“, projektová
dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen PD+IČ+AD“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a
§ 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
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V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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.
- 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 (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 200 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1.osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2.osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3.smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
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- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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
- 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 okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
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C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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. 184/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby ,,Speciální základní škola a Speciální
mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken“, PD+IČ+AD formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Speciální základní škola
a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken“, projektová
dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen PD+IČ+AD“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a
§ 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
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 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.
- 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 (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 200 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1.osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2.osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3.smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
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vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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
- 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 okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

D)

svěřuje
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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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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. 185/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby ,,Gymnázium a Střední odborná škola,
Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi“, PD+IČ+AD formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Gymnázium a Střední
odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi“, projektová
dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen PD+IČ+AD“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a
§ 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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.
- 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
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právních předpisů (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 250 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1.osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2.osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3.smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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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
- 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 okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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
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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. 186/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby ,,Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.
o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně
zateplení) všech pavilonů“, PD+IČ+AD formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Centrum sociální
pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce
obvodového
pláště
(včetně
zateplení)
všech
pavilonů“,
projektová
dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen PD+IČ+AD“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a
§ 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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.
- 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 (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
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v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 250 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1.osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2.osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3.smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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 okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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.
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Usnesení č. 187/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Podkrušnohorské domovy sociálních
služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy“, PD+IČ+AD formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Podkrušnohorské
domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy“, projektová
dokumentace+inženýrská činnost+autorský dozor, ,,dále jen PD+IČ+AD“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a
§ 38 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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.
- 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 (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve
výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, přičemž každá taková služba musí být v hodnotě vyšší
jak 250 tis. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1.osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2.osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
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3.smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále také jen „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, tento
vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede s tím, že
pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být v nabídce
doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se musí skládat
nejméně z těchto osob a to včetně vedoucího realizačního týmu:
- autorizovaný inženýr, nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále také jen „zákon č.
360/1992 Sb.), provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby
- energetický specialista na energetický audit a energetický posudek s oprávněním
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro oba obory.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
– vedoucí realizačního týmu
1. doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu stavební
inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném středoškolském
vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie diplomu nebo maturitního
vysvědčení)
2. kopii osvědčení autorizovaného inženýra, nebo autorizovaného technika
v příslušném pozemní stavby (nebo osoby usazené nebo hostující) vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
– energetický specialista na energetický audit a energetický posudek
3. kopii oprávnění k provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií
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
- 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
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s tím, že okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona) dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise, podle § 74 zákona pověřených plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3
zákona), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 29. 2. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s návrhem na zadání veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Termín: 31. 5. 2016

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
RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 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. 188/103R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace centra
vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov XI - Zemní stavební stroje“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace centra
vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov XI - Zemní stavební stroje“ 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“),
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na základě specifikace zpracované příspěvkovou organizací: Střední odborná škola
energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace, Na Průhoně 4800.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 85 %
- záruční doba v měsících, nejméně však 24 měsíců a nejvýše 60 měsíců – váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou písemně
přizváni zástupci dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
• základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 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 svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku
• technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 1 (může
být i více) významné realizované dodávky zemních strojů, nebo stavebních strojů,
nebo strojů obdobného charakteru jako předmět zakázky v hodnotě min. 800 tis. Kč
bez DPH (pokud bude real. dodávek více než jedna, tak v součtu všech hodnot
takových dodávek) poskytnuté uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo 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.
Splnění kvalifikace prokáže zájemce dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením,
z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce 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
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
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- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele dle § 76 odst. 1 zákona,
zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5
pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že okamžikem 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 zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu.
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
7. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání obálek
s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna další jednání hodnotící komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise podle § 74 zákona dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 1. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru RR, zabezpečit nezbytné úkony této podlimitní
veřejné zakázky na dodávky 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. 3. 2016

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, RNDR. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí odboru RR,
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. 189/103R/2016
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustavením § 59 odstavce 2) písmeno e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření:
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Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/68.01135 o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – projekt „Modernizace centra
vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov“ dle přílohy č. 46 tohoto usnesení
Usnesení č. 190/103R/2016
Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. revokovat usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 92/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
2. rozhodnout dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi kraji a městy na
marketingu produktu Labská stezka dle přílohy č. 47 tohoto usnesení,

B) ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení č. 191/103R/2016
Schválení účasti členů Rady Ústeckého kraje Jana Szántó, Jaroslava Komínka na zahraniční
služební cestě
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) účast Jana Szántó, člena Rady Ústeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu Reisenmarkt
Dresden ve dnech 28. 1. – 31. 1. 2016 a na veletrhu Toursalon Poznaň ve dnech 11. 2. –
15. 2. 2016
b) účast Jaroslava Komínka, člena Rady Ústeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu
Slovakiatour Bratislava ve dnech 27. 1. - 31. 1. 2016
c) účast Jaroslava Komínka a Jana Szántó, členů Rady Ústeckého kraje na veletrhu
cestovního ruchu MITT v Moskvě ve dnech 22. 3. - 27. 3. 2016
Usnesení č. 192/103R/2016
Jmenování vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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 vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje paní Ing. Dagmar Waicovou, a to s účinností
od 1. 3. 2016.
Usnesení č. 193/103R/2016
Komise pro zemědělství a venkov RÚK – informace o výsledcích činnosti za rok 2015 a plán
činnosti na rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
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bere na vědomí
dle § 59 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. zprávu o výsledcích činnosti Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje za
rok 2015;
2. plán činnosti Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje na rok 2016.
Usnesení č. 194/103R/2016
Komise životního prostředí RÚK – informace o výsledcích činnosti za rok 2015 a plán činnosti na
rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
dle § 59 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. Zprávu o výsledcích činnosti Komise životního prostředí Rady Ústeckého kraje za rok
2015;
2. Plán činnosti Komise životního prostředí Rady Ústeckého kraje na rok 2016.

Usnesení č. 195/103R/2016
Příprava 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
ústní informaci o přípravě 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním
období 2012 – 2016 dne 29.2.2016 od 10.00 hodin
B) schvaluje
1. návrh programu 28. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016
dle přílohy č.1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním
období 2012 – 2016

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/103R/2016

– Spolupráce se Svobodným státem Sasko (Spolková
republika Německo)

Příloha č. 2 k usnesení č. 7/103R/2016

– Spolupráce
republika)
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s provincií

Anhui

(Čínská

lidová

Příloha č. 3 k usnesení č. 7/103R/2016

–

Příloha č. 4 k usnesení č. 7/103R/2016

– Spolupráce s Žilinským
(Slovenská republika)

Příloha č. 5 k usnesení č. 7/103R/2016

–

Příloha č. 6 k usnesení č. 7/103R/2016

– Spolupráce s autonomní oblastí Vojvodina (Srbská
republika)

Příloha č. 7 k usnesení č. 7/103R/2016

– Spolupráce s městem Ostróda (Polská republika)

Příloha č. 8 k usnesení č. 7/103R/2016

– Spolupráce
republika)

Příloha č. 9 k usnesení č. 7/103R/2016

– Členství v mezinárodních organizacích

Spolupráce s městem Hangzhou (Čínská lidová
republika)

samosprávným

Spolupráce s Republikou
Hercegovina)

srbskou

s Mogilevskou

oblastí

krajem

(Bosna

(Běloruská

Příloha č. 10 k usnesení č. 7/103R/2016 –

Účast Ústeckého kraje v mezinárodních projektech

Příloha č. 11 k usnesení č. 7/103R/2016 –

Vyčíslení
nákladů
relevantních
v jednotlivých položkách spolupráce

Příloha č. 12 k usnesení č. 9/103R/2016 –

Plánovací smlouva

Příloha č. 13 k usnesení č. 10/103R/2016 –

Dodatek č. 1

Příloha č. 14 k usnesení č. 12/103R/2016 –

Smlouva o spolupráci

Příloha č. 15 k usnesení č. 13/103R/2016 – Dotační program „Podpora
zdravotní péče 2016“

a

vybraných

odborů

služeb

Příloha č. 16 k usnesení č. 18/103R/2016 –

Změna Smlouvy o poskytnutí dotace

Příloha č. 17 k usnesení č. 20/103R/2016 –

Náležitosti vyhlášení konkursního řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele Střední
zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvkové organizace
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Příloha č. 18 k usnesení č. 23/103R/2016 –

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím
finančního daru a s nabytím majetku formou daru do
vlastnictví příspěvkových organizací

Příloha č. 19 k usnesení č. 24/103R/2016 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/SML2273 o
poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 20 k usnesení č. 30/103R/2016 – Statut Investiční komise Rady Ústeckého kraje
Příloha č. 21 k usnesení č. 30/103R/2016 – Statut Finanční komise Rady Ústeckého kraje ve IV.
volebním období 2012-2016
Příloha č. 22 k usnesení č. 60/103R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 155/15/4120 (UZSVM)
Příloha č. 23 k usnesení č. 61/103R/2016 –

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 146/2015 (UZSVM)

Příloha č. 24 k usnesení č. 62/103R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 184/2015 (UZSVM)
Příloha č. 25 k usnesení č. 63/103R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 6537/2015 (UZSVM)
Příloha č. 26 k usnesení č. 64/103R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 5787/2015 (UZSVM)
Příloha č. 27 k usnesení č. 65/103R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 6273/2015 (UZSVM)
Příloha č. 28 k usnesení č. 75/103R/2016 –

Smlouva nájemní, cyklostezka, Křešice u LT (CRAOPK)

Příloha č. 29 k usnesení č. 76/103R/2016 –

Smlouva nájemní, cyklostezka, Křešice u DC (10x
fyzická osoba)

Příloha č. 30 k usnesení č. 77/103R/2016 –

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 1N11/11

Příloha č. 31 k usnesení č. 78/103R/2016 –

Smlouva o výpůjčce, obchvat Roudnice n. L. (Elias)

Příloha č. 32 k usnesení č. 79/103R/2016 – Smlouva o výpůjčce, obchvat Roudnice n. L. (obec
Otvice)
Příloha č. 33 k usnesení č. 106/103R/2016

– Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4012489/VB001, Děčín, Podmokly
(ČEZ Distribuce)
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Příloha č. 34 k usnesení č. 107/103R/2016

–

Příloha č. 35 k usnesení č. 109/103R/2016

– Smlouva o zřízení služebnosti stezky a
(EUROVIA)

Příloha č. 36 k usnesení č. 110/103R/2016

– Smlouva o zřízení služebnosti stezky a
(CEPRO)

Příloha č. 37 k usnesení č. 111/103R/2016

– Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. EP-12-4002503/VB/1, Litvínov, Horní
Litvínov (ČEZ Distribuce)

Příloha č. 38 k usnesení č. 112/103R/2016

– Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
Ústí n. L., Klíše (CETIN)

Příloha č. 39 k usnesení č. 116/103R/2016

– Darovací smlouva (RSD)

Příloha č. 40 k usnesení č. 151/103R/2016

– Skupinová pojistná smlouva - nabídka (Allianz
pojišťovna)

Příloha č. 41 k usnesení č. 152/103R/2016

– Dodatek č. 64 ke zřizovací listině Krajské
majetkové, p.o. (10x fyzická osoba)

Příloha č. 42 k usnesení č. 158/103R/2016

– Nájemní smlouva (České dráhy)

Příloha č. 43 k usnesení č. 160/103R/2016

– Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu

Příloha č. 44 k usnesení č. 166/103R/2016

–

Příloha č. 45 k usnesení č. 166/103R/2016

– Vzorová smlouva pro poskytnutí neinvestiční
dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven

Příloha č. 46 k usnesení č. 189/103R/2016

– Dodatek č. 2 Smlouvy č.
CZ.1.09/1.3.00/68.01135 o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad – projekt
„Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu,
údržbu a provoz budov“

Smlouva o zřízení věcného břemene (RWE
GasNet)
cesty

cesty

Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven – aktualizované
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Příloha č. 47 k usnesení č. 190/103R/2016

–

Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na
marketingu produktu Labská stezka vč. přílohy
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Příloha č. 1 k usnesení č. 7/103R/2016

Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Svobodný stát Sasko
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Spolková republika
Německo

Svobodný stát Sasko
Centrum regionu:
Drážďany
(město)
05. 02. 2007 Společné prohlášení o spolupráci

Podepsaná smlouva, dohoda:

20. 2. 2013 Společné prohlášení o spolupráci
25. 11. 2015 Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných
služeb

Územní statistická jednotka NUTS:

NUTS 1

Vrcholný politický orgán:

Vláda spolkové země, v čele ministerský předseda Stanislaw Tillich

Základní oblasti spolupráce:












Cestovní ruch
Hospodářství
Dopravní infrastruktura
Veřejná doprava
Zemědělství a lesnictví
Rozvoj venkova
Životní prostředí
Zdravotnictví a sociální věci, záchranářství
Kultura, sport
Územní plánování

Specifické oblasti spolupráce:



Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR
a Svobodným státem Sasko (různé projekty)
Česko – saská pracovní skupina pro územní rozvoj
Česko – saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci
Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby (uzavřená 4. 4. 2013)
Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategie přípravy a realizace projektů
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor kultury a památkové péče
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor zdravotnictví




Organizační složky KÚ ÚK již aktivně

spolupracující na regionálním partnerství 
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Příloha č. 1
Bod do RÚK dne 27. 1. 2016

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem




Navrhovaná frekvence oficiálních
návštěv

Dle aktuální potřeby, min. 1x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Michaela Tobiášová

Odbor/oddělení:

Kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
mezinárodních vztahů

Tel.:

E-mail:

Aktivity za období r. 2011 - 2015:

Euroregion Labe
Euroregion Krušnohoří

475 657 737

tobiasova.m@kr-ustecky.cz

Odbor KH KÚÚK
 20. 02. 2013 podpis Společného prohlášení o spolupráci mezi
Ústeckým krajem a Zemským ředitelstvím Saska zastoupeným
prezidentem Gökelmannem.
 09/2013 Účast hejtmana ÚK na Dni Saska
 Dne 13. 3. 2014 jednání na Ministerstvu sociálních věcí
Svobodného státu Sasko za účasti předsedy výboru pro
zdravotnictví a sociální věci Pavla Csonky a předsedy KRS ÚK
Aloise Malého.
 Dne 7. 4. 2014 proběhlo jednání hejtmana ÚK s Generální
konzulkou ČR v Drážďanech.
 Dne 11. 7. 2014 hejtman ÚK navštívil generální konzulku
v Drážďanech paní Krejčíkovou a dne 18. 7. se zúčastnil recepce
k ukončení působení ve funkci této generální konzulky.
 15. 7. 2014 setkání zástupce Saského státního ministerstva pro
sociální záležitosti a na ochranu spotřebitelů a Svazu seniorů
Saska s vedením KRS ÚK a zástupci ÚK pro sociální záležitosti za
účelem rozvoje příhraniční spolupráce seniorských klubů.
 Dne 11. 9. 2014 proběhlo zasedání Česko-saské mezivládní
pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Ústí nad Labem.
 Dne 14. 10. 2014 navštívil hejtman prezidenta Zemského ředitelství
Drážďany.
 Dne 23. 10. 2014 se zástupce ÚK zúčastnil slavnostního zahájení
Dnů česko-německé kultury v Drážďanech a v Ústí nad Labem.
 Dne 23. 4. 2015 proběhlo jednání mezi zástupci Zemského
ředitelství Sasko a krajského úřadu ohledně navazujícího programu
v rámci Cíle 3 na ochranu před katastrofami.

Dne 15. 5. 2015 navštívil hejtmana ÚK generální konzul ČR
v Drážďanech.




V červenci 2015 se HÚK v Bonnu zúčastnil zasedání světového
výboru UNESCO na podporu nominace Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Dne 24. 9. 2015 Komise pro zahraniční vztahy RÚK navštívila
gymnázium F. Schillera v Pirně.

2

Příloha č. 1
Bod do RÚK dne 27. 1. 2016


Dne 29. 10. 2015 se HÚK zúčastnil zahájení Dnů česko-německé
kultury v Drážďanech.
 Dne 25. 11. 2015 se HÚK zúčastnil slavnostního podpisu
společného ujednání ZZS Ústeckého, Karlovarského a Libereckého
kraje se Svobodným státem Sasko.
Odbor SMT KÚÚK
 Realizace společných projektů v oblasti školství:
 Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o.
(realizátor Christlich-Sociales bildungswerk Sachsen e.V.,
Eisenstrasse 7,D - 09456 Mildenau, za ÚK SPŠ a OA Kadaň, p.o.,
v roce 2009);
 Vzdělání a praxe pro evropský pracovní trh
(odborné stáže žáků v partnerské škole v SRN-Sasku, za ÚK SOŠ
a SOU Louny, v roce 2009);
 Přeshraniční praxe v moderní zemědělské výrobě
(realizátor Landschaftspflegeverband Sächsische, za ÚK SŠZe ZA
E.A.Komerse, Děčín Libverda, v roce 2010);
 Odborná praxe žáků v Sasku pro obory Strojírenství
(realizátor nebyl uveden, za ÚK SOŠ a SOU, v roce 2011);
 Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek
(realizátor Dr. Hirsch Akademie, Pirna, za ÚK OA Ústí n. L., v roce
2011);
 Bezpečná cesta/Sicheres Reisen
(realizátor Střední škola technická, Most, v roce 2013);
 Aquamundi
(realizátor Umweltzentrum Dresden e.V, za ÚK Gymnázium,
Teplice, od roku 2012 – 2014);
 Zahraniční praxe pro mladé zemědělce
(realizátor Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína
Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, v roce 2013);
 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Státním ministerstvem kultury Svobodného
státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního
dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu
Friedricha Schillera v Pirně. V rámci tohoto projektu se odbor SMT
účastní přijímacího řízení, které organizuje Gymnázium Děčín,
příspěvková organizace. Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost ZÚK a hejtman ZÚK uskutečnili 14. 10. 2013
návštěvu gymnázia v Pirně.
 12. 11. 2014 navštívili Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje a PaedDr.
Mgr. Jan Kobliha, zástupce odboru SMT Gymnázium Friedricha
Schillera v Pirně. Cílem návštěvy byla příprava průběhu přijímacích
zkoušek českých žáků do binacionálního projektu vzdělávání v této
škole.
 V roce 2015 pokračování aktivit v rámci Ujednání mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a
Státním ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko o
spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného českoněmeckého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v
Pirně.
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2015 leden: účast zástupců OSMT na exkurzi pořádanou MŠMT do
Drážďan na téma duální systém vzdělávání; únor: účast zástupce
OSMT PaedDr. Mgr. Jan Koblihy na dni otevřených dveří na
Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.; září: zajištění (překlad)
výjezdu komise pro zahraniční vztahy RUK do Gymnázia Friedricha
Schillera v Pirně; říjen: výjezd pracovníka OSMT do Drážďan spolu
s ředitelem krajské pobočky ÚP.
Odbor SPRP KÚÚK
 Projekt NOVÁ KVALITA Od roku 2013 probíhá udržitelnost
projektu, zejména formou propagace regionu Krušných hor na webu
krusnehory-erzgebirge.eu.Průběžně jsou doplňovány informace o
aktualitách a akcích na české i saské straně.
 Projekt VODAMIN Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu –
společně s německými partnery byla zpracována první zpráva o
udržitelnosti.
 Po ukončení projektu Vodamin byla znovu navázána spolupráce
s německým partnem na novém projektu Vita – min.
Projekt Vita-min
 od roku 2014 - 2015 probíhá intenzivní jednání s německým lead
partnerem (LfULG) na přípravě žádosti, proběhla 3 přípravné
jednání (1 x v Ústí nad Labem, 2 x v Drážďanech).
 Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí: příhraničí
Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu – společně byla
zpracována první zpráva o udržitelnosti. I nadále byla šířena vzniklá
dvojjazyčná odborná brožura a dvojjazyčné DVD „Příklady dobré
praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje”. Dne 22. 10. 2014
proběhla Kooperační burza dodavatelského průmyslu Krušné hory,
Stollberg, organizace akce PP2, účast LP, PP3, účast 3 českých
vystavovatelů a dalších návštěvníků z ČR.
 Projekt GIVE
2014 – 2015 – proběhlo jednání s TU Dresden na podání
projektové žádosti.
Odbor ZPZ KÚÚK






Spolupráce na projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv.
Šebestiána a Satzung – I. etapa“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3.
Projekt byl ukončen v dubnu 2012. Byla odevzdána dokončená
projektová dokumentace k revitalizačním opatřením a uskutečněna
závěrečná konference projektu. V rámci projektu byly dále
zrealizovány následující aktivity: setkání širších pracovních skupin
v rámci nichž byla předjednána následná etapa s Povodím Ohře,
státní podnik a Lesy ČR, s. p.; realizace veřejných zakázek na
laserscan území, přírodovědné průzkumy, hydrologický monitoring
a na projektovou dokumentaci k revitalizačním opatřením, výměny
personálu, pracovní setkání projektových partnerů, příprava výstavy
k projektu a veškerá administrativa související.
Druhá etapa projektu nazvaná „Revitalizace rašelinišť mezi Horou
Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“ přímo navázala
realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české
straně. Hlavní projektový partner na české straně (Lesy ČR, s. p.)
zajistil provedení revitalizačních opatření na vybraném rašeliništi.
Ústecký kraj jako partner zajistil pokračování monitoringu v
hydrologických parametrech (zaklesnutí hladiny podzemní vody,
kvantita a kvalita odtékajících vod) a sledování bioty (algologie,
mykologie, vybrané druhy živočichů a vegetace). V září 2014 se
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v Chomutově konala závěrečná konference.





Projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a
Satzung – realizační fáze“ byl ukončen k 31. 12. 2014.
V roce 2015 probíhala příprava další etapy revitalizace rašelinišť.
Uskutečnilo se několik kooperačních jednání mezi partnery. Náplní
setkání byla příprava obsahu projektu, harmonogram a příprava
rozpočtu. Nový projekt naváže na úspěšně ukončený projekt
„Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung –
realizační fáze“. Pracovní název nového projektu je „Moorevital
2018“.
V roce 2015 také proběhlo několik schůzek k obdobnému projektu
revitalizace rašelinišť. Jedná se o lokalitu Cínovce, potenciálními
partnery by byli Technická univerzita Drážďany a národní park
Saské Švýcarsko.

Odbor KP KÚÚK
 Realizace
projektu
„Středoevropská
kulturní
krajina
Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří – cesta ke světovému
dědictví UNESCO“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3,
 4x workshop, 2x konference,
 vytvoření databanky MERz,
 zpracování a podání společné žádosti do UNESCO.
 Realizace projektu „Sláva krušnohorského hornictví“ v rámci
programu Cíl 3 / Ziel 3,
 zhotovení putovní výstavy a její prezentace v ČR a SRN,
 přednášková činnost k problematice krušnohorského hornictví a
světového dědictví.
 Realizace projektu „Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého
kraje“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3,
 zhotovení putovní výstavy a její prezentace v ČR a SRN,
 3x workshop.
 Realizace projektu „PRESSTRIP 2013 Montanregion Krušné
hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3,
 uspořádání presstripu pro česká a německá média.
 Prezentace hornických památek Krušnohoří v ČR a SRN
v roce 2015:
 Putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“ z programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 v Oelsnitz/Erzgebirge.
 Podpora nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge
pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO na zasedání
Výboru světového dědictví v Bonnu.
 Příprava nových projektů v rámci Programu přeshraniční
spolupráce a jednání s potencionálními zahraničními kooperačními
partnery.
 Spolupořadatelství festivalu 17. Dny české a německé kultury.
Odbor RR KÚÚK
 Prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu
v Drážďanech a Lipsku.


Společně s Libereckým krajem prezentace Ústeckého kraje na akci
Den Sasů, který se v roce 2014 konal v Grossenheimu.



V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci s letištěm Drážďany
prezentace v odletové hale a v infocentru, včetně účasti na Dni
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otevřených dveří letiště a Dni dětí.


Realizace projektu „„Cykloregion Krušné hory – propojení
nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ –
vybudování nových úseků cyklotrasy, zahájení a ukončení sezóny,
promojízda, konference, tištěné propagační materiály, infotabule,
sčítače, drobné propagační předměty, webová stránka, aplikace pro
smartphones apod.



Realizace 7. Česko-německé konference „Marketing na cyklostezce
LABE“ včetně doprovodného presstripu.



Ve dnech 29. – 31. 1. 2015. prezentace na veletrzích cestovního
ruchu v Drážďanech a Lipsku.




Dne 4. – 6. 1. 2015 prezentace na Dni Sasů 2015.
Realizace 8. Česko-německá konference „Marketing cyklostezky
LABE“.
Prezentace v rámci Dnů česko-německé kultury 2015 v říjnu 2015.
31. 3. 2015 dokončení realizace projektu „Cykloregion Krušné hory –
propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém
Krušnohoří“.
Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro územní
rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský,
Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři
plánovací svazy na česko - saské hranici.
Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem příprava a
realizace projektu „Nová hřebenovka“.
Pokračování spolupráce s letištěm Drážďany – prezentace
v odletové hale a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost.









Odbor UPS KÚÚK


Projekt LABEL – Územní studie zhodnocení PS Děčín z hlediska
udržitelného rozvoje území. Závěrečná konference v 05/2012,
ukončení projektu.
 Projekt CROSS-DATA – „Česko–Saský informačního systém o
územním plánování“ a zpracování publikace o územním plánování
na české a německé (saské) straně. Závěrečná konference
v 02/2013, ukončení projektu.
Odbor DS KÚÚK
 Společná jednání se zástupci objednatelů dopravní obslužnosti VVO
a ZVON;
 účast na společném projektu ELLA Regio;
 příprava společných přeshraničních linek;
 podpora dostavby a otevření přeshraničního úseku drážního spojení
Dolní Poustevna – Sebnitz.
 V roce 2015 společná jednání se zástupci objednatelů dopravní
obslužnosti VVO, ZVON a VMS k rozvoji příhraniční veřejné
dopravy;
 Spolupráce na realizaci provozu veřejné dopravy s našimi saskými
dopravci.
 Příprava společných přeshraničních linek a přeshraničních tarifních
nabídek.
 Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné
dopravy.
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Příloha č. 1
Bod do RÚK dne 27. 1. 2016

Aktivity plánované pro rok 2016:

Odbor ZD KÚÚK
 Dne 25. 11. 2015 podepsáno v Karlových Varech Ujednání o
přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (dále
jen Ujednání), kterým dojde k praktické realizaci Rámcové smlouvy
o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
uzavřené mezi ČR a SRN dne 4. 4. 2013. Smluvními stranami
Ujednání jsou ÚK, Liberecký kraj, Karlovarský kraj a Ministerstvo
vnitra Svobodného státu Sasko.
Odbor KH KÚÚK
 Naplňování cílů Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým
krajem a Zemským ředitelstvím Saska.
 Návštěva prezidenta Zemského ředitelství Sasko v Ústeckém kraji.
Odbor ZPZ KÚÚK


Podání žádosti o dotaci do programu SN-CZ 2014 – 2020 na projekt
„Moorevital 2018“.

Odbor KP KÚÚK


Zahájení realizace projektu „Umění pozdního středověku v hornické
oblasti Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ
2014-2020.
 Prezentace putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“
v Evropském parlamentu ve Štrasburku.
 Účast na jednání Výboru světového dědictví v Istanbulu k nominaci
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na
Seznam světového dědictví UNESCO.
Odbor RR KÚÚK
 Prezentace ÚK na veletrzích cestovního ruchu v Drážďanech a
Lipsku.
 Účast spolu s Libereckým krajem na Dny Sasů v září 2016.
Odbor UPS KÚÚK
 V rámci projektu CROSS-DATA účast na zasedání pracovní skupiny
pro udržitelnost „Česko-Saského informačního systému pro územní
plánování“ v Sasku – setkání v rámci udržitelnosti projektu.
 Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro územní
rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský,
Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři
plánovací svazy na česko - saské hranici.
Odbor SMT KÚÚK
 Podpora škol při realizaci projektů zaměřených na mezinárodní
spolupráci se Svobodným státem Sasko.
Odbor ZD KÚÚK
 Jednání dle potřeby se smluvními stranami Ujednání (platnost od 1.
1. 2016) souvisejících naplňováním smluvních podmínek a realizací
Ujednání.
Navrhované aktivity:
Poznámky:

Odbor ZPZ KÚÚK


Projekty revitalizací rašelinišť byly připraveny na základě společného
prohlášení o spolupráci v přeshraniční ochraně a managementu
krušnohorských rašelinišť mezi Ústeckým krajem a Svobodným
státem Sasko – Vládním prezídiem Chemnitz, kterým byla
20. 2. 2008 deklarována snaha o přípravu územně konkrétního
projektu na ochranu rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána a obce
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Příloha č. 1
Bod do RÚK dne 27. 1. 2016
Satzung. Ke každému projektu byly uzavřeny příslušné mezinárodní
smlouvy.
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor SMT KÚÚK – Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí
(475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz)
Odbor SPRP KÚÚK – Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení strategie
(475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz)
Odbor ZPZ KÚÚK - Mgr. Jan Rothanzl, Ing. Anna Lehká, oddělení živ. prostředí
(475 657 121, 475 657 451, rothanzl.j@kr-ustecky.cz,lehka.a@kr-ustecky.cz )
Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )
Odbor UPS KÚÚK - Ing. Novotná Jolana, oddělení úz. plánování (475 657 513,
Novotna.j@kr-ustecky.cz )
Odbor DS KÚÚK - Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru (475 657 525,
franek.j@kr-ustecky.cz )
Odbor KP KÚÚK – Mgr. Adam Šrejber, vedoucí oddělení kultury (475 657 286,
srejber.a@kr-ustecky.cz )
Odbor ZD KÚÚK – Ing. Petr Severa, vedoucí odboru (475 657 435, severa.p@krustecky.cz)

Závěr:

Aktivní

SEZNAM ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor ZPZ KÚÚK – Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor UPS KÚÚK – Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor DS KÚÚK – Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor ZD KÚ ÚK – Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Příloha č. 2 k usnesení č. 7/103R/2016

Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Anhui
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Čínská lidová republika

Anhui
Centrum regionu:
(město)

Hefei

17. 06. 2009 Dohoda o záměru
Podepsaná smlouva, dohoda:

Vrcholný politický orgán:

19. 07. 2010 Deklarace mezi provincií Anhui (Čínská lidová republika) a Ústeckým
krajem (Česká republika) o navázání přátelského vztahu
V čele provincie stojí guvernér Wang Sanyun. Provincie se dělí na prefektury a
okresy.








Ekonomika
Obchod
Věda a technika
Kultura
Vzdělání
Zemědělství
Zdraví

Specifické oblasti spolupráce:



Tradiční čínská medicína

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství



Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů



Odbor regionálního rozvoje KÚÚK

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem



Krajská zdravotní, a. s.



Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem



Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje



Krajská agrární komora Ústeckého kraje



Krajská agentura pro zemědělství a venkov (Mze)



Firmy dovážející čaj do ČR

Základní oblasti spolupráce:

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x za 1- 2 roky

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:

E-mail:

Aktivity za období r. 2011 - 2015:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor RR KÚÚK


Červen 2013 – veletrh cestovního ruchu v Pekingu
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Bod do RÚK dne 27. 1. 2016


Jednání se zástupci univerzity China-Europe Center for Environment
and Landscape Management State Key Laboratory of Mountain Ecology
College of Geography Fujian Normal University Cangsham Fuzhou.

Odbor KH KÚÚK


Korespondence mezi ÚK a KZ, a. s. o postupu zřizování centra TCM
v Ústeckém kraji; postup žádný.



V 6 – 7/2012 organizovaná cesta do Anhui s cílem dohodnout další konkrétní
projekty spolupráce, opětovná návštěva Univerzity TCM v Hefei – nyní se
zástupci KZ, a. s.



8/2012: v Ústeckém kraji byla přivítána zemědělská delegace z provincie
Anhui, se kterou byly navázány přátelské kontakty. Došlo k propojení
kontaktů mezi českými a čínskými zemědělci, Krajskou agrární komorou ÚK
a ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v ČLR. Ze strany KÚ dohled nad
touto spoluprací, která je v počátku.



V r. 2013 několikrát avizována návštěva delegace Anhui, nakonec vždy
zrušena



Ve dnech 25. – 26. 9. 2014 proběhla návštěva delegace z provincie Anhui a
zástupce města Hefei v Ústeckém kraji. Čínská delegace se zajímala o práci
probační a mediační služby v rámci působnosti ministerstva spravedlnosti a
možnosti získání zkušeností. Ústecký kraj naopak nadnesl téma možnosti
spolupráce v oblasti čínské medicíny.



Na začátku roku 2015 byl na jednání RÚK a ZÚK předložen materiál ke
zhodnocení spolupráce s provincií Anhui; Deklarace o spolupráci
ponechána v platnosti.



V květnu 2015 navštívila Ústecký kraj delegace z provincie Anhui. Cílem
setkání bylo zejména prohloubit a konkretizovat dosavadní smluvní
spolupráci. Velký zájem čínská strana projevila o rekultivace.

Aktivity plánované pro rok 2016:

Odbor KH KÚÚK
 Pracovní výjezd lékařů KZ a.s. a zástupců ÚK do provincie Anhui za
účelem rozvoje spolupráce v oblasti tradiční čínské medicíny.

Navrhované aktivity:

Odbor RR KÚÚK
 Spolupráce našich a čínských odborníků v oblasti cestovního ruchu a
regionálního rozvoje, rekultivací apod.

Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
KAK ÚK – Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
TCM – Tradiční čínská medicína

2
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Základní údaje o spolupráci s partnerským městem
Hangzhou
Název partnerského města:

Stát / oblast:

Čínská lidová republika

Hangzhou
Centrum regionu:
(město)

Hangzhou

Podepsaná smlouva, dohoda:

29. 6. 2012 Memorandum o spolupráci mezi městem Hangzhou (ČLR) a
Ústeckým krajem (ČR)

Vrcholný politický orgán:

V čele města stojí primátor. Signatářem memoranda byla náměstkyně primátora
města Hangzhou Tong Guili.

Základní oblasti spolupráce:



Hospodářská spolupráce

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství



Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů



Odbor kancelář ředitele

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem



Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje



Regionální kancelář agentury CzechInvest

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x za 1- 2 roky

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Jitka Zimová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení a
zahraničních činností

Tel.:

E-mail:

Specifické oblasti spolupráce:

Aktivity za sledované období r. 2011 2015:

475 657 858

zimova.j@kr-ustecky.cz

Odbor KH KÚÚK
 Realizace korespondenčního podpisu Memoranda o spolupráci mezi
městem Hangzhou a Ústeckým krajem.
 Na srpen 2012 byla plánovaná služební cesta zástupců Ústeckého kraje
a podnikatelů z ÚK do města Hangzhou. Cílem cesty bylo stvrdit podpis
memoranda, setkat se s místními podnikateli, prezentovat před nimi
Strategickou průmyslovou zónu Triangle, prohlédnout si místní
průmyslové zóny a dohodnout konkrétní projekty spolupráce s městem
Hangzhou. Cesta nebyla realizována.
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Aktivity plánované pro rok 2016:

Po nerealizované cestě do Hangzhou byl pro čínské podnikatele ve
spolupráci s Odborem kancelář ředitele KÚÚK odeslán dopis
s prezentací PZ Triangle.
V průběhu roku 2013 žádný kontakt s městem Hangzhou.
V roce 2014 čínské straně odesláno přání k novému roku, z Hangzhou
žádný kontakt.
Na začátku roku 2015 byl na jednání RÚK a ZÚK předložen materiál ke
zhodnocení spolupráce s městem Hangzhou; Memorandum o spolupráci
ponecháno v platnosti do 29. 6. 2015.
Dne 14. 12. 2015 byl ZÚK předložen materiál ke zhodnocení spolupráce
ÚK s městem Hangzhou. Vzhledem k tomu, že ve spolupráci nedošlo
k posunu, zastupitelstvo rozhodlo o ukončení Memoranda o spolupráci
k 29. 6. 2016.

Odbor KH KÚ ÚK
 Budou učiněny potřebné kroky k vypovězení Memoranda o spolupráci
mezi městem Hangzhou a Ústeckým krajem.

Navrhované aktivity:
Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Příloha č. 4 k usnesení č. 7/103R/2016

Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Žilinský samosprávný kraj
Název partnerského regionu:

Žilinský samosprávný kraj
Centrum regionu:

Stát / oblast:

Slovenská republika

Žilina
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

11. 01. 2011 Dohoda o spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem a
Ústeckým krajem

Územní statistická jednotka NUTS:
Vrcholný politický orgán:

Předseda Žilinského samosprávného kraje

Základní oblasti spolupráce:








Podnikání
Školství, vzdělávání, mládež
Kultura
Zdravotnictví
Sociální péče
Regionální rozvoj, cestovní ruch





Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor regionálního rozvoje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Specifické oblasti spolupráce:

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem
Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Pavlína Pánková

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 2011 2015:

475 657 920

pankova.p@kr-ustecky.cz

Odbor RR KÚÚK
 Účast na jednání pracovních skupin pro oblast reg. rozvoje a
školství v červenci 2011.
 Účast na jednání pracovních skupin pro reg. rozvoj za ÚK a ŽSK
během návštěvy předsedy ŹSK Ing. Blanára v ÚK dne 18. 5. 2012.
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Odbor SMT KÚÚK
 Oslovení středních škol zřiz. ÚK a předání informace o Dohodě o
vzájemné spolupráci mezi ÚK a ŽSK.
 Zorganizování pracovní porady pro školy, které projevily zájem podílet
se na spolupráci v rámci výše zmiňované Dohody.
 Z pracovní porady vzešlo 6 projektů, které odbor SMT sumarizoval a
předložil Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
k posouzení.
 Projekt „Vítejte v Litoměřicích“ se zapojenými školami - Střední
pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3,
příspěvková organizace a partnerská Pedagogická a sociálna akadémia,
ul. SNP 509/116, Turčianské Teplice - byl usnesením č. 3/19VZV/2011
doporučen k realizaci. Dle sdělení paní ředitelky byl původní termín
realizace po konzultaci s VZV ZÚK přesunut z června 2012 na říjen
2012. Důvodem byla problematická komunikace ze strany partnerské
školy.
 Dále byl odbor SMT informován o navázané spolupráci mezi školami:
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková
organizace a Stredná zdravotnicka škola, Dolný Kubín. Školy uzavřely
partnerskou smlouvu o spolupráci a výměně zkušeností, poznatků
spojených s činností školských zařízení.
 V prosinci 2011 proběhla pracovní návštěva zástupců Gymnázia TGM,
Litvínov, Studentská 640, 436 67 Litvínov na Gymnáziu v Hlinské ulici
v Žilině, byly projednány možnosti spolupráce a přislíbena návštěva
zástupců slovenské strany u českého partnera. Realizátorem je
Gymnázium TGM, Litvínov, p.o., Studentská 640, 436 67 Litvínov.
 Účast sedmičlenného družstva žáků Gymnázia, Teplice, Čs. dobrovolců
11, p. o. na sportovně-vědomostní soutěži v partnerském Žilinském
samosprávném kraji s názvem Župná kalokagatia, která proběhla 27.
10. 2011 ve slovenských Turanech. Účast finančně podpořil ÚK. Na
přípravě cesty se podílel Odbor KH KÚÚK.
 Účast pětičlenného družstva Podkrušnohorského Gymnázia, Most na
sportovně-vědomostní soutěži Župná kalokagatia 2012 ve dnech 4. - 5.
10. 2012 v Turanech. Na přípravě cesty se opět podílel Odbor KH
KÚÚK.
 Účast družstva SZŠ Dolný Kubín na školním kole soutěže v poskytování
první pomoci v Děčíně; výměnná stáž žáků 3. ročníku v rámci odborné
praxe (červen 2012); sportovní přátelská utkání – florbal, odbíjená (říjen
2012); podpora individuálních poznávacích pobytů zaměstnanců v
oblasti partnerské školy – realizátorem těchto aktivit by měla být Střední
zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace.
 Gymnázium, Chomutov se 11. 10. 2013 zúčastnilo 7. ročníku
vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2013“. Zástupci
Ústeckého kraje obsadili páté místo.
 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem realizovala projekt stáží „Kuchaři a cukráři na Slovensku“
společně s partnerskou školou v Martině. Stáže se zúčastnilo 14 žáků
oboru Cukrář a 1 doprovodná osoba - odborný učitel oboru Cukrář, stáž
se uskutečnila v dubnu 2013.
 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace realizovala se Střední školou obchodu a
služeb v Martině projekt v rámci mobility Leonardo da Vinci, ÚK finančně
podpořil doprovodné kulturní a sportovní aktivity – březen/duben 2014
 Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace se aktivně
zapojila do spolupráce s Žilinským samosprávným krajem v oblasti
vzdělávání a navázala partnerství se Střední zdravotnickou školou Dolný
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Kubín. V rámci tohoto partnerství vznikl společný projekt Odborná výuka
oboru zdravotnický asistent. Termín realizace 1. – 4. července 2014
 Účast zástupce odboru na vyhodnocení výtvarné soutěže na téma SNP
(dále také aktivity odboru KH) v Žilině dne 23. 6. 2014, Ústecký kraj
zastupoval RSDr. Jaroslav Horák, přítomny byly rovněž vítězky soutěže
za ÚK.
 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace se dne 10. 10. 2014 zúčastnilo 8.
ročníku vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2014“.
Zástupci Ústeckého kraje obsadili dvanácté místo.
 Realizace zmiňovaného projektu „Vítejte v Litoměřicích“, pokud bude
schváleno jeho finanční krytí a partnerská škola potvrdí termín
uskutečnění. Realizátorem by měla být Střední pedagogická škola J. H.
Pestalozziho, Litoměřice, která byla od 1. 9. 2012 sloučena se Střední
pedagogickou školou.(projekt nebyl realizován z důvodu problematické
komunikace s partnerskou školou v roce 2013).
 Účast žáků školy doporučené Odborem ŠMT na Župné kalokagatii 2015
(kritériem je úspěšnost školy na sportovních a vědomostních soutěžích
v posledních letech).
 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci.
 Rok 2015:Soutěž středních škol v poskytování první pomoci. Střední
zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
uzavřela dne 10. 11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední
zdravotnickou školou Dolný Kubín z Žilinského samosprávného kraje.
Na základě vzájemné spolupráce byla naplánována účast žáků SŠ
zdravotnické školy, Děčín, na soutěži středních škol v poskytování první
pomoci, která se uskutečnila v Dolném Kubíně dne 28. 4. 2015.
 Odborná stáž žáků Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace v Dolnooravské nemocnici Dolný Kubín (Žilinský
samosprávný kraj) ve dnech 7. - 13. června 2015.
 V rámci spolupráce Ústeckého kraje a Samosprávného kraje Žilina byla
zahájena konkrétní spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v
Děčíně a Obchodnou akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko.
Jedná se o realizaci společných projektových aktivit, výměny zkušeností
pedagogických sborů ve vzdělávacích a výchovných činnostech,
výměny studentů v rámci projektů. Ve dnech 16. - 18. 6. 2015 se
uskutečnila pracovní návštěva delegace EOA v Žilině. K podpisu byla
připravena smlouva mezi oběma subjekty zahrnující následující oblasti
spolupráce: společné projekty v oblasti vzdělávání a výměna zkušeností
z obou vzdělávacích soustav v aplikaci na činnost obchodních akademií,
výměnné pobyty žáků a pedagogů škol, spolupráce a sdílení
vytvořených vzdělávacích materiálů, společné mimoškolní aktivity.
Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, příspěvková organizace,17.
září 2015, Turany. Družstvo školy se z pověření ÚK zúčastnilo
sportovně vědomostní mezinárodní soutěže Župná kalokagathia 2015
ve slovenských Turanech. Z celkového počtu 10 zúčastněných družstev
se umístili na 4. místě s výsledným časem 0:36:11. Soutěž se členům
družstva velmi líbila.
Odbor KH KÚÚK
 21. a 22. 1. 2014 návštěva delegace Ústeckého kraje v Žilině.
 24. 2. – 15. 5. 2014 vyhlášení grafické soutěže na téma Slovenské
národní povstání u příležitosti 70. výročí SNP ve spolupráci s odborem
ŠMT.
 9. 6. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na KÚÚK za
účasti hejtmana ÚK O. Bubeníčka; spolupráce s odborem ŠMT při
organizaci následného výjezdu absolutních vítězek soutěže do Žiliny.
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Říjen 2014 účast žáků Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava
Šmejkala Ústí nad Labem na sportovně-vědomostní soutěži Župná
kalokagatia v Turanech.
 V roce 2015 realizována pouze jedna oficiální návštěva – delegace
Ústeckého kraje navštívila v září 2015 Žilinský samosprávný kraj s cílem
zhodnotit dosavadní spolupráci.
 Dne 14. 12. 2015 byl ZÚK předložen materiál ke zhodnocení spolupráce
ÚK s ŽSK. Zastupitelstvo rozhodlo ponechat Dohodu v platnosti i po
11. 1. 2016.
Aktivity plánované pro rok 2016:

Odbor SMT KÚÚK
 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci.
Odbor KH KÚÚK
 Předložení materiálu Zastupitelstvu ÚK ke zhodnocení dosavadní
spolupráce.
 Pozvání vedení ŽSK na návštěvu ÚK.
 Rozvíjení a prohloubení spolupráce v kooperaci s OSMT KÚ ÚK.
 Rozšíření spolupráce i mimo školství a vzdělávání.

Navrhované aktivity:

Odbor SMT KÚÚK
 Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských škol.
 Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží.
 Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ.

Poznámky:

Odbor SMT KÚÚK
 Výše navrhované aktivity bude možné realizovat pouze v případě, že
bude zajištěno jejich finanční krytí.

Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )
Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení (475 657 281,
kovar.r@kr-ustecky.cz)

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Republika srbská
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Republika srbská

Republika srbská (Bosna a Hercegovina)
Centrum regionu:
Banja Luka
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

Územní statistická jednotka NUTS:
Vrcholný politický orgán:

09. 04. 2010 Dohoda mezi Vládou Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) a
Ústeckým krajem (Česká republika)
NUTS 1
Vláda Republiky srbské v čele s předsedkyní: Željka Cvijanović






Podnikání
Školství, vzdělávání, mládež
Kultura
Zdravotnictví
Turismus (především v oblasti lázeňství)

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství




Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor regionálního rozvoje

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem






Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Destinační agentury (Brána do Čech)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Základní oblasti spolupráce:

Specifické oblasti spolupráce:

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Jitka Zimová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 20112015:

475 657 858

Zimova.j@kr-ustecky.cz

Odbor KH KÚÚK
 V květnu 2014 přijal hejtman Ústeckého kraje na oficiální návštěvě
velvyslankyni BiH J. E. pí Danku Savić.
 V červnu 2014 ÚK poskytl Bosně a Hercegovině, kterou zasáhly
ničivé povodně, 500.000 Kč jako humanitární pomoc.
 V únoru 2015 Zastupitelstvo ÚK na svém zasedání zhodnotilo
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spolupráci s Republikou srbskou a rozhodlo ponechat dohodu
v platnosti i po 9. 4. 2015.
 Hejtman ÚK pozván ministrem pro ekonomické záležitosti a
regionální spolupráci k návštěvě BiH. K návštěvě nedošlo pro
neshodu v pracovním harmonogramu představitelů regionů.
Odbor RR KÚÚK
 Společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu Holiday World
v Praze a Regiontour v Brně v roce 2011.
 Prezentace ÚK na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF.
 Novi Sad (Srbsko) v září 2012 v rámci stánku Národní turistické
organizace Republiky srbské. Za ÚK se zúčastnil předseda Výboru
pro zahraniční vztahy J. Foldyna (organizováno ve spolupráci
s Odborem KH KÚÚK).
 Ve dnech 20. – 23. 2. 2014 se Ústecký kraj prezentoval na jednom
stánku společně s Republikou srbkou (Bosna a Hercegovina) a s
Turistickou organizací autonomní oblasti Vojvodina (Srbsko) a na
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze.
 V únoru 2015 společná prezentace na stánku Ústeckého kraje na
veletrhu Holiday World Praha.
Aktivity plánované pro rok 2016:

Odbor RR KÚÚK
 Společná účast na veletrhu cestovního ruchu v ČR Holiday World
Praha 2016.

Navrhované aktivity:

Odbor KH KÚÚK
 Výjezd podnikatelské delegace ÚK do Republiky srbské (ve
spolupráci s KHK ÚK).

Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s autonomní oblastí
Vojvodina
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Republika Srbsko

Město Vršac, město Bela Crkva, Regionální centrum
pro sociálně-ekonomický rozvoj, Národní úřad práce
Republiky Srbsko (resp. instituce působící
v autonomní oblasti Vojvodina, Srbsko)

Centrum regionu:
(město)

Pančevo (Jižní Banát)

Podepsaná smlouva, dohoda:

03. 06. 2011 Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem a městy Vršac,
Bela Crkva, rozvojovou agenturou ve Zrenjaninu a Národním úřadem práce
v Republice Srbsko

Územní statistická jednotka NUTS:

/

Vrcholný politický orgán:

Starosta města Vršac (predsednik opštiine Vršac), starosta města Bela Crkva
(predsednik opštiine Bela Crkva), ředitelka Regionálního centra (direktor), ředitel
Národního úřadu práce (direktor)

Základní oblasti spolupráce:






Specifické oblasti spolupráce:














Příprava Srbska pro vstup do EU a využívání předvstupních fondů,
příprava projektů
Řešení nezaměstnanosti
Podpora podnikání
Školství (stáže absolventů stř. škol)
Posílení kapacity relevantních stakeholderů na území Jižního
Banátu v oblasti udržitelného rozvoje území založeného na principu
partnerství se zvláštním zřetelem na problematiku zaměstnanosti;
Zvýšení absorpční kapacity měst Vršac a Bela Crkva a dalších
subjektů v regionu pro využívání zdrojů předvstupní pomoci EU
určených mj. i pro podporu rozvoje venkova, zvyšování kvality
života lidí na venkově a rozvoj multifunkčního zemědělství;
Podpora aktivit k řešení problematiky nezaměstnanosti na území
Jižního Banátu, spolupráce s Národním úřadem práce při vytváření
nových pracovních míst, rozvoji a posilování aktivních politik
zaměstnanosti;
Příprava společných projektů;
Organizace stáží absolventů srbských středních škol na středních
školách zřizovaných Ústeckým krajem;
Přizvání subjektů z území srbských účastníků k zapojení do
realizace projektů v rámci programů Evropské územní spolupráce,
ve kterých bude Ústecký kraj projektovým partnerem;
Podpora při řešení nezaměstnanosti mladých lidí;
Podpora a předávání zkušenosti v oblasti zakládání a zahajování
činnosti odbytových družstev v oblasti zemědělství.
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Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství




Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor regionálního rozvoje / Oddělení regionálního rozvoje

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem







Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor kanceláře hejtmana, úsek krizového řízení
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
Firmy s investičním potenciálem a zájmem investovat v Srbsku

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 - 2 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Jitka Zimová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 20102015:

475 657 858

zimova.j@kr-ustecky.cz

Rok 2010 – Odbor RR KÚÚK
Celoročně realizován projekt s názvem „Zvyšování absorpční kapacity pro
rozvoj venkova“.
Projektové aktivity:
 05/2015: Studijní cesta srbské delegace z Bela Crkvy do ÚK,
zpracování stručné analýzy situace v oblasti strategie rozvoje
Jihobanátského okruhu.
 09/2010: Školení stakeholderů v problematice projektového řízení,
příprava projektových záměrů.
Rok 2011 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
 06/2011: Uzavřeno Memorandum o porozumění.
 09/2011: Novi Sad (Srbsko) prezentace ÚK v rámci stánku Národní
turistické organizace Republiky srbské.
 10/2011: Podání projektu s názvem „Spolupráce Ústeckého kraje
s městy v Jižním Banátu (Srbsko)“ v rámci dotačního programu
Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2012 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
Celoročně realizace projektu „Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním
Banátu (Srbsko)“.
Projektové aktivity:
 07/2012: Setkání podnikatelů a zástupců samosprávy (delegace
ÚK v Jižním Banátu).
 10/2012: Návštěva delegace Srbska v ÚK a setkání s podnikateli.
Jednání zástupce ÚK a srbské delegace na MPO ČR.
Další aktivity v roce 2012:
 12/2012: návštěva delegace ÚK v Jižním Banátu.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2013 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
 10/2013: Návštěva delegace ÚK v autonomní oblasti Vojvodina (vedena
hejtmanem ÚK; zaměřena na spolupráci v oblasti školství, zdravotnictví
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a cestovního ruchu; navštívena města Novi Sad, Vršac a Bela Crkva).
Podán projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a
navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních a škol ve
městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji“ v rámci dotačního
programu Ministerstva zahraničních věcí ČR.
11/2013: Přijetí delegace z obecní nemocnice Vršac hejtmanem ÚK,
zahájení spolupráce mezi KZ, a.s. a obecní nemocnicí ve Vršci.
Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.

Rok 2014 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
Celoročně realizace projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků ve
zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních a
škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji“.
Projektové aktivity:
 05/2014: Odborná stáž lékařů a sester v Krajské zdravotní, a.s.
(Masarykova nemocnice, Nemocnice Teplice)
 05-09/2014: Koordinace darování vyřazených lékařských přístrojů
nemocnici ve Vršaci od Krajské zdravotní, a.s. v hodnotě cca 73 tis.
Kč. Dar předán v září 2014.
 06/2014.: Setkání studentů v Srbsku (hostitel ekonomická střední
škola v Bela Crkvě), 4. 6. 2014 předání dvou notebooků a
dataprojektorů srbské střední škole (technika zakoupena v rámci
projektu ÚK).
 09/2014.: Setkání studentů v ÚK (hostitel Gymnázium Teplice).
Návštěva delegace ÚK ve Vršci; v rámci této aktivity se uskutečnila
jednání hejtmana ÚK o další spolupráci, témata: krizové řízení,
spolupráce v oblasti kultury, pokračování specializovaných stáží
lékařů, podpora výuky českého jazyka.
Další aktivity v roce 2014:
 02/2014: Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze –
prezentace ÚK společně s Turistickou organizací autonomní oblasti
Vojvodina (Srbsko) a s Republikou srpskou (Bosna a Hercegovina).
 06/2014: Humanitární pomoc ÚK ve výši 500.000 Kč Srbské republice,
kterou zasáhly ničivé povodně.
 11/2014: Pracovní jednání se srbskou stranou a konkretizovány priority
společného projektu na rok 2015 v oblasti předávání zkušeností
spojených s povodněmi.
 Rada ÚK schválila obci Češko Selo (Srbsko) finanční dar ve výši 30.000
Kč a darování slabikářů v hodnotě 5.000 Kč na podporu výuky českého
jazyka.
 Podány projekty v dotačních titulech Podpora rozvojových aktivit krajů a
obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR - projekt:
Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela
Crkva v Ústeckém kraji a Podpora rozvojových aktivit krajů, měst a obcí
v Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti povodňového nebezpečí a
krizového řízení - projekt: Příprava a řešení mimořádných událostí a
krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2015 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
Celoročně realizace dvou projektů.
Projekt 1: Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a
Bela Crkva v Ústeckém kraji.
Projektové aktivity:
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05-06/2015: Praktické zdokonalení, trénink a rozšíření odborných
dovedností zdravotnického personálu ze srbských nemocnic v
rámci stáže na specializovaných pracovištích Krajské zdravotní,
a.s. Celkem proškoleno 22 osob.
06/2015 a 09/2015: Rozvíjení další spolupráce a projednání témat
podpory – dvě setkání všech projektových partnerů, kde byly
diskutovány odborné lékařské otázky a témata další spolupráce. V
rámci jednání ve Vršci byly předány velkoformátové fotografie
dokumentující spolupráci v oblasti zdravotnictví řediteli nemocnice
ve Vršci.
10/2015: Předání zdravotnické techniky a oblečení pro zdravotnický
personál nemocnicím ve Vršaci a Bele Crkvi na základě darovací
smlouvy mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Obecní nemocnicí ve
Vršci.

Projekt 2: Podpora a řešení mimořádných událostí a krizových situací v
návaznosti na přírodní katastrofy
Projektové aktivity:
 04/2015: Zlepšení odborných dovedností a kapacit pracovníků v
úseku krizového řízení Úřadu Jihobanátského okruhu a 8 opštin
v okruhu. Připraveny 3 moduly, které obsahově pokryly
problematiku. Vlastní výjezd českých odborníků se uskutečnil 14. –
17. 4. 2015. Obsah: seznámení se srbskou legislativou, postupy a
opatřeními, prohlídka hasičské základny, prohlídka kritických bodů
v krajině v průběhu povodně a jednání se zástupci záchranných
složek k obsahu krizové karty – účel a funkce, důležité kontakty,
prezentace 3 modulů, diskuze, řešení aktuální krizové situace,
tisková konference a prezentace projektu.
 06/2015: Návštěva srbská delegace, složená ze starostů osmi
opštin Jihobanátského okruhu a odborníků na krizové řízení
regionu, v Ústeckém kraji. Program: návštěva hasičský záchranný
sbor a sbor dobrovolných hasičů v Děčíně, humanitární sklad
Ústeckého kraje v České Kamenici, setkání se zástupci obce
Hřensko, návštěva Dne záchranářů Ústeckého kraje.
 09/2015: Zlepšení technických a metodických kapacit
Jihobanátského okruhu – předání materiálního daru čtyř kusů
elektrocentrál, čtyř sad kalových čerpadel a pomůcky tzv. krizové
karty v počtu 500 kusů. Obdarovaným je Úřad Jihobanátského
okruhu, který bude dar využívat ve veřejném zájmu výhradně za
účelem zmírnění následků přírodních katastrof v Jihobanátském
regionu. Zvýšení informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci
ČR – průběžné vydávání tiskových zpráv, aktivity byly
prezentovány na kanálu Youtube a prostřednictvím webových
stránek projektových partnerů. V tištěné podobě byly informace o
spolupráci uvedeny v Krajských listech Ústeckého kraje.
Další aktivity v roce 2015:
 02-06/2015: Ústecký kraj zprostředkoval projekt kulturní výměny mezi
festivalem České středohoří a Českou besedou Vršac.
 05/2015: Hejtman Ústeckého kraje přijal na oficiální návštěvě zástupce
Srbské republiky v ČR pí Veru Mavrić (velvyslankyně) a p. Zorana
Tasiće (náčelník úřadu Jihobanátského okruhu).
 07/2015: Ústecký kraj zorganizoval pro srbské krajany zájezd do
Ústeckého kraje. Pozváno bylo 15 osob z obce Vršac a 15 osob z obce
Česko Selo.
 10/2015: Podán projekt „Příprava projektových manažerů na fondy EU a
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udržování tradičních prvků české a srbské kultury“ v dotačním titulu
„Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“
do dotačního programu České rozvojové agentury.
Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.

Aktivity plánované pro rok 2016:

Odbor KH KÚÚK
 Koordinace aktivit vyplývajících ze společných projektů ve
spolupráci s odborem RR KÚ ÚK.
Odbor RR KÚÚK
 V případě podpory projektu „Příprava projektových manažerů na
fondy EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury“ –
část projektu „školení ve finančních nástrojích předstupních fondů
EU“ bude probíhat jako stáž vybraných zástupců úřadů měst Vršac,
Bela Crkva, zástupců managementu nemocnice v ÚK, kde budou
proškoleni teoreticky a následně jim budou předvedeny příklady
dobré praxe projektů realizovaných v kraji. Část „předávání
kulturních tradic“ bude zaměřena na výměnu tradičních receptů
české a srbské kuchyně, které si vzájemně předvedou studenti
gastro oborů středních škol z Vršce, Teplic a Děčína a ochutnávky
proběhnou v rámci akce Barevná planeta v Ústí nad Labem a na
Festivalu slavnostních pochoutek ve Vršci.

Navrhované aktivity:

Odbor RR KÚÚK
 Připravenost pro přípravu projektů rozvojové spolupráce.
 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Odbor KH
 Koordinace další spolupráce.

Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK
Mgr. Petra Ludwigová (475 657 958, ludwigova.p@kr-ustecky.cz)
Ing. Josef Svoboda (475 657 510, svoboda.j@kr-ustecky.cz)

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s partnerským městem
Ostróda
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Polská republika

Ostróda
Centrum regionu:
Ostróda
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

26. 05. 2014 Smlouva o spolupráci mezi okresem Ostróda (Polská republika) a
Ústeckým krajem (Česká republika)

Územní statistická jednotka NUTS:
Vrcholný politický orgán:

Starosta: Andrzej Wiczkowski






Regionální rozvoj
Cestovní ruch
Vzdělávání
Sociální politika
Zdravotnictví

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství




Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor regionálního rozvoje

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem






Destinační agentury (Brána do Čech)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:

E-mail:

Základní oblasti spolupráce:

Specifické oblasti spolupráce:

Aktivity za sledované období r. 20112015:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor KH KÚÚK
 Dne 26. 5. 2014 byla hejtmanem ÚK v Ostródě slavnostně
podepsána dohoda o spolupráci.
 14. – 17. 9. 2014 první oficiální návštěva vedení okresu Ostróda
v Ústeckém kraji. Cílem cesty navázání spolupráce v oblasti
kultury, školství a cestovního ruchu. Návštěva organizována ve
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spolupráci odborem RR.
 Na začátku roku 2015 proběhla oficiální návštěva středních škol
okresu Ostróda v Ústeckém kraji. K delegaci se připojil i nově
zvolený starosta Andrzej Wiczkowski. V rámci návštěvy byly dne
13. 1. 2015 slavnostně podepsány smlouvy o spolupráci mezi
středními školami Ústeckého kraje a okresu Ostróda.
 V únoru 2015 se Ostróda prezentovala na společném stánku
s Ústeckým krajem na veletrhu cestovního ruchu Holiday World
2015 v Praze.
 Vedení Ústeckého kraje bylo v červenci 2015 pozváno na návštěvu
Ostródy při příležitosti rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.
Odbor RR KÚÚK
 6. – 11. 10. 2015 Společná prezentace Ústeckého kraje s okresem
Ostróda na veletrhu cestovního ruchu TEE v Ostródě. Podpora
Ústeckého kraje zprostředkováním B2B jednání mezi zahraničními
touroperátory a ubytovacími zařízeními Ústeckého kraje.
Odbor SMT KÚÚK
 19. – 23. 10. 2014 návštěva radního Jana Szántó, zástupce odboru
RR, SMT a středních škol ÚK: Gymnázium a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace a
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková
organizace, regionu Ostróda. V rámci návštěvy došlo k podpisu
dohody o spolupráci mezi dvěma školami a navázání dalších
důležitých kontaktů mezi zástupci škol z ÚK a regionu Ostróda, tak
aby se mohla budoucí spolupráce efektivně rozvíjet. Návštěva
organizována ve spolupráci s odborem RR.
 Rok 2015:
 Ve dnech 11. – 16. 1. 2015 navštívila Ústecký kraj delegace
z Ostródy, součástí delegace byly jak zástupci powiatu, tak
zástupci všech partnerských škol. Stěžejní část programu se týkala
návštěvy škol a školských zařízení v Ústeckém kraji a podpisu
dohod o partnerství mezi konkrétními školami za účastni nejvyšších
představitelů obou samosprávných celků na KUUK. Na závěr
pobytu proběhl workshop k otázkám navázání další spolupráce
partnerských škol, který vyústil v konkrétní aktivity v roce 2015.
 Dne 16. 4. 2015 se v polské Ostródě konal pod záštitou maršálka
wojvodství pana Gustawa Marka Brzezina 20. ročník
gastronomické soutěže o tytul „Mistrza szkolnej patelni“ (mistr
školní pánve). Soutěže se zúčastnilo 12 soutěžních dvojic z Polska,
Litvy a České republiky. Českou republiku zastupovalo družstvo
žáků z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední
odborné školy služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská
2166, příspěvková organizace. Téma soutěže bylo představení
regionálních surovin. Soutěž byla součástí veletrhu „Gastro Arena“.
 V období 4. – 10. 10. 2015 a 11. – 17. 10. 2015 proběhla výměna
žáků oborů gastronomie a kuchař – číšník spolu s pedagogickým
doprovodem Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany,
příspěvkové organizace, s partnerskou školou v polské Pszczyně –
Zespolu szkol Powiatowych im. Karoli Marki 2 Pszczyna. Žáci
z Pszczyny navštívili Podbořany v prvním termínu, žáci z Podbořan
odjeli do Polska ve druhém termínu. Z obou škol se zúčastnilo
výměny 12 žáků.
 V návaznosti na podepsání smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým
krajem a Powiatem Ostróda a podepsání dohody o partnerství mezi
školami, navštívily ve dnech 15. – 21. 11. 2015 tři učitelky ze
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Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace
partnerskou střední školu v Polsku. Důvodem bylo tzv. stínování
výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků v odborné škole
technické a lyceu v Moragu, které bylo financováno z projektu
Podpora jazykových kompetencí v ESOZ, podpořeného z OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve volném čase, mimo jiné,
proběhla jednání o připravovaných projektech výměnných stáží
žáků i učitelů obou škol.
Aktivity plánované pro rok 2016:

Odbor RR KÚÚK
 29. – 31. 1. 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na
veletrhu cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech.
 18. – 21. 2. 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na
veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
 Pozvání představitelů okresu Ostróda na oficiální návštěvu
Ústeckého kraje, realizace návštěvy v polovině roku 2015 na
základě dohodnutého termínu oběma stranami.
 Září 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu
cestovního ruchu TEE v Ostródě.
Odbor SMT KÚÚK
 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o
spolupráci.

Navrhované aktivity:

Odbor KH KÚ ÚK
 Součinnost s Odborem SMT KÚÚK a ostatními odbory, kterým
vyplývá oblast spolupráce ze Smlouvy o spolupráci.
Odbor SMT KÚÚK
 Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských škol.
 Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží.
 Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ.

Poznámky:

Odbor SMT KÚÚK
Výše navrhované aktivity bude možné realizovat pouze v případě, že bude
zajištěno jejich finanční krytí.

Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )
Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí OOK (475 657 281, kovar.r@krustecky.cz)

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Mogilevská oblast
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Běloruská republika

Mogilevská oblast
Centrum regionu:
Mogilev
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

22. 6. 2015 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem (Česká republika) a
Mogilevskou oblastí (Běloruská republika)

Územní statistická jednotka NUTS:

Vrcholný politický orgán:

Předseda Mogilevského oblastního výkonného výboru: Vladimir Viktorovich
Domanievskij

Základní oblasti spolupráce:







Zdravotnictví
Školství
Mládež a sport
Energetika
Kultura

Specifické oblasti spolupráce:



Lázeňství

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství



Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem





Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:

E-mail:

Aktivity za sledované období r. 20142015:

475 657 736

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor KH KÚÚK
 Dne 27. 8. 2014 na pozvání hejtmana ÚK přijel velvyslanec
Běloruské republiky J. E. pan Vasilij Mikhajlovič Markovič.
Ústeckému kraji byla nabídnuta spolupráce s Mogilevskou oblastí,
která je svým průmyslovým významem blízká Ústeckému kraji.
 Ve dnech 5. – 7. 11. 2014 se ve městě Mogilev konalo Investiční
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Aktivity plánované pro rok 2016:



fórum, na které byl pozván i hejtman ÚK. Zúčastnil se však jen
zástupce Krajské hospodářské komory ÚK.
Ve dnech 10. – 13. 11. 2014 proběhla první oficiální cesta delegace
Ústeckého kraje do Mogilevské oblasti.
V lednu 2015 byl Radou Ústeckého kraje schválen text Memoranda
o spolupráci mezi ÚK a Mogilevskou oblastí.
Ve dnech 21. – 24. 6. 2015 návštěva delegace ÚK v Mogilevské
oblasti. V rámci návštěvy bylo podepsáno memorandum. Součástí
delegace byla i obchodní ředitelka Lázní Teplice v Čechách a.s.,
která jednala se zástupci Mogilevské oblasti o spolupráci v oblasti
rehabilitačních léčebných pobytů dětí v lázních Teplice.
Pozvání zástupců Mogilevské oblasti na návštěvu do Ústeckého
kraje.

Navrhované aktivity:
Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK
Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje

2

Příloha č. 9 k usnesení č. 7/103R/2016

Členství Ústeckého kraje v mezinárodních organizacích
WHO – RHN (World Health Organization – Regions for Health Network;

Název mezinárodní organizace

Světová zdravotnická organizace – Síť zdravých regionů)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

Realizované
organizace

aktivity

v rámci

2001

této

Pozitiva členství pro Ústecký kraj

Negativa plynoucí
organizaci

z členství



V souladu s navrhovaným evropským strategickým rámcem byl
zpracován dokument Zdraví 2020 (Health 2020). Ústecký kraj na
základě doporučení schváleného usnesením Vlády České republiky
č. 23 ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 -Národní strategie
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí implementoval tuto
strategii do dokumentu Strategie podpory zdraví a rozvoje
zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020, kterou
schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením
č. 19/18Z/2014 dne 3. 9. 2014.



Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt
nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, přičemž hlavní
vizí do roku 2020 je především stabilizace systému prevence
nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a
dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního
stavu populace.



Účast na odborných kongresech, workshopech apod. (2015 Miláno,
2014 Florencie, 2013 Cardiff, Izmir, 2012 Petrohrad, Gothenburg, 2011
Brusel, 2010 Izrael, Belgie, Itálie, 2009 Manchester).




Vzájemná výměna dat o zdravotním stavu;
Výměna znalostí a zkušeností na základě prezentace
uskutečněných a připravovaných projektů v oblasti zdravotnictví,
výměna nápadů;
Prezentace zdravotnických studií a vědeckých výzkumů;
Porovnávání statistických dat;
Výměna kontaktů;





v této Pravidelný účastnický poplatek, který byl na naší žádost diferencován podle
velikosti kraje v poměru k ostatním regionům a dosahuje výše 3 000 USD.

Kategorie

Aktivní

 2016 aktivní
 2015 aktivní
 2014 aktivní
 2001 – 2013 aktivní
Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
odboru:
Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
do kategorie a rok

Ing. Hana Týlová

Odbor/oddělení:

Odbor ZD

Tel.:

E-mail: tylova.h@kr-ustecky.cz

+420 475 657 437
+420 737 203 649
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ECRN (European Chemical Regions Network; Evropská síť chemických

Název mezinárodní organizace

regionů)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

2006




Realizované
organizace

aktivity

v rámci






této














Pozitiva členství pro Ústecký kraj


Negativa plynoucí
organizaci

z členství

Konference o logistice chemického průmyslu ve Střední a Východní
Evropě, 6/2008;
Workshop na téma konkurenceschopnost chemického průmyslu
v Ústeckém kraji v rámci Open Days 2008, 9/2008
HLG Konference o konkurenceschopnosti evropského chemického
průmyslu během českého předsednictví, 4/2009;
Projekt ChemLog (2008-2011);
Projekt ChemClust (2009-2012);
Projekt ChemLog T&T (2012-2014);
Účast zástupce ÚK na zasedáních výkonného výboru a valné hromady
ECRN, též účast na pracovních skupinách;
Zapojení Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a chemických
podniků Ústeckého kraje, vytvoření odborné platformy Ústeckého kraje
pro chemický průmysl;
Příprava projektu na téma „logistika“ v chemickém průmysl (pokračování
projektů ChemLog a Chemlog T&T);
Organizace 12. kongresu ECRN v Ústí nad Labem, 10/2014;
Zapojení partnerů z odborné chemické platformy do ECRN Project
Council. ECRN Project Council slouží ke generování nových projektů se
zaměřením na chemii;
Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních
informací z oblasti chemického průmyslu;
Účast na studiích (např. ÚK mezi 25 vybranými regiony EU ve
studii DG Entreprise Evropské komise 2011-2012);
Společné poziční dokumenty členských regionů ECRN k legislativě
a iniciativám Evropské komise;
Společné mezinárodní projekty (viz. výše);
Výměna kontaktů;
Účast na odborných kongresech, workshopech apod.
Prezentace výstupů z odborné platformy pro chemický průmysl v
ÚK;
Zlepšení spolupráce mezi krajem a významnými hráči v chemickém
průmyslu.

v této

Kategorie

Aktivní






Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
do kategorie a rok

2013 aktivní členství
2011-2012 aktivní členství, ale omezené aktivity ze strany ÚK
2008 - 2010 ÚK v ECRN velmi aktivní (akce, projekty)
2006 – 2007 aktivní členství, ale omezené aktivity ze strany ÚK
pravidelný účastnický poplatek hrazen z rozpočtu RR

Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
odboru:

Ing. Jan Kadraba

Odbor/oddělení:

Odbor RR

Tel.:

E-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

+420 475 657 559
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FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy

Název mezinárodní organizace

and Environment, Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a
životní prostředí)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci
Realizované
organizace

aktivity

v rámci

této

2013
účast na zasedání správní rady a valné hromady FEDARENE Genova Smart
Week 16th – 20th June 2014




Pozitiva členství pro Ústecký kraj




Negativa plynoucí
organizaci

z členství

Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních
informací z oblasti energetiky a životního prostředí;
Účast na studiích;
Společné poziční dokumenty členských regionů FEDARENE
k legislativě a iniciativám Evropské komise;
Společné mezinárodní projekty;
Výměna kontaktů; vyplňování dotazníků
Účast na odborných kongresech, workshopech apod.

v této

Kategorie

Aktivní

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
do kategorie a rok



2014 aktivní členství (ÚK zatím spíše v roli pozorovatele)

Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
odboru:

Ing. Monika Zeman, MBA

Odbor/oddělení:

Zástupce ředitele pro výkon přenesené
působnosti

Tel.:

E-mail: zeman.m@kr-ustecky.cz

+420 475 657 959
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Účast Ústeckého kraje v mezinárodních projektech
Název mezinárodního projektu

Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v
Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování
zdravotních následků

Termín realizace

1. 4. 2016 – 31. 12. 2018

Partneři projektu

LP – Technická univerzita Drážďany
PP1 – Sächsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft &Geologie
PP2 – Leibnitz-Institut fűr Troposphärenforschung e.V.
PP3 – Český hydrometeorologický ústav Praha, pobočka Ústí nad Labem
PP4 – Ústecký kraj
PP5 – Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Realizované aktivity

Projekt je pokračováním projektu Ultrajemné částice a zdraví. Partneři chtějí
reagovat na stížnosti obyvatel z obou stran hranice na zápach, který se šíří za
určitých povětrnostních podmínek. Zároveň bude i nadále probíhat sledování
množství a složení ultrajemných částic v Ústí nad Labem a nově v Lomu u
Mostu.ÚK zakoupí přístroje na měření ultrajemných částic, zapůjčí je ČMHÚ.
Přístroje budou umístěny v Lomu u Mostu. Hlavní aktivity – permanentní měření
škodlivin v ovzduší v Ústeckém kraji - Ústí nad Labem a Lom u Mostu a v Sasku,
vč. ultrajemných částic, vyhodnocování složení UJČ a jejich vliv na zdraví
obyvatelstva, pravidelné workshopy, 3 konference, informační leták o projektu.

Odbor administrující projekt

Odbor RR

Kategorie

Projekt připraven k projednání na monitorovacím výboru 31. 3. 2016

Česko-saské pohraničí bez bariér

Název mezinárodního projektu
Termín realizace

Partneři projektu

1. 4. 2016 – 31. 12. 2018




vedoucí partner: Ústecký kraj
projektový partner: Saský svaz tělesně postižených
popř. další PP

1.

-

Mapování území a analýza potřeb zájmového území
Struktura výstupu:
cestovní ruch (identifikace a vyhodnocení turistických tras a cílů
z hlediska jejich bariérovosti)
kultura (identifikace a vyhodnocení kulturních zařízení vč. venkovních
z hlediska jejich bariérovosti)
zdravotnictví (identifikace a vyhodnocení zdravotnických zařízení
z hlediska jejich bariérovosti)
veřejná správa (identifikace a vyhodnocení objektů veřejné správy, tj.
hlavně úřadů z hlediska jejich bariérovosti)
veřejná doprava (identifikace a vyhodnocení systému veřejné dopravy,
tj. zejména vozidel, terminálů a zastávek z hlediska jejich bariérovosti)
institucionální analýza – přehled subjektů a jejich vlivu na
(bez)bariérovost území (státní a krajské subjekty, spolky apod.),
legislativní prostředí, systém finanční podpory a možných finančních

Realizované aktivity

-

1
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-

2.


3.



4.



5.




Odbor administrující projekt
Kategorie

zdrojů
SWOT analýza – souhrnné analytické vyhodnocení
analýza problémů a potřeb – souhrnný přehled hlavních problémů a
potřeb území
Metodika a zdroje informací:
veřejně dostupné statistické zdroje
existující strategické dokumenty na krajské, příp. také národní a místní
úrovni (strategie rozvoje ÚK, koncepce turistické dopravy v ÚK,
koncepce rozvoje CR v Českém Švýcarsku, Dolním Poohří atd.)
terénní průzkum (tj. inventarizace jednotlivých objektů, míst a tras, ve
spolupráci s handicapovanými občany),
dotazníkové šetření nebo řízené rozhovory s vybranými uživateli
bezbariérových opatření (tj. zdravotně handicapovaní, ale možná i
rodiče s malými dětmi, senioři… - ideálně jejich sdružení, ale lze oslovit i
vybrané aktivní jednotlivce)
Návrh strategie pro zájmové území
Struktura výstupu:
vize – formulace žádoucího cílového stavu např. za 10 let
struktura opatření (např. investičních, marketingových, organizačních
…)
akční plán – výčet omezeného počtu konkrétních akcí s identifikovaným
harmonogramem, finančním plánem a nositelem každé jednotlivé akce
Metodika a zdroje informací:
závěry analýzy
pracovní skupiny a setkání
projednání průběžných výstupů s vybranými subjekty (spolky, národní
orgány atd.)
Rozpracování a realizace vybraných opatření
Informační portál pro zdravotně handicapované a další cílové skupiny
Vytvoření turistických produktů pro zdravotně handicapované a další
cílové skupiny
Pilotní investice:
bezbariérová úprava WC buněk pro vozíčkáře podél Labské cyklostezky
(budou instalovány v roce 2016), možná i podél jiných
bezbariérová úprava krajských TIC a krajských muzeí
Studijní cesty a stáže
zjištění situace v jiných evropských zemích – studijní cesty mimo
zájmové území
studijní cesty v rámci zájmového území (představení příkladů dobré
praxe uvnitř území)
„eventy“ – několik pilotních propagačních výletů, soutěží apod.
v zájmovém území
Propagační kampaň a publicita
mediální a PR kampaň
tištěné materiály
sociální sítě
webový portál a jeho provazba na další weby

Odbor RR
Zpracovává se projektová žádost, na MV pravděpodobně v prosinci 2016
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Sláva krušnohorského hornictví

Název mezinárodního projektu
Termín realizace
Partneři projektu
Realizované aktivity
Odbor administrující projekt

10/2012 – 11/2014
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
Putovní výstava, setkávání partnerů, propagační materiály.
Odbor KP

Kategorie

Název mezinárodního projektu

Aktivní

VODAMIN (Obnova vodního režimu v Podkrušnohorské
hnědouhelné pánvi)

Termín realizace

01. 12. 2010 - 31. 05. 2014

Partneři projektu

LP Ústecký kraj; PP001 Das Sächsische Oberbergamt; PP002 Das sächsische
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; PP003 Stadt Oelsnitz
(Erzg.)

Realizované aktivity

Cílem projektu VODAMIN bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních problémů a
predikci problémů budoucích, a to na základě získání dat k hydrogeologické
situaci jak v aktivních povrchových revírech (Severočeská a Lužická pánev), tak
v bývalých podzemních černouhelných a rudných dolech (Cínovec a Oelsnitz).
V rámci projektu se uskutečnilo několik odborných akcí – exkurzí, konferencí,
probíhala setkání řídící skupiny projektu, vytvořily se společné webové stránky
projektu a bylo vytvořeno několik odborných studií a výstupů.
Projekt Vodamin má 5letou udržitelnost. V roce 2015 byla podána a zpracována
1. zpráva o udržitelnosti.
V roce 2014 – 2015 spolupracuje Ústecký kraj s německým partnerem
na přípravě nového projektu Vita-min – navazující projekt.

Odbor administrující projekt

Odbor SPRP

Kategorie

Název mezinárodního projektu

Ukončen - udržitelnost

Propojení VaV pro MSP v saskočeském příhraničí

Termín realizace

01. 12. 2010 - 30. 06. 2014

Partneři projektu

LP Ústecký kraj; PP001 Krajská hospodářská komora; PP002
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, PP003 Institut Chemnitzer Maschinen und
Anlagenbau e.V.

Realizované aktivity

Cílem projektu bylo navázání dlouhodobých kooperačních vztahů mezi VVI
institucemi, vysokými školami v ČR a aplikační sférou v Ústeckém kraji. Úzké
propojené vazby mezi těmito subjekty napomohou intenzivnějšímu přenosu
vědeckých poznatků do praxe a následně ke zvýšení ekonomické výkonnosti
příhraničního regionu a tedy k růstu jeho konkurenceschopnosti.
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Projekt Propojení VaV pro MPS v sasko-českém příhraničí má 5letou
udržitelnost. V roce 2015 byla podána a zpracována 1. zpráva o udržitelnosti.
Dále pokračuje českosaská spolupráce v navazujícím projektu GIVE
a propagaci dvojjazyčné brožury a CD – „Příklad nové praxe úspěšných aktivit
výzkumu a vývoje“.
Odbor administrující projekt

Odbor SPRP

Kategorie

Název mezinárodního projektu

Ukončen - udržitelnost

Projekt Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA

Termín realizace

01. 01. 2011 – 31. 12. 2012

Partneři projektu

LP Ústecký kraj; PP1 Tourismisveband Erzgebirge e. V.
Záměrem projektu je prezentovat česko-saský turistický region jako 1 celek a
jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak nejen
hosty z obou euroregionů a ostatních míst ČR a SRN, ale také hosty z ostatních
evropských zemí.

Realizované aktivity

Projekt Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA má 5 letou udržitelnost.
V roce 2015 byla podána a zpracována 2. zpráva o udržitelnosti.
Dále pokračuje českosaská spolupráce zejména formou propagace regionu
Krušných hor na webu krusnehory-erzgebirge.eu. Průběžně jsou doplňovány
informace o aktualitách a akcích na české i saské straně.

Odbor administrující projekt

Odbor SPRP

Kategorie

Ukončen - udržitelnost

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH – Odbor kancelář hejtmana
Odbor SPRP – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Odbor ZPZ – Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor KP – Odbor kultury a památkové péče
Odbor RR – Odbor regionálního rozvoje
Odbor DS – Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Vyčíslení nákladů spolupráce
Jednotlivé odbory byly požádány o vyčíslení veškerých nákladů jejich pracovníků pro zajištění
zahraniční spolupráce. Jedná se o náklady odborů, které však plynou z rozpočtu odborů kanceláře
ředitele a kanceláře hejtmana.
Požadovány byly náklady na cesty zaměstnanců i politiků, včetně jejich stravného, ubytování,
pohonných hmot, dále náklady na tlumočnické služby, dary, květiny, občerstvení, aj. náklady
spojené s výjezdy do zahraničí či přijímáním zahraničních návštěv v Ústeckém kraji.
Výše zmíněné se týká spolupráce s regiony/městy, se kterými má Ústecký kraj podepsané oficiální
dokumenty o spolupráci, nezahrnují se diplomatické návštěvy či veletrhy cestovního ruchu.
Přepočet z EUR na CZK:
1 EUR = 27 CZK

Položka č. 1: Spolupráce se Svobodným státem Sasko (Spolková republika Německo)
Odbor KH KÚ ÚK:
300.617 Kč
Odbor SMT KÚ ÚK:
2.327 Kč
Odbor SPRP KÚ ÚK:
3.969 Kč
Odbor KP KÚ ÚK:
20.033 Kč
Odbor RR KÚ ÚK:
183.000 Kč
Odbor UPS KÚ ÚK:
3.490 Kč
Odbor DS KÚ ÚK:
17.729 Kč
Odbor ZD KÚ ÚK:
1.745 Kč

Celkem: 532.910 Kč

Položka č. 2: Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová republika)
Odbor KH KÚ ÚK:
50.200 Kč

Celkem: 50.200 Kč

1
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Položka č. 3: Spolupráce s městem Hangzhou (Čínská lidová republika)
Aktivity jsou popsány v předloženém materiálu a na webových stránkách Ústeckého kraje, ale
finanční náklady jsou zcela minimální.

Položka č. 4: Spolupráce s Žilinským samosprávným krajem (Slovenská republika)
Odbor KH KÚ ÚK:
22.403 Kč

Celkem: 22.403 Kč

Položka č. 5: Spolupráce s Republikou srbskou (Bosna a Hercegovina)
Aktivity jsou popsány v předloženém materiálu a na webových stránkách Ústeckého kraje, ale
finanční náklady jsou zcela minimální.

Položka č. 6: Spolupráce s autonomní oblastí Vojvodina (Srbská republika)
Odbor KH KÚ ÚK:
280.384 Kč
Odbor RR KÚ ÚK:
1.
Podpora a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní
katastrofy
Podíl ÚK 55 000,00 Kč (Celkové náklady projektu 447 000,00 Kč)
2.

Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji

Podíl ÚK 160 000,00 Kč (Celkové náklady projektu 533 000,00 Kč)
215.000 Kč
Odbor KP KÚ ÚK:
4.071 Kč

Celkem: 305.955 Kč

Položka č. 7: Spolupráce s městem Ostróda (Polská republika)
Odbor KH KÚ ÚK:
139.866 Kč
Odbor SMT KÚ ÚK:
38.658 Kč (náklady, které vznikly školám – proplaceno z položky 5901)
Odbor RR KÚ ÚK:
45.722 Kč

Celkem: 224.246 Kč

Položka č. 8: Spolupráce s Mogilevskou oblastí (Běloruská republika)
Odbor KH KÚ ÚK:
45.426 Kč

Celkem: 45.426 Kč
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Položka č. 9: Členství v mezinárodních organizacích


WHO – RHN (World Health Organization – Regions for Health Network; Světová zdravotnická
organizace – Síť zdravých regionů)

1) Pravidelný členský příspěvek: 70.000 Kč (3.000 USD).
2) Vyčíslení nákladů na zahraniční služební cesty: 49.148 Kč (letenky, cestovné).
3) Vyčíslení nákladů při přijetí zahraničních hostů u nás: 0 Kč (dary, občerstvení, atd.).
119.148 Kč


ECRN – (European Chemical REgions Network; Evropská síť chemických regionů)

1) Pravidelný členský příspěvek: 82.440 Kč.
2) Vyčíslení nákladů na zahraniční služební cesty: 118.900 Kč (diety, cestovné, ubytování).
3) Vyčíslení nákladů při přijetí zahraničních hostů u nás: - 0,- Kč (dary, občerstvení, atd.).
201.340 Kč


FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment,
Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí)

1) Pravidelný členský příspěvek: 22.491 Kč.
2) Vyčíslení nákladů na zahraniční služební cesty: 5.972 Kč (letenky, cestovné).
3) Vyčíslení nákladů při přijetí zahraničních hostů u nás: 0 Kč (dary, občerstvení, atd.).
28.463 Kč

Celkem: 348.951 Kč

SEZNAM ZKRATEK:
MSP – malé a střední podniky
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor KŘ KÚ ÚK – Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor ZPZ KÚÚK – Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor UPS KÚÚK – Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor DS KÚÚK – Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor ZD KÚ ÚK – Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
VaV – věda a výzkum
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Příloha č. 12 k usnesení č. 9/103R/2016

Tato Plánovací smlouva (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s § 86 odst. 2 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen
„Stavební zákon“) v den níže uvedený u podpisu smluvních stran
MEZI
1. Ústecký kraj, se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 70892156,
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje (dále jen „Vlastník“)
a
2. Nexen Tire Corporation Czech s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, Praha 5 – Smíchov, PSČ:
150 00, IČ: 03614131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
C, 234656, zastoupená panem KYU UK KIM (dále jen „Stavebník“)

Preambule
(A) Stavebník, Vlastník a další osoby uzavřeli dne 25. černa 2014 Investiční smlouvu, na základě
jejíhož článku 7.1.9 (ii) je Vlastník povinen poskytovat Stavebníkovi veškerou součinnost
v souvislosti se získáním územního rozhodnutí pro Projekt (Projekt je blíže definován v článku 1.1
této Smlouvy).
(B) Stavebník podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění Projektu ve strategické
průmyslové zóně Triangle (dále jen „SPZ Triangle“), a to na pozemcích definovaných v Příloze
č. 1 této Smlouvy (dále jen „Pozemky“).
(C) Vlastník hodlá v souvislosti s rozvojem SPZ Triangle realizovat vlastní investiční záměr, který je
blíže vymezen v článku 2.1 této Smlouvy.
(D) Vlastník a Stavebník se rozhodli uzavřít tuto Smlouvu, za účelem naplnění požadavků podle § 86
odst. 2 písm. d) Stavebního zákona ohledně vybudování investičního záměru, který je blíže
vymezen v článku 2.1 této Smlouvy.
SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY takto:
Článek 1
Údaje o Projektu
1.1

Záměrem Stavebníka je vybudovat na Pozemcích v SPZ Triangle průmyslový závod na výrobu
pneumatik osobních a lehkých nákladních vozidel s výrobní kapacitou 31.200 kusů pneumatik
denně, přičemž hlavní výrobní budova bude mít půdorysné rozměry přibližně 732x142 m a výšku
přibližně 15 m, součástí objektu bude i automatizovaný sklad vstupních surovin a hotových
výrobků, který má navrženou výšku 49,5 m, další objekty budou mísírna, hlavní kancelářská
budova, jídelna, centrum výzkumu a vývoje, výroba membrán včetně administrativy, kotelna,
provozní budovy s technologiemi nutnými pro výrobu, objekty a nádrže pro skladování, pomocné
provozní budovy, celní sklad a sklad materiálu určeného k recyklaci, vše s celkovou podlažní
plochou 197.692 m2 a s celkovou plochou zastavěných nebo zpevněných částí pozemků po
výstavbě 518.813 m2 (dále jen „Projekt“).

Článek 2
Infrastruktura
2.1

Z důvodů uvedených v písmenech (A), (C) a (D) Preambule se Vlastník zavazuje zařídit provedení
výstavby následujícího investičního záměru, a to:
valu, jehož přesné umístění a technická specifikace jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále
jen „Val“).

2.2

Náklady na vybudování Valu ponese v plném rozsahu Vlastník.

2.3

Vlastník se zavazuje zařídit provedení výstavby takové části Valu, která zabezpečí splnění
hlukových limitů pro užívání ubytovny nebo budovy jiné občanské vybavenosti nebo jejich částí,
kterou bude realizovat SPZ Triangle, příspěvková organizace, nebo Vlastník, a zajistit oprávněné
užívání této části Valu na základě vydání nebo nabytí právní moci rozhodnutí o zkušebním
provozu, kolaudačního souhlasu nebo jiného rozhodnutí, povolení nebo osvědčení, a to nejpozději
do vydání nebo nabytí právní moci rozhodnutí o zkušebním provozu, kolaudačního souhlasu nebo
jiného rozhodnutí, povolení nebo osvědčení pro užívání ubytovny nebo budovy jiné občanské
vybavenosti nebo jejich částí. V plném rozsahu je Vlastník povinen zařídit provedení Valu dle
přílohy č. 2 nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí o zkušebním provozu Projektu nebo jeho
výrobní části, a to podle toho, co nastane dříve.

2.4

Stavebník se zavazuje zajistit veškerou rozumně a přiměřeně požadovatelnou součinnost tak, aby
umožnil Vlastníkovi zařídit realizaci Valu řádně a včas.
Článek 3.
Závěrečná ustanovení

3.1

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.

3.2

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3.3

Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Vlastník obdrží
2 vyhotovení a Stavebník 1 vyhotovení.

3.4

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami
a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

3.5

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, uhradí si každá smluvní strana veškeré náklady a
výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, samostatně.

3.6

Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany postoupit žádná práva, nároky ani povinnosti dle této Smlouvy.

3.7

Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude
tím dotčena platnost ani vymahatelnost žádného jiného ustanovení této Smlouvy.
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3.8

Tato Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. [•] ze dne [•].

/podpisy následují na další straně/

V Praze dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

………………………………………….

……………………………………………

Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.

Ústecký kraj

Přílohy:
Příloha č. 1 – Pozemky
Příloha č. 2 – Terénní val
Příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku Stavebníka
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Příloha 1
Pozemky

Pozemková
parcela

554/104

554/105

801/18

Výměra
Druh
Způsob
parcel v
parcely využití
m2

12038

78

97960

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

Katastrální
Poznámka
území

manipulační
Tatinná
plocha

odděleno od
pozemkových parcel:
část pozemkové
parcely č. 554/1 díl "a"
o výměře 8730 m2,
část pozemkové
parcely č. 554/7 díl "b"
o výměře 724 m2, část
pozemkové parcely č.
554/8 díl "c" o výměře
2583 m2, podle
geometrického plánu č.
166-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
30.4.2014, spis č.
159/2014

manipulační
Tatinná
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
554/8 o výměře
138495 m2, podle
geometrického plánu č.
166-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
30.4.2014, spis č.
159/2014

manipulační
Nehasice
plocha

podle geometrického
plánu č. 196-99/2014,
který byl ověřen
panem Ing. Pavlem
Černým, soudním
znalcem v oboru
geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

4

801/19

801/108

801/6

801/104

801/50

17195

1514

36329

20116

25752

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

podle geometrického
plánu č. 196-99/2014,
který byl ověřen
panem Ing. Pavlem
Černým, soudním
znalcem v oboru
geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
801/19 o výměře
18709 m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

podle geometrického
plánu č. 196-99/2014,
který byl ověřen
panem Ing. Pavlem
Černým, soudním
znalcem v oboru
geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
801/6 o výměře 56467
m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkových parcel:
část pozemkové
parcely č. 801/8 část
"e" o výměře 12776
m2, část pozemkové
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parcely č. 801/50 část
"f" o výměře 12976
m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

801/97

801/98

801/100

139633

177

1685

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
801/1 o výměře
228356 m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
801/1 o výměře
228356 m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
801/2 o výměře 12431
m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014
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801/99

801/101

801/102

801/103

6692

9721

15383

115054

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
801/2 o výměře 12431
m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
801/4 o výměře
159738 m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely č.
801/4 o výměře
159738 m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkové parcely
č.801/4 o výměře
159738 m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014
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801/3

56773

ostatní
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

odděleno od
pozemkových parcel:
pozemková parcela č.
801/3 o výměře 8367
m2, pozemková
parcela č. 801/10 o
výměře 12864 m2,
pozemková parcela č.
801/11 o výměře 1562
m2, část pozemkové
parcely č. 801/12 část
"a" o výměře 16444
m2, část pozemkové
parcely č. 801/28 část
"b" o výměře 17535
m2, podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4.2014, spis č.
157/2014
Odděleno od
pozemkové parcely č.
801/15 o výměře 7745
m2 podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4. 2014, spis. č.
157/2014

část
pozemkové
parcely č.
801/15
znázorněná
jako
7397
pozemková
parcela
č. 801/106 na
geometrickém
plánu

ostatní
plocha

sportoviště,
rekreační
plocha

Nehasice

801/16

ostatní
plocha

ostatní
dopravní
plocha

Nehasice

801/17

509

1836

ostatní
plocha

sportoviště,
rekreační
plocha
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Nehasice

Podle geometrického
plánu č. 196-99/2014,
který byl ověřen
panem Ing. Pavlem
Černým, soudním
znalcem v oboru

geodézie, dne 29.4.
2014, spis. č. 157/2014

část
pozemkové
parcely č.
801/17
znázorněná
jako
4231
pozemková
parcela
č. 801/107 na
geometrickém
plánu

1010/11

836/84

12858

385

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

Odděleno od
pozemkové parcely č.
801/17 o výměře 6068
m2 podle
geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
29.4. 2014, spis. č.
157/2014

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

odděleno od
pozemkových parcel:
část pozemkové
parcely č. 1010/11 část
"c" o výměře 3849 m2,
část pozemkové
parcely č. 1010/16 část
"d" o výměře 9009 m2,
podle geometrického
plánu č. 396-99/2014,
který byl ověřen
panem Ing. Pavlem
Černým, soudním
znalcem v oboru
geodézie, dne
30.4.2014, spis č.
158/2014

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

odděleno od
pozemkové parcely č.
836/11 o výměře 389
m2, podle
geometrického plánu č.
396-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
30.4.2014, spis č.
158/2014
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836/37

13

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

836/21

70

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

836/86

836/9

836/18

4458

16282

7400

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

odděleno od
pozemkové parcely č.
836/13 o výměře 4503
m2, podle
geometrického plánu č.
396-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
30.4.2014, spis č.
158/2014

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

odděleno od
pozemkových parcel:
část pozemkové
parcely č. 836/1 part
"a" o výměře 8810 m2,
pozemková parcela č.
836/8 o výměře 1616
m2, pozemková
parcela č. 836/9 o
výměře 5856 m2,
podle geometrického
plánu č. 396-99/2014,
který byl ověřen
panem Ing. Pavlem
Černým, soudním
znalcem v oboru
geodézie, dne
30.4.2014, spis č.
158/2014

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

odděleno od
pozemkových parcel:
část pozemkové
parcely č. 836/7 o
výměře 915 m2, část
pozemkové parcely č.
836/16 část "b" o
výměře 3429 m2,
pozemková parcela č.
836/18 o výměře 3056
m2, podle
geometrického plánu č.
396-99/2014, který byl
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ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
30.4.2014, spis č.
158/2014
část
pozemkové
parcely č.
836/10
znázorněná
jako
5532
pozemková
parcela č.
836/83 na
geometrickém
plánu

836/12

5580

ostatní
plocha

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

Odděleno od
pozemkové parcely č.
836/10 o výměře 5584
m2 podle
geometrického plánu č.
396-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
30.4. 2014, spis. č.
158/2014

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

Podle geometrického
plánu č. 408-8/2015,
který byl ověřen
panem Ing. Pavlem
Černým, soudním
znalcem v oboru
geodézie
Podle geometrického
plánu č. 408-8/2015,
který byl ověřen
panem Ing. Pavlem
Černým, soudním
znalcem v oboru
geodézie

836/89

3762

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

836/14

5565

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

836/20

497

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

836/19

1397

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce
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836/17

9938

část
pozemkové
parcely č.
836/15
znázorněná
jako
10294
pozemková
parcela č.
836/88 na
geometrickém
plánu

ostatní
plocha

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce
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Odděleno od
pozemkové parcely č.
836/15 o výměře
10435 m2 podle
geometrického plánu č.
396-99/2014, který byl
ověřen panem Ing.
Pavlem Černým,
soudním znalcem v
oboru geodézie, dne
30.4. 2014, spis. č.
158/2014

Příloha 2
Terénní val

13

Příloha 3
Výpis z obchodního rejstříku Stavebníka
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Příloha č. 13 k usnesení č. 10/103R/2016

TENTO DODATEK Č. 1 K REZERVAČNÍ SMLOUVĚ („Dodatek“) byl uzavřen
MEZI:
(1)

Kiswire Cord Czech s.r.o.
IČO: 04210310, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 244180, zastoupená Václavem Skálou, jednatelem, a
Pierrem Thompsonem, jednatelem („Zájemce“); a

(2)

Ústecký kraj
IČO: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený Oldřichem
Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje („Kraj“);

(Zájemce a Kraj společně jen „Strany“ a každá z nich jednotlivě jen „Strana“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Dne 31. 8. 2015 byla uzavřena rezervační smlouva mezi společností Kiswire International S.A., se
sídlem Krakelshaff, L-3235 Bettembourg, G.D. of Luxembourg, zapsanou v obchodním rejstříku
Lucemburska pod č. B9106 („Kiswire International“), jako zájemcem, a Krajem, jako vlastníkem
rezervovaných nemovitostí, jejímž předmětem je zejména rezervace části pozemku parc. č. 337/1,
pozemků parc. č. 337/2 a 337/3 v katastrálním území Minice, obec Velemyšleves, a pozemků parc. č.
1010/3 a 1010/62 v katastrálním území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, jak jsou tyto pozemkové
parcely vymezeny v geometrických plánech, které tvoří přílohu rezervační smlouvy („Smlouva“,
předmět rezervace podle Smlouvy „Pozemky“).

(B)

Dne 18. 11. 2015 Kiswire International uzavřel se Zájemcem dohodu o postoupení Smlouvy, na základě
které přešla veškerá práva a povinnosti Kiswire International ze Smlouvy na Zájemce („Dohoda“).
Uzavření Dohody bylo Kraji prokázáno dne 2. 12. 2015.

(C)

V souladu s Odstavcem 3.5 Smlouvy Zájemce vyzval Kraj k uzavření Dodatku o Dodatečných
pozemcích (jak jsou tyto pojmy definovány ve Smlouvě).

(D)

Strany mají zájem na splnění povinnosti ze Smlouvy rozšířit Pozemky o Dodatečné pozemky, proto
uzavírají tento Dodatek.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Pojmy používané v tomto Dodatku, které nejsou v tomto Dodatku definovány, mají stejný význam,
který je jim přiřazený ve Smlouvě, pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak.

1.2

Změny a ustanovení nově obsažená v tomto Dodatku se považují za vložená do Smlouvy a jako taková
upravují příslušná ustanovení Smlouvy těmito změnami dotčená.

1.3

S výjimkou změn vyplývajících z tohoto Dodatku zůstává Smlouva v plném rozsahu platná a účinná.

2.

ZMĚNA SMLOUVY

2.1

Do definice pojmu „Pozemky“ v Odstavci 2.1 Smlouvy se za bod 5. přidává následující text:
„6. pozemková parcela č. 1010/63, o výměře 1.616 m2, která vznikne oddělením od pozemkové parcely
č. 1010/13 podle geometrického plánu č. 434-378/2015 vyhotoveného společností MESS GEO
s.r.o., pro katastrální území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, schváleného Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, dne 13.1.2016, složka č. PGP-13/2016,

který tvoří Přílohu č. 10 této Smlouvy („Geometrický plán 3“)“.
2.2

Výše Rezervačního poplatku podle Smlouvy se mění tak, že pro období ode dne uzavření tohoto
Dodatku odpovídá částce ve výši 201.618,- Kč (slovy: dvě stě jedna tisíc šest set osmnáct korun českých)
za rok.

2.3

Geometrický plán uvedený v Odstavci 2.1 tohoto Dodatku tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je
nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 10.

3.

ZMĚNA VZORU KUPNÍ SMLOUVY

3.1

Strany se dohodly na změně vzoru Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy, tak, že v Odstavci
1.1 Kupní smlouvy se odstraňuje text „(dále jen „Pozemky“)“ bez náhrady a v Odstavci 1.2 Kupní
smlouvy se za bod (5) doplňuje následující text:
„(6) pozemková parcela č. 1010/63, o výměře 1.616 m2, která vznikne oddělením od pozemkové parcely
č. 1010/13 podle geometrického plánu č. 434-378/2015 vyhotoveného společností MESS GEO
s.r.o., pro katastrální území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, schváleného Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, dne 13.1.2016, složka č. PGP-13/2016,
který tvoří část Přílohy č. 2 této Smlouvy („Geometrický plán 3“)“.

3.2

Výše Kupní ceny stanovená v Odstavci 3.1 a uvedená také v Odstavci 4.2 (a) vzoru Kupní smlouvy se
mění tak, že odpovídá částce ve výši 80.647.200,- Kč (slovy: osmdesát milionů šest set čtyřicet sedm
tisíc dvě stě korun českých). Tím není žádným způsobem dotčeno ustanovení Odstavce 8.3 (a) Smlouvy
o způsobu určení výše Kupní ceny.

3.3

Geometrický plán, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, je nedílnou součástí Kupní smlouvy jako
část její Přílohy č. 2.

4.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

4.1

Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu poslední Stranou.

4.2

Pokud některá povinnost vyplývající z tohoto Dodatku bude nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
bude plně oddělitelná od ostatních povinností vyplývajících z tohoto Dodatku a nijak neovlivní platnost
a vymahatelnost jakýchkoli dalších povinností vyplývajících z tohoto Dodatku. Strany se zavazují
nahradit jakoukoli neplatnou nebo nevymahatelnou povinnost novou povinností, jež bude platná a
vymahatelná a jež bude co nejblíže odpovídat původní povinnosti.

4.3

Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást:
Příloha č. 1:

Geometrický plán 3; a

Příloha č. 2:

Usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje.

4.4

Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) identických stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá
Strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

5.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE

5.1

Kraj tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje prodat Dodatečný pozemek byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 26. 11. 2015 po dobu 30 dnů před rozhodnutím
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;
b) o uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. ............ ze dne
................ a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............. ze dne ............ Fotokopie usnesení
tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

2

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání, a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže
své podpisy.
Zájemce:
Kiswire Cord Czech s.r.o.
V _________________
Dne _________________

V _________________
Dne _________________

_______________________________________
Jméno: Václav Skála
Funkce: jednatel

_______________________________________
Jméno: Pierre Thompson
Funkce: jednatel

Kraj:
Ústecký kraj
V _________________
Dne _________________

_______________________________________
Jméno: Oldřich Bubeníček
Funkce: hejtman Ústeckého kraje

3

PŘÍLOHA Č. 1
GEOMETRICKÝ PLÁN 3

4

5

PŘÍLOHA Č. 2
USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE.
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Příloha č. 14 k usnesení č. 12/103R/2016

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI („Smlouva“) byla uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
MEZI
(1)

Kiswire Cord Czech s.r.o.
IČO: 04210310, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 244180, zastoupená Václavem
Skálou, jednatelem, a Pierrem Thompsonem, jednatelem („Kiswire“); a

(2)

Ústecký kraj
IČO: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem („Kraj“).

(Kiswire a Kraj společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“.)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

V rámci realizace výstavby nového výrobního závodu Kiswiru pro výrobu patního lanka ve
Strategické průmyslové zóně Triangle Žatec („Projekt“) má Kiswire zájem realizovat výstavbu
inženýrského objektu IO 24.7 – výtlak vyčištěných průmyslových vod („Infrastruktura“) na
pozemcích parc. č. 1010/54, 1010/55, 836/75, 836/76, 836/77, 836/79836/74, 836/80 a 836/81
v k.ú. Staňkovice u Žatce, na pozemcích parc. č. 801/63 a 801/78 v k.ú. Nehasice, na pozemcích
parc. č. 889/1, 554/6, 554/2, 554/77 a 554/73 v k.ú. Tatinná a na pozemcích parc. č. 293/12,
337/40, 337/44, 455/1 a 457/3 v katastrálním území Minice (vše „Pozemky 1“) a také na
pozemcích parc. č. 1010/25 a 836/78 v k.ú. Staňkovice u Žatce (tyto dva pozemky „Pozemky 2“
a spolu s Pozemky 1 „Pozemky“). Předběžný schematický plán předpokládaného umístění
Infrastruktury na Pozemcích tvoří Přílohu 1 této Smlouvy.

(B)

Kraj je vlastníkem Pozemků 1. Vlastníkem Pozemků 2 je Česká republika, právo hospodařit
s těmito pozemky má Ministerstvo obrany České republiky. Kraj je oprávněným z věcného
břemene zřízeným k Pozemkům 2, na základě kterého je Kraj oprávněn zřídit stavbu
Infrastruktury na Pozemcích 2.

(C)

Kraj má zájem na realizaci Infrastruktury na Pozemcích Kiswirem.

(D)

V současné době je Městským úřadem Žatec jako příslušným stavebním úřadem vedeno řízení
sp. zn. MUZAS/30563/2015/SU/Re, č.j. MUZA 31830/2015 („Územní řízení“), jehož
předmětem je zejména žádost Kiswiru o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Projektu,
včetně územního rozhodnutí o umístění stavby Infrastruktury. V rámci Územního řízení má dojít
k vydání samostatného územního rozhodnutí o umístění stavby Infrastruktury („Územní
rozhodnutí“).

(E)

Strany mají zájem na tom, aby Kraj přistoupil do Územního řízení jako spolužadatel o vydání
Územního rozhodnutí.

(F)

Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemné spolupráce a úprava práv a povinností Stran
v souvislosti s přistoupením Kraje do Územního řízení.

1.

PŘISTOUPENÍ KRAJE DO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

1.1

Bezprostředně (nejpoději do tří (3) dnů) po uzavření této Smlouvy Kraj přistoupí do Územního
řízení jako spolužadatel o vydání Územního rozhodnutí. Kraj do Územního řízení přistoupí bez
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jakýchkoli výhrad k žádosti o vydání Územního rozhodnutí a bez výhrad ke stávajícímu stavu
Územního řízení. Kraj výslovně uvádí, že souhlasí s podanou žádostí o vydání Územního
rozhodnutí.
1.2

Kiswire souhlasí s přistoupením Kraje do Územního řízení jako spolužadatele o vydání Územního
rozhodnutí.

1.3

Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že Kraj nepřistoupí k žádosti o vydání územního
rozhodnutí pro celý Projekt, ale pouze k části této žádosti týkající se vydání Územního rozhodnutí
pro Infrastrukturu (inženýrský objekt IO 24.7 – výtlak vyčištěných průmyslových vod).

2.

SOUČINNOST KRAJE V DALŠÍCH ŘÍZENÍCH

2.1

Kraj poskytne Kiswiru veškerou nezbytnou součinnost v rámci samostatné působnosti Kraje
v souvislosti s:
(a)

povolením umístění Infrastruktury, včetně nezbytné součinnosti v rámci Územního řízení
zejména tak, aby bylo vydáno Územní rozhodnutí;

(b)

výstavbou Infrastruktury, včetně nezbytné součinnosti v rámci stavebního řízení, zejména
tak, aby bylo vydáno stavební povolení pro Infrastrukturu („Stavební povolení“); Kraj
zejména podá společně s Kiswirem žádost o vydání Stavebního povolení připravenou
Kiswirem; a

(c)

užíváním Infrastruktury, včetně nezbytné součinnosti v rámci kolaudačního řízení pro
Infrastrukturu, zejména tak, aby byl vydán kolaudační souhlas nebo jiné pravomocné a
vykonatelné rozhodnutí nebo konečné povolení a/nebo právní skutečnost, na jejichž
základě dojde k povolení užívání stavby Infrastruktury nebo jakékoliv její části
(„Kolaudační souhlas“).

2.2

Kraj poskytne Kiswiru veškerou součinnost nezbytnou pro realizaci Infrastruktury, zejména,
nikoliv však výlučně, poskytne Kiswiru veškeré souhlasy, plné moci, prohlášení či Kraji dostupné
dokumenty (včetně dokumentů, které bude moci na základě žádosti Kiswiru vyhotovit)
vyžadované příslušným stavebním úřadem v souvislosti s vydáním Územního rozhodnutí,
Stavebního povolení, Kolaudačního souhlasu („Povolení“) a/nebo prováděním Infrastruktury, a
to nejpozději do třiceti (30) dnů ode, kdy bude Kraj Kiswirem požádán o jejich zajištění.

2.3

Kraj bez předchozího písemného souhlasu Kiswiru neučiní, a to ani prostřednictvím třetích osob,
jakékoliv právní jednání jakkoliv směřující proti vydání jakéhokoli Povolení, tj. zejména neučiní
vůči jakémukoliv správnímu, soudnímu a/nebo jinému orgánu v souvislosti s jakýmkoliv řízením
týkajícím se jakéhokoli Povolení podání, které by mohlo být způsobilé jakkoliv negativně ovlivnit
či oddálit realizaci Infrastruktury a/nebo vydání jakéhokoli Povolení; podáním se rozumí zejména
(nikoli však výlučně) jakékoliv podmínky, námitky, připomínky, řádné a mimořádné opravné
prostředky, žaloba ve správním soudnictví, kasační stížnost apod. podle Stavebního zákona,
a/nebo zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo zákona č.
150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů nebo kladení a působení
bezdůvodných překážek nebo záměrné zdržování realizace Infrastruktury a/nebo vydání
jakéhokoli Povolení.

2.4

Kraj se zavazuje:
(a)

nepodnikat v rámci správních řízení, na jejichž základě by mělo být vydáno jakékoli
Povolení, kroky, které by mohly negativně ovlivnit proces vydání jakéhokoli Povolení
v co nejkratší době a prodloužit dobu trvání správních řízení a postupů správních orgánů
vedoucích k vydání jakéhokoli Povolení, souvisejících stanovisek, závazných stanovisek
či obdobných výstupů z činnosti příslušných správních orgánů;

(b)

poskytnout Kiswiru na požádání veškerou nezbytnou součinnost v rámci správních řízení
2/9

a postupů správních orgánů vedoucích k vydání jakéhokoli Povolení;
(c)

nepodnikat žádné jiné kroky, které by mohly negativně ovlivnit vydání a nabytí právní
moci jakéhokoli Povolení.

2.5

Kiswire je oprávněn připravit kompletní dokumentaci pro vydání jakéhokoli Povolení podle
svého uvážení i bez předchozí konzultace nebo odsouhlasení Kraje, pokud tato dokumentace bude
v souladu s investičním záměrem předloženým Krajem Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za
účelem vydání souhlasu pro vstup Kiswire jako investora do průmyslové zóny Triangle a ve
spojení s Projektem Kiswire v průmyslové zóně Triangle bude v souladu s rozhodnutím o
poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva financí ČR –
změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014. Obdobně, při splnění stejných podmínek, je
Kiswire oprávněn bez předchozího souhlasu nebo konzultace s Krajem tuto dokumentaci měnit.
V případě potřeby jakéhokoli souhlasu Kraje s touto dokumentací nebo její změnou (zejména pro
potřeby řízení o vydání některého Povolení) se Kraj zavazuje takový souhlas Kiswiru udělit
nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení žádosti Kiswiru o takový souhlas.

3.

PLNÁ MOC

3.1

V souvislosti s touto Smlouvou a nejpozději při uzavření této Smlouvy Kraj udělí Kiswiru plnou
moc pro zastupování Kraje ve všech řízeních týkajících se vydání Územního rozhodnutí,
Stavebního povolení, Kolaudačního souhlasu a ke všem úkonům s těmito řízeními souvisejícícm.

3.2

Kraj se zavazuje tuto plnou moc neodvolat. Kraj je orpávněn plnou moc odvolat, pokud Kiswire
závažným způsobem poruší tuto Smlouvu nebo Rezervační smlouvu (jak je tento pojem
definován níže) a takové porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů od doručení
písemního upozornění Kraje na toto porušení.

3.3

Vzor plné moci tvoří Přílohu 2 této Smlouvy.

4.

SOUHLAS KRAJE S REALIZACÍ VÝSTAVBY INFRASTRUKTURY

4.1

V případě, že pro účely vydání jakéhokoli Povolení bude nezbytný samostatný souhlas Kraje
s umístěním, realizací a/nebo následným užíváním Infrastruktury na Pozemcích, tento souhlas
Kraj na požádání Kiswiru bezodkladně vydá.

5.

NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY

5.1

Kiswire se zavazuje připravit veškerou projektovou dokumentaci pro vydání Povolení a
vybudovat Infrastrukturu na vlastní náklady a bez jakéhokoli nároku vůči Kraji na náhradu
jakýchkoli nákladů provedení Infrastruktury.

6.

VLASTNICKÉ PRÁVO K INFRASTRUKTUŘE

6.1

Vlastníkem Infrastruktury včetně všech jejích součástí a příslušenství během i po provedení
Infrastruktury je výlučně Kiswire.

7.

PLATNOST, ÚČINNOST A DOBA TRVÁNÍ TÉTO SMLOUVY

7.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami

7.2

Tato Smlouva se uzavírá na dobu tří (3) let, která počíná běžet ode dne účinnosti této Smlouvy.

7.3

Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, Kraj není oprávněn do vydání Kolaudačního
souhlasu od této Smlouvy odstoupit nebo jí vypovědět.
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7.4

Kterákoli ze Stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit (i před vydáním Kolaudačního
souhlasu) v případě, že dojde k předčasnému ukončení rezervační smlouvy uzavřené mezi
Stranami dne 31.8.2015, jejímž předmětem je zejména závazek Stran uzavřít smlouvu o převodu
některých pozemků v průmyslové zóně Triangle. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí,
že důvodem k odstoupení od této Smlouvy není ukončení rezervační smlouvy splněním, tedy
zejména uzavřením smlouvy o převodu pozemků podle rezervační smlouvy.

8.

OZNÁMENÍ

8.1

Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Stranami, především
oznámení a sdělení vyžadovaná dle této Smlouvy a/nebo jiných smluv a dohod uzavřených mezi
Stranami v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotovena v písemné formě v českém jazyce
a doručená druhé Straně na adresy a čísla uvedená níže, výhradně (i) osobně, (ii) doporučeným
dopisem poštou nebo (iii) kurýrní službou s potvrzením o doručení. Oznámení učiněná výše
uvedeným způsobem budou považována za řádně doručená Straně, které jsou určena:
(a)

v případě osobního doručení - v okamžiku přijetí oznámení či sdělení osobou uvedenou v
článku 8.2 resp. 88.3, nebo osobou pověřenou v písemné formě příslušnou Stranou k
převzetí daného oznámení či sdělení;

(b)

v případě zaslání doporučenou poštou - v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud
daná Strana zásilku nepřevezme, (i) uplynutím tří (3) pracovních dnů od data podání zásilky
na poště nebo (ii) v den, kdy Strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o
zaslání poštou bude potvrzený podací lístek;

(c)

v případě zaslání kurýrem - v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud daná Strana
zásilku nepřevezme, uplynutím dvou pracovních dnů od data podání zásilky či sdělení k
doručení kurýrní službou.

8.2

Poštovní adresou Kiswiru se rozumí:
K rukám:
Václava Skály
Adresa:
Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1
Tel:
725721332
Email:
vaclav.skala@kiswire.com

8.3

Poštovní adresou Kraje se rozumí:
K rukám:
Mgr. Ing. Jaroslava Pikala
Kopie:
Bc. Jaroslav Krch
Adresa:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel:
606248684
Email:
krch.j@industrialzonetriangle.com

8.4

Strana oznámí druhé Straně bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů uvedených v článku
88.2 resp. 88.3 a veškeré další změny své poštovní adresy, doporučenou poštou; toto oznámení
musí být zasláno na adresu uvedenou v článku 88.2 resp. 88.3 (či na adresu řádně oznámenou
výše uvedeným způsobem). V případě řádného doručení takového oznámení bude poštovní adresa
Strany změněna bez nutnosti změny této Smlouvy či přijetí jakékoli jiné dohody mezi Stranami.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Kraj prohlašuje, že si je vědom, že porušením jakéhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy
může způsobit Kiswiru škodu značného rozsahu.

9.2

Veškeré změny a dodatky této Smlouvy je možné činit pouze písemnou formou.
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9.3

Tato Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky. V záležitostech neupravených
touto Smlouvou se práva a povinnosti Stran řídí Občanským zákoníkem a dalšími obecně
závaznými právními předpisy České republiky.

9.4

Strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti
s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost. Pokud Strany nevyřeší jakýkoli spor
vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní do třiceti (30) dnů, bude takový spor s konečnou
platností vyřešen příslušnými soudy ČR.

9.5

Strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a účelem této
Smlouvy a učinit veškeré právní úkony nezbytné pro plnění závazků vyplývajících z této
Smlouvy.

9.6

Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným a/nebo
zdánlivým, pak taková neplatnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy.
Strany nahradí tento neplatný a/nebo zdánlivý závazek nebo ustanovení takovým novým platným
a nikoliv zdánlivým závazkem nebo ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře
odpovídat předmětu původního odděleného závazku nebo ustanovení. Ukáže-li se některé
z ustanovení této Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova)
zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ustanovení §
576 Občanského zákoníku. V případě, že důvod neplatnosti nebo zdánlivosti některého závazku
nebo ustanovení této Smlouvy se týká pouze některého Pozemku (nebo některých Pozemků),
bude takový závazek nebo ustanovení této Smlouvy vykládáno tak, že ohledně ostatních Pozemků
je platné a nikoli zdánlivé, a ohledně Pozemků dotčených neplatností nebo zdánlivostí bude
postupováno podle druhé věty tohoto odstavce.

9.7

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky. Pokud by se důvod

9.8

Pokud některé ze Stran je nebo bude zabráněno v plnění kterékoli z jejích povinností podle této
Smlouvy v důsledku okolností vyšší moci, bude tato Strana povinna informovat druhou Stranu o
příslušné události či okolnostech vyšší moci, s uvedením povinností, jejichž plnění je nebo bude
příslušnou událostí vyšší moci znemožněno. Toto oznámení musí být provedeno bez odkladu
poté, co se příslušná Strana dozví (nebo se měla dozvědět či by se měla dozvědět v případě jednání
s odbornou péčí) o příslušné skutečnosti či okolnostech vyšší moci. Po oznámení příslušné Strany
nebude neplnění povinností této Strany představovat porušení Smlouvy po dobu, kdy bude vyšší
moc bránit plnění těchto povinností. Pro účely této Smlouvy se vyšší mocí rozumí mimořádná
událost či okolnost, kterou Strany nemohly předvídat ani jí předejít před uzavřením této Smlouvy
přijetím preventivních opatření, která je mimo kontrolu Stran a nebyla způsobena úmyslně či z
nedbalosti Strany, a která podstatně komplikuje či znemožňuje plnění povinností vyplývajících
z této Smlouvy některou ze Stran.

9.9

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve výše upravených záležitostech a
nahrazuje veškeré předchozí ústní nebo písemná prohlášení, úmluvy, smlouvy a dohody.

9.10 Kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č.
_____________ ze dne ____________
9.11 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá
Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
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9.12 Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha 1:

Plán Infrastruktury; a

Příloha 2:

Plná moc.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Kiswire:
Kiswire Cord Czech s.r.o.
V
_________________
Dne
_________________

V
Dne

_______________________________________
Jméno: Václav Skála
Funkce: jednatel

_______________________________________
Jméno: Pierre Thompson
Funkce: jednatel

_________________
_________________

Kraj:
Ústecký kraj
V
_________________
Dne
_________________

_______________________________________
Jméno: Oldřich Bubeníček
Funkce: hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 1

Příloha č. 2
PLNÁ MOC

Ústecký kraj, IČO: 708 92 156 se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený
panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem („Kraj”)

tímto zmocňuje

společnost Kiswire Cord Czech s.r.o., IČO: 042 10 310, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město,
110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. C 244180 („Zástupce“),

aby Kraj zastupovala ve správních a jiných řízeních a při právních jednáních směřujících k vydání
územního rozhodnutí (zejména, nikoliv však výlučně, v územním řízení, které v současné době vede
Městský úřad Žatec jako příslušný stavební úřad, sp. zn. MUZAS/30563/2015/SU/Re, č. j. MUZA
31830/2015), stavebního povolení, rozhodnutí o změně stavby před dokončením a získání kolaudačního
souhlasu (případně územního souhlasu, společného souhlasu, společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení, souhlasu s prováděným ohlášeného stavebního záměru nebo jiného aktu nebo
faktického stavu s obdobnými účinky) potřebných k výstavbě inženýrského objektu IO 24.7 – výtlak
vyčištěných průmyslových vod („Infrastruktura“), a ve všech správních a jiných řízeních a při
právních jednáních směřujících k vydání změny těchto povolení nebo rozhodnutí nebo jen některého z
nich. Infrastruktura je zamýšlena zejména na pozemcích parc. č. 1010/54, 1010/55, 836/75, 836/76,
836/77, 836/79, 836/74, 836/80 a 836/81 v k.ú. Staňkovice u Žatce, na pozemcích parc. č. 801/63 a
801/78 v k.ú. Nehasice, na pozemcích parc. č. 889/1, 554/6, 554/2, 554/77 a 554/73 v k.ú. Tatinná a na
pozemcích parc. č. 293/12, 337/40, 337/44, 455/1 a 457/3 v katastrálním území Minice a také na
pozemcích parc. č. 1010/25 a 836/78 v k.ú. Staňkovice u Žatce.
Plná moc je udělována pro každé řízení jako plná moc procesní, tedy neomezená a pro všechny úkony,
zejména opravňuje Zástupce k tomu, aby návrhy na zahájení řízení podával, bral zpět, měnil je a
vykonával ve správním řízení všechna práva a povinnosti účastníka řízení – Kraje – jako jeho zástupce.
Zmocnění zahrnuje zejména právo Zástupce nahlížet do spisů, přebírat písemnosti a rozhodnutí, podávat
opravné prostředky, brát je zpět, vzdávat se jich a zastupovat účastníka – Kraj – i v řízení odvolacím, po
všech stránkách a ve shora označeném rozsahu, včetně práva žádat o další stejnopis rozhodnutí,
vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí a převzetí rozhodnutí opatřeného doložkou právní moci.
Dále je Zástupce oprávněn zastoupit účastníka – Kraj – při projednání a získávání předběžných
stanovisek, vyjádření a jiných písemností, potřebných pro řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve shora uvedené věci, od dotčených institucí, orgánů veřejné moci, subjektů a třetích osob.
Zmocnění zahrnuje i právo přebírat písemnosti.
Tato plná moc se uděluje v rozsahu práv a povinností podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, jakož i ostatních všeobecně závazných právních předpisů.
Tuto plnou moc je nutno vykládat tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího účelu. V souvislosti s výše
uvedeným lze tuto plnou moc použít i opakovaně.
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Zástupce je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Kraj a pokud je těchto
osob více, je každá z nich oprávněna jednat samostatně.

V Praze dne ______________________

za Ústecký kraj

_____________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman
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Příloha č. 15 k usnesení č. 13/103R/2016

Dotační program
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“
1. Název dotačního programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2) Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje
Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2)
písmene b) a e) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). V souladu s těmito
okruhy se jedná o podporu aktivit v oblasti protidrogové politiky a zdravotnictví.
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. xx/xxZ/2016 ze dne 29. února 2016.
3. Sledovaný účel
Podpora vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli
zdravotních služeb na území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující služby realizované na území Ústeckého
kraje v období od 1. ledna do 31. prosince 2016:
a) zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci
programů hospicové péče,
b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových
látkách a akutně intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS
a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované
ve zdravotnických zařízeních,
c) aktivity edukačního a intervenčního charakteru se zaměřením
na primární prevenci onemocnění a podporu zdraví. V rámci tohoto
okruhu nebudou podpořeny projekty zaměřené na výzkum a na
propagace nevědeckých „alternativních“ směrů.
4. Okruh žadatelů
Fyzická nebo právnická osoba s oprávněním poskytovat zdravotní služby
v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů.
5. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu podpory zkvalitnění zdravotních služeb
a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v regionu.
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6. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s poskytováním výše uvedených služeb zdravotní péče v období
od 1. ledna do 31. prosince 2016.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje
3 500 000 Kč na rok 2016
8. Informace o povaze dotace
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
9. Maximální výše dotace
Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90% z celkových uznatelných nákladů služeb
zahrnutých v žádosti. Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
u okruhu podpory a) a b) není stanovena, u okruhu c) je 50 000 Kč/projekt.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci tohoto dotačního
programu je 30 000 Kč.
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.
10. Termín vyhlášení dotačního programu
29. února 2016
11. Termín zveřejnění dotačního programu
Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení ze zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 29. února 2016, a to v termínu
do 14. března 2016, pokud bude dotační program zastupitelstvem schválen.
12. Lhůta pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh 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 proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné
přílohy žádosti jsou uvedeny v čl. VI. bodu 2) Zásad a v bodu 18. tohoto
dotačního programu.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí,
která je stanovena od 14. – 22. dubna 2016 (v případě osobního doručení
v listinné podobě na podatelnu do 13:00 hod.).
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Elektronicky je možné žádost podat na adresu:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
(pouze se zaručeným elektronickým podpisem)

nebo do datové schránky 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. bodu 2) Zásad
a v bodu 18. tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné
přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným ve sledovaném účelu
podpory dotačního programu (viz bod 3 tohoto dotačního programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu
uzávěrky, nebudou posuzovány podle čl. IX. Zásad.
13. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti (termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace)
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný
orgán
Ústeckého
kraje
v předpokládaném
termínu
do 27. června 2016. Po vydání ověřeného usnesení budou výsledky dotačního
programu zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje.
14. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Jana Rolcová, tel.: 475 657 370, e-mail: rolcova.j@kr-ustecky.cz
15. Hodnotící kritéria
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
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- potřebnost služby v regionu,
- efektivita (využívanost kapacity) služby,
- ekonomická přiměřenost,
- uznatelné a neuznatelné náklady (viz čl. VIII. bod 10) a 11) Zásad).
- dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2016 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. státní rozpočet, rozpočty
jiných územních samospráv, fondy zdravotních pojišťoven, úhrady
uživatelů služeb, vlastní zdroje).
16. Formulář žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je
č. 1 dotačního programu. Rozpočet projektu/služby je přílohou č. 2.

přílohou

Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na více služeb. Každá služba, na kterou je žádána dotace
musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
17. Náležitosti projektu (popisu služby/služeb v žádosti)
Popis služby v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno
její vyhodnocení. Popis služby, na kterou je požadována podpora, musí
splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
18. Povinné přílohy žádosti dle čl. VI. bodu 2) Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost 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 o 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 nebo oprávnění
k poskytování zdravotních služeb 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,
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•

nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,

•

na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,

a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
f)

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 (viz
vzorový formulář žádosti);

g) 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 (viz vzorový formulář žádosti);
h) 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 (viz vzorový
formulář žádosti);
i)

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 (viz
vzorový formulář žádosti);

j)

soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále.

19. 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 č. 3 tohoto dotačního programu. Vypořádání dotace předloží
příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované v souladu
s čl. XII. Zásad, která je přílohou č. 4 tohoto dotačního programu.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Formulář žádosti o dotaci (včetně vzoru čestného prohlášení)
Rozpočet projektu/služby
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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Příloha č. 1a

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“

1. Identifikační údaje o žadateli:
1.1

Jméno, příjmení/Název žadatele:

1.2

Organizační forma (forma právní subjektivity):

1.3

Datum narození/IČ:

1.4

Adresa bydliště/Sídlo:

DIČ:

obec:

část obce:

PSČ :

ulice:

č. p.

č. or.:

telefon/fax:

e-mail:

http://:

1.5

Registrace
(Občanská sdružení uvedou číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra, obecně prospěšné
společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány, církevní
právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury, jiné typy subjektů odpovídající
registraci):

1.6

Číslo účtu:

u peněžního ústavu:

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) nebo je-li žadatel právnickou
osobou, identifikace:
a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu
zastoupení)
I.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

II.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

III.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

P

b) osob s podílem v této právnické osobě
I.

Jméno,
příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

II.

Jméno,
příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)
I.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

II.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

3.

Kontaktní osoba
Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

4.

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2016 (požadovaná částka)
Pořadové
číslo služby v
žádosti

Název služby

Celkové
náklady na
službu v roce
2016 (Kč)

Požadovaná
dotace na rok
2016 (Kč)

Tj. %
z celkových
uznatelných
nákladů

P

Celkem

5.

Účel na který žadatel chce dotaci použít (popis dílčích služeb - projekt)
(Popis čleňte podle jednotlivých služeb, na které žádáte o dotaci. Pro popis služeb je třeba si
zkopírovat příslušný počet tabulek. Rozpočet ve formátu MS Excel se vyplňuje pro každou službu
zvlášť. Čísla a názvy služeb v textové části žádosti a v rozpočtu musí korespondovat.)

Služba 1

Název:

Zaměření služby:
Stručně uveďte obecné zaměření služby.
Oblast působnosti služby:
Uveďte lokalitu (obec), ve které služba působí.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny,relevantní údaje o využívanosti kapacity
služby (např. počet lůžek a obložnost) v roce 2014, 2015 a výhled na rok 2016.

Místo realizace služby:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých je/bude služba poskytována, jak jsou splněny
specifické podmínky pro poskytování služby (např. akreditace, ….), jaké jsou vaše vlastnické,
resp. Uživatelské vztahy k prostorám.

Popis realizace služby:
Stručně popište metody práce s klientem v rámci poskytované služby.

Personální zajištění služby:
Uveďte počet zaměstnanců v rámci poskytované služby, jejich pracovní pozici, pracovní úvazek
atd.
Časový rozsah poskytované služby:
Uveďte v jakém časovém rozmezí je/bude služba poskytována (např. otevírací doba apod.).
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení):
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti služby):
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující
potřebnost služby (např. tematický rozvojový/strategický dokument kraje, komunitní plán obce
apod.).
Další údaje o službě:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti.
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Služba 2

Název:

Zaměření služby:
Stručně uveďte obecné zaměření služby.
Oblast působnosti služby:
Uveďte lokalitu (obec), ve které služba působí.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny,relevantní údaje o využívanosti kapacity
služby (např. počet lůžek a obložnost) v roce 2014, 2015 a výhled na rok 2016
Místo realizace služby:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých je/bude služba poskytována, jak jsou splněny
specifické podmínky pro poskytování služby (např. akreditace, ….), jaké jsou vaše vlastnické,
resp. Uživatelské vztahy k prostorám.
Popis realizace služby:
Stručně popište metody práce s klientem v rámci poskytované služby.
Personální zajištění služby:
Uveďte počet zaměstnanců v rámci poskytované služby, jejich pracovní pozici, pracovní úvazek
atd.
Časový rozsah poskytované služby:
Uveďte v jakém časovém rozmezí je/bude služba poskytována (např. otevírací doba apod.).
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení):
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti služby):
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující
potřebnost služby (např. tematický rozvojový/strategický dokument kraje, komunitní plán obce
apod.).
Další údaje o službě:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti.
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“ a potvrzuje pravdivost
uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením jím zastupované organizace
do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o ní a o výši poskytnuté dotace na webových
stránkách Ústeckého kraje.

V……………………..dne………….

...……………………………………..
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Přílohy žádosti:
1.

u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost 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;
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2.

3.
4.
5.

6.

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;
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb a
přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
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,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
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,
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
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,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například ve
stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář)
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.
.

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“

Čestné prohlášení

o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 7. 9. 2015)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče 2016“
čestně prohlašuje, 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,
•

nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

•

na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,

-

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,

-

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti,

-

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,

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo
například ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha č. 1b
Zdroje financování služby (neinvestiční náklady)
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
Název a číslo služby:
Finanční zdroj

Skutečnost v roce
2014 (Kč)

Skutečnost v roce
2015 (Kč)

Plán na rok 2016
(Kč)

Poznámka

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
jiný resort státní správy (uveďte jaký)
příspěvek Úřadu práce
úhrady uživatelů
dotace obcí
dotace kraje
příspěvek zřizovatele
fondy zdravotních pojišťoven
Strukturální fondy
jiné zdroje (uveďte jaké)

Celkové náklady na realizaci
služby

0

0

0

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016"

Rozpočet služby (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 podle nákladových položek
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
Název a číslo služby:
Nákladová položka

1. Provozní náklady celkem

Přidělená dotace od
Předpokládané
Požadavek od
Skutečné náklady za
Ústeckého kraje na náklady na rok 2016 Ústeckého kraje na
rok 2015 (Kč)
rok 2015 (Kč)
(Kč)
rok 2016 (Kč)
0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Nemateriálové náklady celkem

0

0

0

0

1.2.1 Energie
- elektřina
- plyn
- vodné, stočné
- jiné
1.2.2 Opravy a udržování
- opravy a udržování budov
- opravy a udržování aut
- ostatní - konkretizujte
1.2.3 Cestovné
- cestovné zaměstnanců
- cestovné klientů
1.2.4 Ostatní služby
- telefony
- poštovné
- internet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- potraviny
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové náklady

z toho:

z toho:

z toho:

z toho:

1.1. Materiálové náklady celkem

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016"

Poznámka - slovní komentář
(u položek, na které je
žádána dotace kraje, nutno
vyplnit)

Rozpočet služby (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 podle nákladových položek
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
Název a číslo služby:

z toho:

Nákladová položka

Přidělená dotace od
Předpokládané
Požadavek od
Skutečné náklady za
Ústeckého kraje na náklady na rok 2016 Ústeckého kraje na
rok 2015 (Kč)
rok 2015 (Kč)
(Kč)
rok 2016 (Kč)

- nájemné
- právní a ekonomické služby
- školení a vzdělávání
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.
- jiné ostatní služby
0

0

0

0

- daně a poplatky
2. Osobní náklady celkem
2.1. Mzdové náklady

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

z toho:

z toho:

1.3 Jiné provozní náklady konkretizujte

- hrubé mzdy
- OON na DPČ
- OON na DPP
- ostatní mzdové náklady

2.2. Odvody sociální a zdravotní
pojištění
2.3. Ostatní sociální náklady
Celkové náklady na realizaci služby

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016"

Poznámka - slovní komentář
(u položek, na které je
žádána dotace kraje, nutno
vyplnit)

Příloha č. 1c

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

16/SML

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č 28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva
se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech
touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 98,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do 31. 12. 2016.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci
v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb.
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem) 98 za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31. 12. 2016.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem poskytování
vybraných služeb zdravotní péče (dále jen „projekt“) v souladu se žádostí podanou
v rámci programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“, a to
v následujícím členění:
- na službu (název) Kč
- na službu (název) Kč
dle poskytovatelem odsouhlaseného plánovaného nákladového rozpočtu, a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný
nákladový rozpočet příjemce v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její
příloha č. 2.
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2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek
ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
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).

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této
smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 90 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem
na uplatnění odpočtu této daně.
4. 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.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

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,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
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8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. 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. 6 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.
10. 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.
11. 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.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. 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 a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až
po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli
poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou
podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně
tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy
a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
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3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů ,,Sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody 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 pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
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účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. 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.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“)
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit
ho poskytovateli
ke konečnému schválení.
Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu jednoho roku ode dne uzavření této smlouvy:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
související s realizací projektu,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací
projektu,
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).

5. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
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1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 – Plánovaný nákladový rozpočet

strana 8 / 8

Příloha č. 1d

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016"
Označení příjemce dotace:
Číslo smlouvy poskytovatele:
Účelový znak:

Název služby

název a adresa organizace dle registrace
viz smlouva
viz smlouva

Výše plánovaných nákladů
služby (Kč)

Výše skutečných nákladů
služby (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace Čl. III bod
10) smlouvy

Závazný ukazatel dle
smlouvy Čl. II. bod 6)
smlouvy

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

#DIV/0!

#DIV/0!

název služby

Popis postupu realizace služby vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy služby:

Přínos služby pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016"
Příjemce dotace:
název a adresa organizace dle registrace
Číslo smlouvy poskytovatele: viz smlouva
Účelový znak:
viz smlouva

Název služby

Výše plánovaných nákladů
aktivity/služby (Kč)

Výše skutečných nákladů
aktivity/služby (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace Čl. III bod
11) smlouvy

Závazný ukazatel dle
smlouvy Čl. II. bod 6)
smlouvy

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

#DIV/0!

#DIV/0!

název služby

Popis postupu realizace služeb vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy služby:

Přínos služby pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016"
Příjemce dotace:
název a adresa organizace dle registrace
Číslo smlouvy poskytovatele: viz smlouva
Účelový znak:
viz smlouva

Název služby

Výše plánovaných nákladů
aktivity/služby (Kč)

Výše skutečných nákladů
aktivity/služby (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace Čl. III bod
11) smlouvy

Závazný ukazatel dle
smlouvy Čl. II. bod 6)
smlouvy

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

#DIV/0!

#DIV/0!

název služby

Popis postupu realizace služby vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy služby:

Přínos služby pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

Celkový přehled výnosů projektu (podporovaných služeb)
název služby

název služby

název služby

Částka

Částka

Částka

Zdroje výnosů (poskytovatel)

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

MPSV/MZ
Ostatní zdroje - např. nadace, dary, fondy
obce
úřady práce
příjmy z vlastní činnosti
Další zdroje………
Celkem

Celkový přehled nákladů projektu (podporovaných služeb)

Nákladová položka

název služby

název služby

název služby

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka v Kč

Částka v Kč

Částka v Kč

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

1. Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1.1 Materiálové náklady (např. kancelářské potřeby, čistící prostředky, DDHM, režijní
náklady, PHM, odborné publikace, potraviny, ostatní materiál…..)

0,00 Kč

0,00 Kč

1.2 Nemateriálové náklady (nájemné, drobné opravy a údržba, právní služby, telefon,
internet, ostatní služby…...)
1.3 Jiné provozní náklady (poplatky banky, cestovné…)
2. Osobní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2.1. Hrubé mzdy (včetně dohod o pracovní činnosti a provedení práce)

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2.2 Zákonné odvody na sociální pojištění - zaměstnavatel
2.3 Zákonné odvody na zdravotní pojištění - zaměstnavatel
2.4 Jiné sociální náklady (např. FKSP, zákonné pojištění za zaměstnance……)
Celkem

Celkový přehled financování
Název služby

Název služby

Název služby

Celkové výnosy:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Vratka - nevyčerpáno

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Vratka (překročení % podílu dotace ke skutečným nákladům)

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Vratka nevyčerpané části dotace
Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Podpis a razítko příjemce dotace:

Datum :
Zpracoval:

současně s předložením závěrečné zprávy, nejpozději 31.ledna 2017

jméno a příjmení
telefon:

Povinné přílohy:
1) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celý projekt celkem
2) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celkovou dotaci obdrženou Ústeckým krajem
3) Účetní sestavy nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za každou aktivitu zvlášť v rámci krajské dotace
5) Pokud jste plátci DPH a v rámci aktivity byl nakoupen DHM - prohlášení o neuplatnění daně finančnímu úřadu - zpětná úhrada
Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu, tj.
nejpozději do 31. ledna 2017 na podatelnu ÚK.

Příloha č. 16 k usnesení č. 18/103R/2016

Příloha č. 17 k usnesení č. 20/103R/2016

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvkové organizace
Předpoklady:
 odborná kvalifikace a předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
 morální a občanská bezúhonnost,
 dobrý zdravotní stav,
 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 osobnostní předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící a
organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:
 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona
č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k
diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),
 doklad případně doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení
funkčního zařazení, potvrzený zaměstnavatelem (možno nahradit ověřenými kopiemi nebo
originály pracovních smluv apod.),
 strukturovaný profesní životopis,
 lékařské potvrzení o způsobilosti pro vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší
2 měsíců,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,
 koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky
v rozsahu max. 5 stran formátu A4.
Předpokládaný termín nástupu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace: od 1. 8. 2016.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 18. 3. 2016 na adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: SZŠ Děčín - neotvírat“.

Příloha č. 18 k usnesení č. 23/103R/2016

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví
příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

finanční dar

účel přijetí daru

dárce

ve výši

1. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u
Šluknova 417, příspěvková organizace,
IČO: 00412074, sídlo: Lipová u Šluknova
417, PSČ: 407 81

na pořízení fritovacího hrnce pro samostatné vaření pro
v rámci mimoškolní výchovy

2 000,00

na pořízení tiskárny ke studijním účelům pro

2 000,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv.
Kateřiny, Dolní 310, příspěvková
organizace, IČO: 47326484, sídlo: Hora
Sv. Kateřiny, Dolní 310, PSČ: 435 46

na zakoupení cyklistického kola - přání

7 000,00

nabytí majetku formou daru
1. Gymnázium a Střední odborná škola,
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace, IČO: 47792931,
sídlo: Klášterec nad Ohří, Chomutovská
459, PSČ: 431 51

jednotné vybavení počítačové třídy - 39 počítačů s
monitory

2. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv.
Kateřiny, Dolní 310, příspěvková
organizace, IČO: 47326484, sídlo: Hora
Sv. Kateřiny, Dolní 310, PSČ: 435 46

stavebnice

53 250,00

1 000,00

Příloha č. 19 k usnesení č. 24/103R/2016

Krajský úřad

Dodatek č.1

ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Výzvy k podávání
individuálních žádostí o dotaci

„Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
2015“
č. 15/SML2273

Číslo poskytovatele: 15/SML2273-1
Číslo příjemce:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
harasta.s@kr-ustecky.cz / +420 475 657 212
70892156
CZ70892156
882733379/0800, Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

a
Příjemce:
Příjemce:
Název (jméno a příjmení:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba :
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

TJ Slavoj Děčín
Vilsnická 37/39, 405 01 Děčín 7
Stanislavem Schwarzem
Stanislav Schwarz
stanschw@gmail.com; 604 652 179
40229734
Česká spořitelna, a.s.
0920411339/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na

bod 8.6 příloha 2

těchto změnách:

Článek 1
Mění plánované náklady projektu změnou finanční výše v jednotlivých položkách rozpočtu
dle tabulky

Materiál
Služby
Cestovné
Osobní náklady
Věcné dary
Součet
Procentuální podíl
dotace

Původní výše nákladů:
25.139 Kč
0 Kč
700 Kč
3.320 Kč

Požadovaná výše nákladů:
25.093 Kč
3.366 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

0 Kč

29.159 Kč
68,59%

29.159 Kč
68,59%

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne ................... svým
usnesením č. .................
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem

V ………………………..

dne ……………

dne …………..

…………………………………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

………………………………………………
Jiří Bezděk
Fotbalový klub Klášterec nad Ohří
(příjemce)

Příloha č. 20 k usnesení č. 30/103R/2016

ÚSTECKÝ KRAJ
Statut Investiční komise Rady Ústeckého kraje
I.
Vznik investiční komise
Investiční komisi (dále i jako „komise“) zřídila dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) a ust. § 80 odst.
1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako svůj
iniciativní a poradní orgán Rada Ústeckého kraje usnesením č. xxxxxx ze dne xxxxxxxx.
II.
Působnost investiční komise
1. Investiční komise jako iniciativní a poradní orgán Rady Ústeckého kraje (dále jako „Rada“)
v samostatné působnosti kraje:

a) projednává a vyjadřuje se k veškerým předkládaným investičním záležitostem,
zejména pak k:
- investičním záměrům kraje a jím zřizovaných
s investičními náklady vyššími než 5 mil. Kč bez DPH;

příspěvkových

organizací

- studiím, pokud bylo o jejich zpracování rozhodnuto při schvalování investičního
záměru;
- opakovanému schválení návrhu investiční akce při navýšení předpokládaných
investičních nákladů dle zpracované projektové dokumentace oproti původně
schválenému investičnímu záměru větším než 50% hodnoty původních investičních
nákladů;
- vyhodnocení dosažených cílů dle investičního záměru po prvním roce provozu po
dokončení investiční akce;
- žádosti odborů krajského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem z oblasti investic;
- návrhu investičního rozpočtu (rozpočtu Fondu investic a oprav a rozpočtu pro SPZ
Triangle);
- návrhu Investičního plánu na nejbližší 3 roky;
a to v návaznosti i na návrhy či schválené rozpočty příslušných fondů kraje a
rozpočtový výhled, nebo jeho návrh,

b) plní úkoly, uložené Radou.
2. Ze své činnosti je Investiční komise odpovědná Radě, které předkládá svá stanoviska
(návrhy), náměty a doporučení. V rámci své působnosti plní komise úlohu iniciativní a
poradní.
III.
Složení investiční komise

1. Investiční komise má 8 členů, tvoří ji s hlasem rozhodujícím předseda, místopředseda a
členové komise.
2. Členové komise jsou jmenováni Radou na základě návrhu člena Rady, jemuž bylo svěřeno
plnění úkolů v oblasti investic, majetku a ekonomiky (dále jako „Člen Rady“), a to ve
funkčním složení minimálně:
- vedoucí (zástupce) investičního odboru,
- vedoucí (zástupce) odboru regionálního rozvoje,
- vedoucí (zástupce) odboru majetkového,
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-

vedoucí (zástupce) ekonomického odboru,
zástupce Oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě Ústí nad Labem,
zástupce Krajské hospodářské komory,
zástupce Krajské stavební společnosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

3. Návrhy na změny ve složení komise předkládá Radě Člen Rady.
4. Předseda komise:
- připravuje program zasedání komise, přitom vychází z usnesení Rady a komise,
aktuálních potřeb Ústeckého kraje na svěřeném úseku činnosti, předložených
investičních záměrů a studií, a z iniciativních návrhů členů komise, příslušných odborů
a příspěvkových organizací kraje,
- svolává zasedání komise,
- zpravidla řídí zasedání komise nebo může pověřit řízením zasedání místopředsedu
či jiného člena této komise,
- předkládá Radě vyhodnocení činnosti komise, stanoviska (návrhy), náměty
a doporučení komise.
5. Místopředseda komise:
- zastupuje předsedu komise v případě jeho nepřítomnosti.
6. Člen komise zejména:
- předkládá komisi stanoviska (návrhy) a doporučení k projednávaným bodům zasedání
komise,
- předkládá komisi náměty na projednání,
- může navrhnout přítomnost dalších účastníků zasedání.
7. Tajemník komise:
- zajišťuje administrativně, technicky i materiálně činnost komise,
- účastní se jednání komise a pořizuje usnesení (zápis) z jednání komise.
8. Členové Rady kraje, ředitel Krajského úřadu a jeho zástupce mají právo:
- účastnit se zasedání komise s hlasem poradním,
- předkládat komisi návrhy,
- předkládat komisi náměty k projednání,
- navrhnout přítomnost dalších účastníků zasedání.
IV.
Jednací řád investiční komise
1. Komise zasedá dle potřeby.
2. Zasedání komise je neveřejné. Kromě tajemníka komise a osob dle čl. III. odst. 8 Statutu
se zasedání účastní zástupce předkladatele matriálu, který je komisí projednáván
(investiční
záměr,
studie,
nové
schválení
návrhu
investiční
akce
při
navýšení předpokládaných investičních nákladů, vyhodnocení dosažených cílů dle
investičního záměru po prvním roce provozu po dokončení investiční akce nebo jiné
žádosti), tedy zpravidla příslušné příspěvkové organizace a jejího svodného odboru a
osoby, o jejichž účasti rozhodne komise hlasováním.
3. Komise může ke splnění určitého úkolu sestavovat pracovní skupiny.
4. Komise může k projednání úkolů, na nichž se podílejí i jiné komise, výbory Zastupitelstva
Ústeckého kraje nebo jiné subjekty, konat společné zasedání a je-li to nezbytné
k projednání úkolů, týkajících se určité části území kraje nebo činnosti určitého
subjektu, konat výjezdní zasedání.
5. Komise je schopná se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
6. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy nebo místopředsedy, pokud předsedu zastupuje.
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7. O návrzích se hlasuje aklamací v obráceném pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány.
8. V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda komise vyvolat rozhodnutí
komise per rollam (rozhodnutí mimo zasedání komise). Rozhodnutí per rollam musí být na
nejbližším zasedání komise zapsáno do usnesení. Jako komunikační prostředky pro
jednání v nepřítomnosti jsou e-mailová pošta s potvrzením o přijetí nebo jiné prokazatelné
doručení členu komise. Pokud se obeslaný člen komise ve lhůtě stanovené předsedou
nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.
9. Odborné podklady pro jednání komise, pokud komise nejedná na základě ústních zpráv,
informací a iniciativních návrhů svých členů nebo neprojednává materiály připravené pro
jednání orgánů kraje, připravují pověření členové komise jednotlivě nebo ve skupinách,
případně za pomoci jiných subjektů, s nimiž bylo zpracování a předložení odborných
podkladů dohodnuto.
10. Pozvánka na zasedání komise obsahuje zejména údaje o:
 místě, termínu a hodině zasedání
 programu zasedání
 podklady pro jednání.
11. Pozvánka s programem, podklady pro jednání a usnesení (zápis) z jednání se zasílají
elektronickou formou všem členům.
12. V úvodu svého zasedání schvaluje komise program zasedání a ověřovatele zápisu.
13. Předsedající zasedání uděluje účastníkům zasedání slovo a může jim toto slovo odejmout
v případě, že se účastník zasedání odchýlí od projednávaného tématu.
14. Usnesení komise se vyhotovují písemně nejpozději do 7 dnů po jejím zasedání. Jejich
stejnopis se předává Krajskému úřadu, odboru informatiky a organizačních věcí, za
účelem zajištění nahlédnutí oprávnění osob.
15. Zápis ze zasedání komise je pořizován pouze, pokud tak rozhodne komise, zejména zazníli v diskusi dotazy, připomínky a podněty, které by mohly mít zásadní vliv na výši
investičních nákladů, udržitelnost projektu či dopady do hospodaření kraje. V tomto
případě zápis obsahuje i informaci o tom, jak byly dotazy, připomínky a podněty
vypořádány. Pokud se zápis nepořizuje, eviduje komise účast na zasedáních na listině
přítomných, vedené pro jednotlivá zasedání.
16. Výsledky hlasování z jednání komise obdrží příslušný vedoucí odboru nebo ten, jehož se
materiál bezprostředně týkal a který předložil materiál do jednání komise, z důvodu
dalšího zpracování do jednání Rady Ústeckého kraje od tajemníka komise.
17. Tento statut byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. …………………… ze dne
……………
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Příloha č. 21 k usnesení č. 30/103R/2016
ÚSTECKÝ KRAJ
Statut Finanční komise Rady Ústeckého kraje
I.
Vznik Finanční komise
Finanční komisi zřídila dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) a ust. § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní
orgán Rada Ústeckého kraje usnesením č. 10/2R/2012 odst. C) ze dne 28. 11. 2012.
II.
Působnost Finanční komise
Finanční komise, jako iniciativní a poradní orgán Rady Ústeckého kraje (dále jako „Rada“),
projednává v rozsahu samostatné působnosti kraje veškeré finanční záležitosti, zejména pak
úvěrovou politiku kraje, rozpočtový výhled, rozpočet kraje a jeho úpravy, závěrečný účet
kraje, hospodaření organizací zřízených krajem a dále žádosti odborů z oblasti finančních
operací, plní úkoly, kterými ji pověří Rada kraje. Ze své činnosti je komise odpovědná Radě
kraje, které předkládá svá stanoviska (návrhy), náměty a doporučení. V rámci své působnosti
plní komise úlohu iniciativní a poradní.
III.
Složení Finanční komise
O složení komise rozhodla Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 17/3R/2012
ze dne 5. 12. 2012. Komisi tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředseda a členové
komise. Návrhy na změny ve složení komise předkládá Radě kraje předseda komise nebo člen
Rady kraje.
Předseda komise:
 připravuje program zasedání komise, přitom vychází ze schváleného plánu práce,
z usnesení Rady a komise, aktuálních potřeb Ústeckého kraje na svěřeném úseku
činnosti a z iniciativních návrhů členů komise,
 svolává zasedání komise,
 zpravidla řídí zasedání komise nebo může pověřit řízením zasedání místopředsedu
či jiného člena této komise,
 předkládá Radě kraje vyhodnocení činnosti komise, stanoviska (návrhy), náměty a
doporučení komise.
Místopředseda komise:
 zastupuje předsedu komise v případě jeho nepřítomnosti.
Člen komise:
 předkládá komisi stanoviska (návrhy) a doporučení k projednávaným bodům zasedání
komise,
 předkládá komisi náměty na projednání,
 může navrhnout přítomnost dalších účastníků zasedání.
Tajemník komise:
 zajišťuje administrativně, technicky i materiálně činnost komise,
 účastní se jednání komise a pořizuje usnesení (zápis) z jednání komise
Člen Rady kraje, ředitel Krajského úřadu a jeho zástupce, vedoucí ekonomického
odboru a jeho zástupci:
 má právo účastnit se zasedání komise s hlasem poradním,
 má právo předkládat komisi návrhy,
 má právo předkládat komisi náměty k projednání,
 může navrhnout přítomnost dalších účastníků zasedání.
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Příloha č. 2

IV.
Jednací řád Finanční komise
1. Komise zasedá dle potřeby, obvykle ve lhůtách stanovených plánem práce. Plán práce
sestavuje komise zpravidla na pololetí roku a schvaluje ho Rada.
2. Zasedání komise je neveřejné. Kromě tajemníka komise se zasedání účastní pouze
osoby, o jejichž účasti rozhodne komise hlasováním.
3. Komise může ke splnění určitého úkolu sestavovat pracovní skupiny.
4. Komise může k projednání úkolů, na nichž se podílejí i jiné komise, výbory
Zastupitelstva nebo jiné subjekty, konat společné zasedání a je-li to nezbytné
k projednání úkolů, týkajících se určité části území kraje nebo činnosti určitého
subjektu, konat výjezdní zasedání.
5. Komise je schopná se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů.
6. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
7. O návrzích se hlasuje aklamací v obráceném pořadí, v jakém byly tyto návrhy
podány.
8. V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda komise vyvolat
rozhodnutí komise per rollam (rozhodnutí mimo zasedání komise). Rozhodnutí per
rollam musí být na nejbližším zasedání komise zapsáno do usnesení. Jako komunikační
prostředky pro jednání v nepřítomnosti jsou e-mailová pošta s potvrzením o přijetí
nebo jiné prokazatelné doručení členu komise. Pokud se obeslaný člen komise ve lhůtě
stanovené předsedou nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.
9. Odborné podklady pro jednání komise, pokud komise nejedná na základě ústních zpráv,
informací a iniciativních návrhů svých členů nebo neprojednává materiály připravené
pro jednání orgánů kraje, připravují pověření členové komise jednotlivě nebo ve
skupinách, případně za pomoci jiných subjektů, s nimiž bylo zpracování a předložení
odborných podkladů dohodnuto.
10. Pozvánka na zasedání komise obsahuje zejména údaje o:
 místě, termínu a hodině zasedání
 programu zasedání.
11.

Pozvánka s programem a usnesení (zápis) z jednání se zasílají elektronickou formou
všem členům.

12. V úvodu svého zasedání schvaluje komise program zasedání a ověřovatele zápisu.
13. Předsedající zasedání uděluje účastníkům zasedání slovo a může jim toto slovo
odejmout v případě, že se účastník zasedání odchýlí od projednávaného tématu.
14. Usnesení komise se vyhotovují písemně nejpozději do 7 dnů po jejím zasedání. Jejich
stejnopis se předává Krajskému úřadu, odboru informatiky a organizačních věcí, za
účelem zajištění nahlédnutí oprávnění osob.
15. Zápis ze zasedání komise je pořizován pouze, pokud tak rozhodne komise. Pokud se
zápis nepořizuje, eviduje komise účast na zasedáních na listině přítomných, vedené pro
jednotlivá zasedání.
16. Výsledky hlasování z jednání komise obdrží příslušný vedoucí odboru nebo ten, jehož se
materiál bezprostředně týkal a který předložil materiál do jednání komise, z důvodu
dalšího zpracování do jednání Rady Ústeckého kraje od tajemníka komise.
17. Tento statut byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. …………………… ze dne
……………
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Příloha č. 22 k usnesení č. 60/103R/2016
Příloha č. 1 k bodu č. 27

Příloha č. 23 k usnesení č. 61/103R/2016
Příloha č. 2 k boud č. 28

Příloha č. 24 k usnesení č. 62/103R/2016
Příloha č. 3 k bodu č. 29

Příloha č. 25 k usnesení č. 63/103R/2016
Příloha č. 4 k bodu č. 30

Příloha č. 26 k usnesení č. 64/103R/2016
Příloha č. 5 k bodu č. 31

Příloha č. 27 k usnesení č. 65/103R/2016

Příloha č. 6 k bodu č. 32

Příloha č. 28 k usnesení č. 75/103R/2016

Příloha č. 7 k bodu č. 42
KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241
ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz

č. smlouvy: PO-15/11075/SVSL/15
č. sml. dle nájemce ………………
VS: 291 02 806

Nájemní smlouva
(uzavřena podle ustanovení § 2201 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a podle ustanovení
dle § 27 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů)
smluvní strany:
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČO: 62933591
za kterou jedná RNDr. František Pelc, ředitel
jako „pronajímatel“
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156 DIČ: CZ70892156
který zastupuje Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 882733379/0800
Pověření pro věcná jednání:
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje
jako „nájemce“
I.
Předmět nájmu
1. Česká republika je vlastníkem a Agentura ochrany přírody a krajiny je příslušná hospodařit
s pozemkem:
2
p. č. 816/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 825 m
v k. ú. Křešice u Děčína, obci Děčín, okres Děčín, evidovaný na LV č. 60001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
2. Předmětem nájmu je část pozemku p. č. 816/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob
2
využití ostatní komunikace o výměře 26 m v k. ú. Křešice u Děčína, obci Děčín, okres
Děčín, evidovaný na LV č. 60001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín (dále jen „pozemek“ nebo „nemovitá věc“ nebo „předmět nájmu“).
2
3. Celková výměra pronajaté plochy je 26 m . Mapový zákres pronajaté plochy je nedílnou
součástí smlouvy.
4. Pozemek se nachází ve IV. zóně Chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „CHKO
České středohoří“).
II.
Účel nájmu
1. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci pozemek uvedený v čl. I. do
užívání za účelem stavby Labská stezka č. 2 – vybudování a užívání odpočívadel
s mobiliářem a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné ve výši a termínech
splatnosti stanovených touto smlovou. Jedná se o zařízení, které není součástí nemovité věci.

2. Nájemce je povinen dodržovat požadavky na užívání a zajišťovat údržbu specifikovanou
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.
3. Přílohu č. 1 lze dle aktuální potřeby Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
upravovat. V případě potřeby změny podmínek užívání bude nájemci předložen písemný
návrh dodatku k této smlouvě. Pokud se smluvní strany nedohodnou na novém znění Přílohy
č. 1, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit.
III.
Doba nájmu
1. Nájem se sjednává na dobu určitou od 15. 2. 2016 do 31. 12. 2020.
IV.
Výše a způsob placení nájemného
1. Smluvní strany sjednávají roční nájemné ve výši 1.040,-Kč/rok (slovy: Jedentisícčtyřicetkorun
českých).
2
2. Nájemné je sjednáno dle výměru MF ČR č. 01/2015 ve výši 40,-Kč/m /rok.
3. Nájemné je splatné do 30. 4. příslušného kalendářního roku na účet pronajímatele vedený
u České národní banky, č. ú. 19-18228011/0710, variabilní symbol 29102806. Za splnění
povinnosti úhrady nájmu se považuje připsání sjednaného nájmu na účet pronajímatele do
30. 4. příslušného kalendářního roku.
4. Nájemné za období od 15.2.2016 do 31.12.2016 činí 915,- Kč (slovy: Devětsetpatnáctkorun
českých) a je splatné k 30.4.2016 na účet pronajímatele. Za splnění povinnosti úhrady nájmu
se považuje připsání sjednaného nájmu na účet pronajímatele do 30.4.2016.
5. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že je nájemce s placením nájemného v prodlení,
zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý i jen započatý měsíc prodlení.
6. Sjednáním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu škody pronajímatele vůči
nájemci.
7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje nájemce povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
8. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o
příslušný počet procent běžné míry inflace předešlého roku úředně publikovaný státním
statistickým úřadem ČR s tím, že za základ bude považována výše nájemného ke dni podpisu
této smlouvy nebo ke dni posledního zvýšení nájemného. O zvýšení nájemného bude
pronajímatel nájemce informovat písemně nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
V.
Ukončení smlouvy
1. Nájem může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran.
2. Nájem založený touto smlouvou zaniká uplynutím sjednané doby nájmu. Před jejím uplynutím
je možno nájemní smlouvu ukončit odstoupením, pokud uživatel neplní řádně a včas své
povinnosti.
3. Smlouvu mohou smluvní strany ukončit písemnou výpovědí obou stran bez udání důvodu
s výpovědní dobou 2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
4. Nájemce může od smlouvy písemně odstoupit v případě, že se předmět nájmu stane později,
aniž by nájemce porušil svoji povinnost, nezpůsobilým ke smluvenému nebo obvyklému
užívání, stane-li se neupotřebitelným anebo bude-li mu odňata taková část věci, že by tím byl
zmařen účel smlouvy.
5. Pokud užívá nájemce pozemek takovým způsobem, že ho opotřebovává nad míru přiměřenou
okolnostem a pronajímatel ho písemně vyzve k nápravě a neuposlechne-li písemné výzvy, tak
pronajímatel má právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.
6. Nájemce je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, pokud uživatel neplní řádně a včas
své povinnosti, anebo pokud přestanou být plněny podmínky nájmu podle § 27 odst. 1 zák.
č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VI.
Smluvní pokuty
1. V případě, že nájemce poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v článku VII. této smlouvy nebo
její příloze č. 1, zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: Pěttisíckorun
českých) za každý případ porušení.
2. Obě strany se dohodly, že ujednané smluvní pokuty se nijak nedotýkají nároku pronajímatele
(věřitele) na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje. Obě strany tedy dohodou vyloučily použití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zákoník.
3. Úhradou smluvní pokuty nezaniká povinnost nájemce splnit dohodnutou povinnost dle této
smlouvy případně odstranit závadný stav ani povinnost nahradit porušením povinnosti
způsobenou škodu.
VII.
Ostatní ujednání
1. Nájemce se seznámil se stavem nemovité věci a prohlašuje, že je způsobilá k užívání podle
této smlouvy.
2. Nájemce je oprávněn dát pronajatou nemovitou věc do podnájmu pouze s předchozím
písemným souhlasem pronajímatele. Podnájemní smlouva podléhá schválení MŽP.
3. Nájemce je povinen respektovat zvýšenou ochranu pronajímaného pozemku dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neprovádět zásahy
které by mohly poškodit předmět ochrany přírody. Veškeré plánované zásahy je povinen
předem projednat s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálním
pracovištěm Ústecko (dále jen „RP Ústecko“), zejména termíny, způsoby a intenzitu
prováděných činnosti a vykonávat je pouze s předchozím písemným souhlasem Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Ústecko.
4. Nájemce se zavazuje všechny prvky odpočívadel a mobiliáře, které po vybudování budou ve
vlastnictví nájemce, bude opravovat a udržovat tak, aby neohrožovaly bezpečnost třetích
osob.
5. V případě poškození předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce povinen předmět nájmu
nebo jeho část uvést do původního stavu nebo nahradit pronajímateli způsobenou škodu.
6. Nájemce se zavazuje a prohlašuje, že za smluvně dohodnutý způsob hospodaření na
předmětu nájmu nebude požadovat finanční náhradu dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si ujednaly, že právo zápisu předmětu nájmu dle této smlouvy do veřejného
seznamu se vylučuje.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Změnu této smlouvy je možno provést pouze písemně a za souhlasu obou smluvních stran,
jinak je změna neplatná.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jejím podpisu obdrží pronajimatel i nájemce
jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy odpovídá jejich svobodné vůli a že smlouva
nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
s obsahem smlouvy připojují ke smlouvě po jejím přečtení své podpisy.
V Praze dne ……………

V ……………. ………… dne …………............

pronajímatel

nájemce

…………………………………….
RNDr. František Pelc
ředitel

…..………………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman
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Příloha č. 1: nájemní smlouvy č. PO-15/11075/SVSL/15
1) Nájemce se zavazuje dodržovat a strpět následující opatření a podmínky hospodaření a
údržbu
•
•
•

Při výstavbě bude postupováno podle platných právních předpisů
Na pozemku nebude skladován stavební materiál a stroje
Nájemce se po dobu nájmu zajistí běžnou péči o pronajatou plochu, která spočívá
zejména v údržbě odpočívadla s mobiliářem a úklidu odpadků na pronajaté ploše a
navazujících částí pozemků

Kontaktní osoby pronajímatele:
AOPK ČR, RP Ústecko
Jana Výborná, tel. 475 258 332, mobil 725 729 139
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Příloha č. 29 k usnesení č. 76/103R/2016 Příloha č. 8 k bodu č. 43

Krajský úřad
Číslo pronajímatele:
Číslo nájemce:

NÁJEMNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
Pronajímatel:
bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:
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bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

bytem
RČ
E-mail/telefon

:
: 1
:

(dále jen „Pronajímatel“)
a
Nájemce:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Kontaktní osoba
E-mail/telefon

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800, VS 459
: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

(dále jen „Nájemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

NÁJEMNÍ SMLOUVU
(dále jen „Smlouva“)
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I.
Předmět a účel nájmu
1. Pronajímatel je na základě Vlastnictví jednotek ze dne 20. 11. 1996 dle §5 zák. č.
72/1994 Sb., zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. Z-8900005/1997-506 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, vlastníkem této nemovitosti:
-

pozemek: st. p. č. 135 o výměře 430 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 724 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
(podíl 779/5344),
(podíl 215/2672),
(podíl 215/2672),
(podíl 183/1336),
(podíl 797/5344),
(podíl
87/668),
(podíl 279/2672),
(podíl 83/2672),
(podíl 189/1336 +
),
2. Pozemek: část st.p.č. 135 o výměře 51 m2 (dle zákresu, který tvoří Přílohu č. 1 této
smlouvy) v k. ú. Křešice u Litoměřic, obec Křešice bude využitý pro realizaci projektu
„Labská stezka č. 2 – etapa 2e“.
(dále jako „předmět nájmu“)
3. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za úplatu předmět nájmu – pozemek
specifikované v čl. I. bodu 2. této smlouvy, aby je dočasně užíval za účelem realizace
projektu s názvem stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“, jehož předmětem je vybudování cyklostezky.

II.
Doba a podmínky nájmu
1.

Pronajímatel přenechává Nájemci k užívání předmět nájmu na dobu určitou, a to od
uzavření této Smlouvy do uplynutí doby 5 let od finančního ukončení projektu „„Labská
stezka č. 2 – etapa 2e“, nejdéle však do 31. 12. 2023.

2.

Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat pouze a výlučně k účelu, který byl v této
Smlouvě sjednán.

3.

Pronajímatel je oprávněn k přístupu na předmět nájmu za účelem kontroly jeho stavu a
způsobu jeho užívání.

4.

Pronajímatel tímto uděluje Nájemci souhlas s realizací Stavby, přičemž tento souhlas
platí i pro veškerá správní řízení, která jsou nebo budou vedena za účelem realizace
Stavby.

5.

Pronajímatel výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že na předmět nájmu jsou oprávněni vstupovat a vjíždět kromě Nájemce i zhotovitel(é) Stavby i všechny ostatní osoby jakkoli zúčastněné na Stavbě. Informace o zhotoviteli(ích) Stavby je Nájemce povinen neprodleně Pronajímateli sdělit, a to i v případě jakýchkoli změn.

6.

Nájemce není oprávněn předmět nájmu přenechat jiné osobě bez písemného svolení
Pronajímatele.

7.

V případě změny vlastníka přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka dle
ust. § 2221 NOZ a nový vlastník bude o tomto ujednání písemně seznámen pronajímatelem/převodcem nemovitosti.
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III.
Nájemné
Splatnost nájemného
Platební podmínky
1.

Výše nájemného za užívání předmětu nájmu činí 15,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 765,00
Kč/rok za 51 m2.

2.

Nájemné ve výši dle bodu 1 tohoto článku je splatné ročně, vždy do konce kalendářního
roku, za nějž se nájemné platí, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele tj. účet vlastníků domu čp. 123 a čp. 131, č.ú. 1004092349/0800, vedeného u:
Česká spořitelna, a.s.,

3.

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn odepsáním peněžité částky z účtu Nájemce.
IV.
Výpověď Smlouvy

1.

Pronajímatel může tuto Smlouvu vypovědět, jestliže Nájemce užívá předmět nájmu
v rozporu se sjednaným účelem nebo pokud se Nájemce ocitne v prodlení s úhradou nájemného po dobu delší než jeden měsíc.

2.

Nájemce může Smlouvu vypovědět kdykoliv, bez udání důvodu.

3.

Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.
V.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1.

Nájemce tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č. ……………………….. ze dne ………………………

2.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

3.

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.

Tato Smlouva je sepsána v 12 paré s platností originálu, přičemž pronajímatelé obdrží
vždy po 1 vyhotovení, nájemce obdrží 2 vyhotovení.

5.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

6.

Tato Smlouva nahrazuje nájemní smlouvu č. 2004/2010 ze dne 30.3.2011, která dnem
uzavření této Smlouvy pozbývá platnosti a účinnosti.
VI.
Podpisy smluvních stran

1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
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vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Křešicích dne …………

V Ústí nad Labem dne…………

Pronajímatelé:

…………………………………………….

………………………………………………
Nájemce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….
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…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Přílohy:
Příloha č. 1 – Situační nákres
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Příloha č. 30 k usnesení č. 77/103R/2016
Příloha č. 9 k bodu č. 44
Návrh dodatku

DODATEK č. 4
K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ č. 1N11/11
Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00
zastoupený Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí pobočky Děčín, KPÚ pro Ústecký kraj
adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 60011-3723001/0710
(dále jen „spoluvlastník č.1“)
– na straně jedné –
a

Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ70892156
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Mgr.Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 407 / 475 200 245
e-mail
: simak.j@kr-ustecky.cz
Ústecký kraj potvrzuje, že podmínka pro platné uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
č. 1N11/11 uzavřené mezi Ústeckým krajem a SPÚ, byla splněna usnesením Rady Ústeckého kraje
č. ………..….. ze dne ………………...
(dále jen „spoluvlastník č.2“)
– straně druhé –
uzavírají tento dodatek č.4 k nájemní smlouvě č. 1N11/11, kterým se upřesňují smluvní strany,
předmět pronájmu a výše nájemného.
1. Na základě nájemní smlouvy č. 1N11/11 (dále jen „smlouva“) je spoluvlastník č.2 povinen platit
spoluvlastníkovi č.1 roční nájemné ve výši 1.519,- Kč (slovy: jedentisícpětsetdevatenáct korun
českých).

Návrh dodatku

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět pronájmu je upřesněn na základě kupní smlouvy
č. 15/2658/SML ze dne 6.11.2015, právní účinky ke dni 10.11.2015 a roční nájemné specifikované v
bodě 1. tohoto dodatku bude zvýšeno od 10.11.2015 na částku 2.296,-Kč (slovy: dvatisícedvěstědevadesátšest korun českých).
Upřesnění předmětu pronájmu od 10.11.2015
obec
Děčín

kat. území
Křešice u Děčína

druh evidence
KN

parcela č.
814/11
814/12
814/18
814/19

výměra
162
138
249
107

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
travní porost
travní porost

Doplatek nájemného ve výši 692,-Kč (slovy: šestsetdevadesátdva korun českých)
výpočet : roční nájemné od l.10.2015 do 9.11.2015 je 1.519,-Kč tj. 166,-Kč
roční nájemné od 10.11.2015 do 30.9.2016 je 2.296,-Kč tj 2.046,-Kč

bude uhrazen do 15 dnů po podpisu tohoto dodatku převodem na účet spoluvlastníka č.1 vedený u
České národní banky, číslo účtu 60011-3723001/0710, variabilní symbol 111111.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden
stejnopis přebírá spoluvlastník č.2 a jeden je určen pro spoluvlastníka č.1
5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je shodným
projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Děčíně dne ………………..

…………………………………………….
ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Ing. Jitka Blehová
vedoucí pobočky Děčín
spoluvlastník č.1

Za správnost: Yveta Stiborová
…….…………………..……...
podpis

V Ústí nad Labem dne

……………..

…………………………..
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
spoluvlastník č.2

Příloha č. 31 k usnesení č. 78/103R/2016

Příloha č. 10 k bodu č. 45

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo vypůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smluvní strany:
Půjčitel:
podíl ¼
bytem
RČ
E-mail/telefon

:
:
:

(dále jen „Půjčitel“)
a
Vypůjčitel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Kontaktní osoba
E-mail/telefon

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800, VS 459
: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

(dále jen „Výpůjčitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
(dále jen „Smlouva“):
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I.
Předmět Smlouvy
1. Půjčitel je vlastníkem ¼ spoluvlastnických podílů pozemků:
- p.č. 3532/3, druh pozemku: orná půda,
- p.č. 3532/4, druh pozemku: orná půda,
- p.č. 3572/2, druh pozemku: orná půda,
- p.č. 3572/3, druh pozemku: orná půda,
to vše v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaných na listu vlastnictví č. 8160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, nacházející se v k.ú. Roudnice nad Labem
2.

Půjčitel touto Smlouvou přenechává Vypůjčiteli do užívání, pozemky uvedené v čl. I.
odst. 1. (dále jen „předmět výpůjčky“).

3.

Půjčitel přenechává k užívání Výpůjčiteli předmět výpůjčky podle této Smlouvy, za účelem realizace stavby nazvané „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ (dále
jen „Stavba“), jejímž předmětem je připravovaná výstavba nové komunikace.
II.
Podmínky výpůjčky

1.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu neurčitou.

2.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezplatně.

3.

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze a výlučně k účelu, který byl v této
Smlouvě sjednán.

4.

Půjčitel je oprávněn k přístupu na předmět výpůjčky za účelem kontroly jeho stavu a
způsobu jeho užívání.

5.

Půjčitel výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že na předmět výpůjčky jsou oprávněni
vstupovat a vjíždět kromě Výpůjčitele i zhotovitel(é) Stavby i všechny ostatní osoby jakkoli zúčastněné na stavbě. Informace o zhotoviteli(ích) Stavby je Výpůjčitel povinen neprodleně Půjčiteli sdělit, a to i v případě jakýchkoli změn.

6.

Půjčitel dále bere na vědomí, že na předmět výpůjčky budou vjíždět i nákladní vozidla,
stavební stroje a další stavební mechanizmy.

7.

Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat jiné osobě bez písemného svolení
Půjčitele.
III.
Výpověď Smlouvy

1.

Půjčitel může tuto Smlouvu vypovědět, jestliže Vypůjčitel užívá předmět výpůjčky
v rozporu se sjednaným účelem užívání nebo poruší další povinnosti stanovené v této
Smlouvě.

2.

Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.

strana 2 / 3

IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1.

Výpůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. ………………….. ze dne ……………………….

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, a to:
kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, vyhotoveném na náklady
vypůjčitele. Výkup pozemku bude realizován nejpozději do 30.6.2016

3.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

4.

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

Tato Smlouva je sepsána ve třech paré s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží jedno vyhotovení, vypůjčitel dvě vyhotovení.

6.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Situační nákres.
V.
Podpisy smluvních stran

1.

Smluvní strany 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, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Roudnici nad Labem dne ………………

…………………………………………….

V Ústí nad Labem dne………………..

………………………………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 32 k usnesení č. 79/103R/2016
Příloha č. 11 k bodu č. 46

Příloha č. 33 k usnesení č. 106/103R/2016
Příloha č. 12 k bodu č. 73
Ústecký kraj
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
číslo bankovního účtu: 882733379/0800, Česká spořitelna, a. s.
číslo datové schránky: t9zbsva
č. smlouvy:
(jako strana povinná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Povinná“)
na straně jedné
a
ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145,
IČO 24729035, DIČ CZ24729035
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha
zastoupena na základě písemně udělané plné moci č. PM/II – 012/2015 ze dne 10. 02. 2015 (plná moc byla
přijata dne 18. 02. 2015)
MARTIA a.s. sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 40011, IČ 25006754, DIČ CZ25006754, zápis
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 866.
Zastoupenou na základě písemně uděleného zmocnění ze dne 10. 2. 2015 Ing. Ivo Jeřábkem, ředitelem pro
rozvoj
(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)
na straně druhé
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jen jako „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti

IV-12-4012489/VB001
DC_Děčín, Slovanská, ppč. 1826/1, nové kNN
(dále jen „Smlouva“)
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.1.

Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na distribuci
elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném
zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území
vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti, pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS
povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost) podle energetického zákona, jako jeden
z předpokladů pro plnění práv a povinností plynoucích PDS z energetického zákona.

1.2.

Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
-

post

pozemků parc. č. 1824/1 a parc. č. 1825, v k.ú. Podmokly, obec Děčín, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín na LV č. 1039
(dále jen „Dotčené nemovitosti“ nebo též jen „Pozemky“)
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Dotčené nemovitosti se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 25 odst. 3
písm. e) energetického zákona na Dotčených nemovitostech zařízení distribuční soustavy.
1.3.

Povinná tímto potvrzuje, že o zřízení služebnosti inženýrské sítě bylo rozhodnuto ....................... usnesením
č. ........................ ze dne ...........................

Článek II.
Předmět Smlouvy
2.1.

Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu
obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského zákoníku, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě stanovené energetickým zákonem (dále jen „věcné
břemeno“). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se
zřizuje na Dotčených nemovitostech ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě
a k účelu vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Povinná se za podmínek stanovených
touto smlouvou a zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí z věcného břemene a s ním spojených zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva přijímá a bude je vykonávat za podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem.

2.2.

Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčeným nemovitostem věcné břemeno, že Dotčené nemovitosti nejsou zatíženy žádným zástavním, předkupním, či jiným
věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl znemožněn účel této Smlouvy. Povinná prohlašuje, že
jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčených nemovitostí, kterými by byl znemožněn účel
této Smlouvy.
Článek III.
Specifikace věcného břemene

3.1.

Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí, zřizuje k Dotčeným nemovitostem ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4 energetického
zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a rozsah jeho výkonu blíže
uveden v tomto článku.

3.2.

Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčených nemovitostí přecházejí i práva a
povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčených nemovitostí.

3.3.

Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy kabelového vedení NN DC_Děčín,
Slovanská, ppč. 1826/1, nové kNN (dále jen „Součást distribuční soustavy“) na Dotčených nemovitostech a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo
Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.

3.4.

Rozsah věcného břemene na Pozemcích podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu
č. 3761-1076/2014, schváleném katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín.
Geometrický plán je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Veškeré náklady související s vyhotovením geometrického plánu, Smlouvy uhradí Oprávněná.

3.5.

Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy
a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti distribuční soustavy a
omezení výkonu tohoto práva Oprávněné.

post

2

IV-12-4012489
DC_Děčín, Slovanská, ppč. 1826/1, nové kNN

3.6.

Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem.
Článek IV.
Další práva

4.1.

Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčeným nemovitostem dále oprávnění, která jí, jako
PDS, přísluší z energetického zákona, především pak:
-

Vstupovat a vjíždět na Dotčené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy.

-

Odstraňovat a oklešťovat na Dotčených nemovitostech stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
Součásti distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu
neučinil sám vlastník nebo uživatel Dotčených nemovitostí.

4.2.

Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve smyslu
§ 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na věcným břemenem
Dotčené nemovitosti, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést věcným břemenem
dotčené nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací,
do stavu odpovídajícího jejich předchozímu účelu nebo užívání a bezprostředně oznámit tuto skutečnost
Povinné. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je Oprávněná povinna na svůj náklad provést
likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

4.3.

Součást distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi k ní náležejícími součástmi.
Čl. V.
Cena a platební podmínky

5.1.

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně.

5.2.

Jednorázová náhrada vyplacená Povinné za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jedentisíckorun českých) k této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné
sazby platné ke dni uskutečnění platby, tj. celkem 1.210,- Kč (slovy: jedentisícdvěstedeset korun českých).
Částka bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet povinné na základě faktury (daňového dokladu)
vystavené povinnou se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
Povinná se zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat
číselné označení Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-4012489.

Článek VI.
Vklad věcného břemene do veřejného seznamu
6.1.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému
břemeni, zřizovanému touto Smlouvou, k Dotčeným nemovitostem do katastru nemovitostí bude podán
příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.
Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, aby jí zastupovala v řízení před příslušným katastrálním pracovištěm ve věci zřízení práva k Dotčeným nemovitostem podle této Smlouvy a aby za ní podepsala a podala
návrh na vklad práva k Dotčeným nemovitostem. Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují
svými podpisy této Smlouvy o zřízení věcného břemene.

6.2.

post

Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do
veřejného seznamu (katastr nemovitostí).
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Článek VII.
Ostatní ujednání
7.1.

Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden stejnopis
bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o povolení vkladu věcného břemene do katastru
nemovitostí.

Článek VIII.
Závěrečná ujednání
8.1.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné
dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, ani za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu
o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

8.2.

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané touto Smlouvou a stanovené zákonem schválí.

8.3.

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

8.4.

Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 3761-1076/2014
- Plné moci strany oprávněné

V Ústí nad Labem dne ………………….

V Děčíně dne ………………….

____________________________

_______________________________

Povinná
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

Oprávněná
ČEZ Distribuce, a. s.
zmocněný zástupce: MARTIA, a.s.
Ing. Ivo Jeřábek
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Příloha č. 34 k usnesení č. 107/103R/2016

Příloha č. 13 k bodu č. 74
č.sml. 9900074541_1/VB

SMLOUVA
o zřízení věcného břemene
uzavřená v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 1257 – 1266 a 1299 - 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:
Ústecký kraj
Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 882733379/0800
ID datové schránky: t9zbsva
Č. smlouvy:
dále jen „povinný“
a
RWE GasNet, s.r.o.
Se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 17663193/0300
zastoupen na základě plné moci společností
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57165
IČ: 27935311
Zastoupena na základě plné moci:
Ing. Petrem Vaníkem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Čechy západ
Marii Šárovou, DiS., technikem připojování a rozvoje PZ – Čechy západ
dále jen „oprávněný“

I.

1. Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 813/2 zapsaného na LV č. 11200
pro k.ú. Staré Hraběcí, obec Velký Šenov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk (dále jen „služebný pozemek“).
Povinný dále prohlašuje, že vlastnictví ke služebnému pozemku ke dni podpisu této smlouvy nepozbyl.
2. Oprávněný je vlastníkem plynárenského zařízení „ROZ STL plyn. + 1 DP Velký Šenov, ul. Salmovská
pro parc.č. 835/2“, číslo stavby 9900074541 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčo2
vacích bodů, které je uloženo ve služebném pozemku v celkové délce 8 m (21 m ), (dále jen „plynárenské zařízení“).
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II.

1. Povinný zřizuje ke služebnému pozemku ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v:
a) právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení
b) právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
(dále jen „věcné břemeno“).
2. Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.
3. Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení.
4. Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena v geometrickém plánu č. 369-89/2015, ze dne 14.8.2015, vyhotoveném Pavlem Vlčkem, potvrzeném dne 19.8.2015 Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5. Povinný prohlašuje, že služebný pozemek je bez faktických i právních vad a neexistují žádné okolnosti, které by bránily řádnému výkonu práv z věcného břemene. Oprávněný práva z věcného břemene přijímá a povinný se zavazuje jejich výkon strpět.
6. Náklady spojené s běžným udržováním služebného pozemku nese povinný.

III.
1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši
500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) (dále jen „úplata“).

2. Je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a hradí-li úplatu oprávněný, slouží tato smlouva jako
daňový doklad. Základ daně činí 500,- Kč, základní sazba daně z přidané hodnoty 21 %, vypočtená
daň 105,- Kč. Úplata včetně daně z přidané hodnoty činí 605,- Kč (slovy šestsetpětkorun českých).
Za datum vystavení daňového dokladu a datum zdanitelného plnění se považuje datum uzavření této
smlouvy. Povinnou náležitostí daňového dokladu je bankovní účet zveřejněný u Ministerstva financi.
3. Částka bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet povinného na základě faktury (daňového
dokladu) vystavené povinným se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
4. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u povinného naplněny podmínky ust. § 106a
ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude na daňovém dokladu - smlouvě uveden bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet), je
oprávněný oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně.
V takovém případě je oprávněný oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně
z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet povinného, ale přímo na bankovní účet příslušného
správce daně. Tímto bude finanční závazek oprávněného vůči povinnému v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

IV.

1. Oprávněný podá návrh na zápis věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí a ponese
náklady s tím spojené.
2. Pro případ zamítnutí zápisu věcného břemene na základě této smlouvy katastrálním úřadem se
smluvní strany zavazují učinit veškeré relevantní kroky k odstranění překážek provedení zápisu při
zachování smyslu a účelu této smlouvy.

V.

K ochraně plynárenského zařízení je dle příslušných ustanovení energetického zákona zřízeno ochranné
pásmo v rozsahu 1 m na obě strany od půdorysu. V tomto ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích ohrozily plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, spolehlivost
a bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti, zemní práce, umísťování konstrukcí, zřizování
skládek a uskladňování materiálů, není-li oprávněným stanoveno jinak.
post
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VI.

1. Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovité věci v důsledku výkonu výše uvedených práv z věcného
břemene provozovatele distribuční soustavy majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovité
věci, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který
způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovité věci, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom
vlastník nebo nájemce dozvěděl.
2. Provozovatel distribuční soustavy je povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých
věcí a vstup na jejich nemovitou věc jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitou věc
do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovité věci a oznámit tuto skutečnost vlastníku
nemovité věci. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

VII.

1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží oprávněný, jeden stejnopis
povinný a jeden stejnopis je určen pro potřeby řízení před katastrálním úřadem.
2. Povinný tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto ..................... usnesením
č. ...................... ze dne .................................

V Ústí nad Labem dne ....................

V Ústí nad Labem dne ....................

..........................................................
povinný
Oldřich Bubeníček
hejtman kraje
povinný

..........................................................
oprávněný
Ing. Petr Vaník
vedoucí připojování a rozvoje PZ – Čechy západ

..........................................................
oprávněný
Marie Šárová, DiS.
technik připojování a rozvoje PZ – Čechy západ

Přílohy:
Příloha č. 1 – Geometrický plán č. 369-89/2015

post

3

Příloha č. 35 k usnesení č. 109/103R/2016
Příloha č. 14 k bodu č. 76

Krajský úřad
Číslo povinného:
Číslo oprávněného:

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY

uzavřená dle ustanovení § 1274, § 1276 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
Smluvní strany:
Povinný:
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Sídlo:
Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec,
Zastoupený:
Ing. Martin Borovka, člen představenstva
Ing. Luboš Trojánek, člen představenstva
IČ:
DIČ:

27096670
CZ 27096670

Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Komerční banka a.s., č.účtu: 20102311/0100
Ing. Petr Jeřábek
petr.jerabek@eurovia.cz tel.602 137 734

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1594
(dále jen „povinný“)

a
Oprávněný:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „oprávněný“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5502232/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY:

I.
Prohlášení smluvních stran - pozemky zatížené věcným břemenem
Povinný je vlastníkem pozemků p. č. 1453/2, p. č. 1453/3, p. č. 1453/4, p. č. 1453/6, p. č.
1453/7 v k. ú. Libochovany, zapsané na listu vlastnictví č. 8 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, katastrální území Libochovany, Obec
Libochovany (dále jen „služebné pozemky“).
II.
Zřízení věcného břemene
Při investiční výstavbě oprávněného byla v rámci a stavební akce „Labská stezka č. 2 –
etapa 2a“ vybudována na služebných pozemcích stavba cyklistické stezky (dále jen
„cyklostezka“). Vybudovaná cyklostezka zůstala po dokončení a zkolaudovaní ve
vlastnictví oprávněného. Jelikož je cyklostezka ve vlastnictví rozdílné osoby od osoby
vlastníka služebných pozemků a není právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit,
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a
cesty (dále též „věcné břemeno“) ve smyslu ustanovení § 1274, § 1276 občanského
zákoníku (dále jen „smlouva“).
Povinný tímto zatěžuje služebné pozemky p. č. 1453/2, p. č. 1453/3, p. č. 1453/4, p. č.
1453/6, p. č. 1453/7 v katastrálním území Libochovany, jak jsou specifikovány v čl. I. této
smlouvy, v celém jejich rozsahu služebností stezky a cesty, a to ve prospěch
oprávněného.
III.
Vymezení obsahu věcného břemene
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím vymezení obsahu věcného břemene:
Povinný
• strpí na služebných pozemcích omezených věcným břemenem, umístění,
provozování cyklostezky oprávněným a užívání cyklostezky oprávněným i třetími
osobami,
• strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) oprávněného na služebné pozemky v
rozsahu věcného břemene za účelem provádění nezbytných prací spojených s
opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí či udržováním nebo jiných stavebních úprav
včetně úprav za účelem modernizace nebo za účelem odstranění cyklostezky po
celou dobu její fyzické i právní životnosti, a to vždy po předchozím oznámení,
• na služebných pozemcích nevybuduje a neumístí nic, co by znemožňovalo nebo
omezovalo vstupování na služebné pozemky a provádění nezbytných prací
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí cyklostezky nebo její části a
užívání cyklostezky,
• není povinen na své náklady provádět údržbu služebných pozemků, která je potřebná
k provozování a užívání cyklostezky,
• neodpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám při provozování a užívání
cyklostezky.
Oprávněný
• je oprávněn užívat služebné pozemky,
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•
•
•
•

•
•

je povinen na své náklady cyklostezku provozovat a udržovat v řádném stavu,
je povinen na své náklady provádět údržbu služebných pozemků, která je potřebná
k provozování a užívání cyklostezky,
je povinen v dostatečném předstihu oznamovat povinnému provádění oprav, revizí
nebo rekonstrukcí cyklostezky, při kterých budou dotčeny služebné pozemky,
je povinen uvést služebné pozemky bezprostředně po každé opravě a revizi, resp.
rekonstrukci cyklostezky nebo její části do původního stavu a v případě způsobení
škody tuto nahradit, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný
subjekt než je oprávněný,
je povinen při provozování, užívání, opravách, revizích nebo rekonstrukcích
cyklostezky postupovat tak, aby na služebných pozemcích nevznikla škoda a aby
neznemožňoval povinnému užívání služebných pozemků,
odpovídá ve vztahu ke třetím osobám za škodu způsobenou při provozování a
užívání cyklostezky.

V případě, že při provozování a užívání cyklostezky vznikne třetím osobám škoda a
povinnému bude uložena povinnost ji nahradit, je oprávněný povinen uhradit povinnému
takto vynaložené náklady. To samé platí i v případě, bude-li povinnému ze strany státních
orgánů uložena jakákoliv sankce z důvodu provozování nebo užívání cyklostezky.
2. Oprávněný práva vyplývající z definovaného obsahu věcného břemene v této smlouvě
přijímá a povinný se zavazuje povinnosti vyplývající z definovaného obsahu věcného
břemene v této smlouvě strpět.
3. Povinný prohlašuje, že služebné pozemky jsou bez právních vad, které by bránily zřízení
věcného břemene a neexistují žádné okolnosti, které by bránily řádnému využití práva ze
zřizovaného věcného břemene.
4. Omezení vyplývající z článku III. odst. 1. této smlouvy budou přecházet na všechny
budoucí subjekty, které se služebnými pozemky budou mít právo hospodařit, event. na
všechny budoucí vlastníky služebných pozemků.
5. Služebné pozemky jsou dotčené obsahem věcného břemene dle čl. III. této smlouvy
v celé jejich výměře v součtu 1184 m2 po dobu neurčitou resp. po celou dobu fyzické a
právní životnosti cyklostezky.
6. Smluvní strany se dohodly, že věta druhá § 1277 občanského zákoníku se pro účely této
smlouvy nepoužije.
IV.
Úhrada za zřízení služebnosti
1.
2.

Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 118.400,- Kč bez DPH, tj.
143.264,00 Kč s DPH.
Úhradu za zřízení služebnosti zaplatí oprávněný povinnému na základě faktury
vystavené povinným po uzavření této smlouvy.
V.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí
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Na základě této smlouvy podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu uhradí oprávněný.
Návrh doručí katastrálnímu úřadu oprávněný po zaplacení úhrady za zřízení služebnosti.
VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Oprávněný tímto potvrzuje, že o zřízení služebnosti bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ……………. ze dne …………………

2.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je provedena v 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu.
VII.
Podpisy smluvních stran
Povinný i oprávněný 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, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Liberci dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Oprávněný
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Povinný
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
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Příloha č. 36 k usnesení č. 110/103R/2016
Příloha č. 15 k bodu č. 77

Krajský úřad
Číslo povinného:
Číslo oprávněného:

39275

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY

uzavřená dle ustanovení § 1274, § 1276 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

Smluvní strany:
Povinný:
ČEPRO, a. s.
Sídlo:
Zastoupená:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva
a Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva
IČ:
60193531
DIČ:
CZ60193531
Bank.spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 11902931/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 2341
Zástupce pro věcná jednání
v rámci uzavřené smlouvy:
Jaroslav Platil, vedoucí skladu Hněvice
E-mail/telefon:
jaroslav.platil@ceproas.cz/ 602 288 291
(dále jen „povinný“)
a
Oprávněný:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „oprávněný“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5502232/0800
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
simak.j@kr-ustecky.cz; 475 657 407

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k naplnění smlouvy č. 31728 ze dne
16.11.2011, kterou byl udělen souhlas s umístění stavby cyklostezky na pozemcích ve
vlastnictví povinného
tuto

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY:
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I.
Prohlášení smluvních stran
1. Povinný je vlastníkem pozemku p. č. 1035/18 v k. ú. Hněvice, obec Štětí, zapsaný na LV
č. 14 v Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen
„služebný pozemek“).
2. Oprávněný je vlastníkem pozemků p. č. 1035/29 a p. č. 1035/32 v k. ú. Hněvice, obec
Štětí, zapsané na LV č. 311 v Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště
Litoměřice
(dále
jen
„panující
pozemky“).
3. Oprávněný prohlašuje, že se řádně seznámil s právním i faktickým stavem služebného
pozemku a zejména bere na vědomí, že tento pozemek slouží jako vjezd a přístup do
areálu přístavu, a zavazuje se dodržovat opatření z toho plynoucí na vlastní náklady a
odpovědnost.
II.
Vymezení služebnosti
1.

Smluvní strany touto smlouvou zřizují k tíži služebného pozemku služebnost stezky a
cesty (dále jen „služebnost“) ve prospěch vlastníka panujících pozemků, a to v rozsahu
18 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného
břemene k části pozemku, č.GP 251-327/2014, který je nedílnou přílohou č. 1 této
smlouvy.

2. Služebnost
3.

se

zřizuje

jako

služebnost

pozemková

a

časově

neomezená.

Strany sjednávají, že užívání služebného pozemku pro potřeby a provoz jeho vlastníka
má vždy a po celou dobu platnosti smlouvy přednost před provozem na panujících
pozemcích. Pokud by služebnost bránila či podstatně omezovala užívání služebného
pozemku vlastníkem, je vlastník oprávněn tuto smlouvu zrušit výpovědí s 12-ti měsíční
výpovědní dobou, pokud by však omezovala provoz na služebném pozemku, zkrátí
vlastník služebného pozemku dobu až na 3 měsíční výpovědní dobu běžící ode dne
následujícího po doručení výpovědi oprávněnému. To platí, nedohodnou-li se strany
písemně jinak Oprávněný se vzdává veškerého případného nároku na náhradu
v souvislosti se zrušením věcného břemene oprávněným vyjma vrácení zaplacené
jednorázové náhrady ve výši 910,- Kč bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
III.
Úhrada za zřízení služebnosti

1.

Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 910,00 Kč bez DPH, tj.
1101,00 Kč s DPH (dle znaleckého posudku č. 1225-11/15 ze dne 25. 1. 2015 znalce
Ing. Karla Lišky CSc.).

2.

Úhradu za zřízení služebnosti zaplatí oprávněný povinnému na základě faktury
vystavené povinným po uzavření této smlouvy.

3.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil oprávněný a předal jej povinnému
také v elektronické podobě tak, aby mohl být zakomponován do GIS povinného.
IV.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí
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Na základě této smlouvy podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu uhradí oprávněný.
Návrh doručí katastrálnímu úřadu povinný po zaplacení úhrady za zřízení služebnosti.
Nebude-li úhrada uhrazena ani do 60-ti dnů po uzavření smlouvy, je povinný oprávněn
ukončit tuto smlouvu jednostranným písemným odstoupením doručeným oprávněnému.
Zaniká smlouva od samého počátku a strany si vrátí co si plnily.
V.
Závěrečná ustanovení
1.

Oprávněný tímto potvrzuje, že o nabytí služebnosti bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ……………. ze dne ………………… a povinný potvrzuje,
že o zřízení služebnosti rozhodlo představenstvo povinného dne 12.11.2015.

2.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je provedena v 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu a převezme je povinný. Nedílnou přílohou každého vyhotovení
smlouvy je geometrický plán uvedený ve čl. II. odst. 1 této smlouvy.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné
ze svých práv / skupiny práv/, ani žádný ze svých závazků /skupiny závazků/ plynoucích
z této smlouvy, ani tuto smlouvu jako celek bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany.
VI.
Podpisy smluvních stran
Povinný i oprávněný 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, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Praze dne ………………..

Oprávněný: Ústecký kraj

Povinný: ČEPRO, a. s.

…………………………………………….

………………………………………………

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Helena Hostková,
místopředsedkyně představenstva

………………………………………..
Ing. Ladislav Staněk,
člen představenstva
Příloha č. 1 – geometrický plán č.GP 251-327/2014
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Příloha č. 37 k usnesení č. 111/103R/2016
Příloha č. 16 k bodu č. 78
Ústecký kraj
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156
ID: t9zbsva, e-mail: urad@kr-ustecky.cz
bankovní spojení: č. účtu: 882733379/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
zástupce: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání:
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax: 475 657 407, 475 200 245
e-mail: simak.j@kr-ustecky.cz
(jako strana povinná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Povinná“)
na straně jedné
a
ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha
zastoupená na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 01.04.2015 evid. č. PM/II - 105/2015 (která
tvoří přílohu této smlouvy):
MONEST spol. s r.o.
se sídlem Chomutov, Na Moráni 5400, PSČ 430 02
IČ: 48265756, DIČ: CZ48265756,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4453
zástupce: Zdeněk Košan, jednatel
(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)
na straně druhé
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jen jako „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti

EP-12-4002503/VB/1 (dále jen „Smlouva“)
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen
„energetický zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.1.

Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na
distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve
veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy
na území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti, pokud jí dojde k zatížení cizí
nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost) podle energetického
zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností plynoucích PDS z energetického zákona.

1.2.

Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
-

pozemků parc. č. 340/1, parc. č. 340/4, parc. č. 344, v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov,

Stavba: Litvínov, Studentská, kNN, ppč. 340, Kraj. ÚL
Zakázka: EP-12-4002503
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zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most, na LV č. 2550 (dále jen „Dotčené nemovitosti“ nebo též jen „Pozemky“)
Dotčené nemovitosti se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční
soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 25 odst.
3 písm. e) energetického zákona na Dotčených nemovitostech zařízení distribuční soustavy.
Článek II.
Předmět Smlouvy
2.1.

Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu
obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského zákoníku, nepodléhající
úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. občanského zákoníku z důvodu
odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě stanovené energetickým zákonem
(dále jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této smlouvy.
Věcné břemeno se zřizuje na Dotčených nemovitostech ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v
této Smlouvě a k účelu vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Povinná se za podmínek
stanovených touto smlouvou a zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí z věcného břemene
a s ním spojených zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva přijímá a bude je
vykonávat za podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem.

2.2.

Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčeným
nemovitostem věcné břemeno, že Dotčené nemovitosti nejsou zatíženy žádným zástavním,
předkupním, či jiným věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl znemožněn účel této Smlouvy.
Povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčených nemovitostí,
kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy.

2.3.

Povinná prohlašuje, že o zřízení věcného břemene - služebnosti podle této smlouvy bylo rozhodnuto
usnesením Rady Ústeckého kraje č. …………….......….. ze dne …………………….……….
Článek III.
Specifikace věcného břemene

3.1.

Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí, zřizuje k Dotčeným
nemovitostem ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a rozsah
jeho výkonu blíže uveden v tomto článku.

3.2.

Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčených nemovitostí přecházejí i práva a
povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčených nemovitostí.

3.3.

Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy kabelového vedení NN (dále jen
„Součást distribuční soustavy“) na Dotčených nemovitostí a za účelem jejího provozování dohodly na
zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
Součást distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech. Věcné břemeno zahrnuje též právo
Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.

3.4.

Rozsah věcného břemene na Pozemcích podle této smlouvy je 25,6 m2 a je vymezen v geometrickém
plánu č. 2803-76/2015, ze dne 04.11.2015, schváleném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most dne 04.11.2015 pod č. 687/2015-508. Geometrický plán je přílohou č. 1
této smlouvy a její nedílnou součástí. Veškeré náklady související s vyhotovením geometrického plánu,
Smlouvy uhradí Oprávněná.

3.5.

Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy
a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti distribuční soustavy
a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné.

3.6.

Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem.

Stavba: Litvínov, Studentská, kNN, ppč. 340, Kraj. ÚL
Zakázka: EP-12-4002503
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Článek IV.
Další práva
4.1.

Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčeným nemovitostem dále oprávnění, která jí, jako
PDS přísluší z energetického zákona, především pak:
-

Vstupovat a vjíždět na Dotčené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou
a provozováním distribuční soustavy.

4.2.

Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve
smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na věcným
břemenem Dotčené nemovitosti, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést věcným
břemenem dotčené nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu
provedených prací, do stavu odpovídajícího jejich předchozímu účelu nebo užívání a bezprostředně
oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je Oprávněná
povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

4.3.

Součást distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi k ní
náležejícími součástmi.
Čl. V
Cena a platební podmínky

5.1.

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně.

5.2.

Jednorázová náhrada vyplacená Povinné za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jedentisíc korun českých). Takto stanovená cena věcného břemene je včetně daně z přidané
hodnoty dle zákonné sazby.
Úhrada této jednorázové náhrady bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Povinné na základě
faktury (daňového dokladu) vystavené Povinnou se splatností 30 dnů ode dne vystavení faktury.
Povinná se zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura
obsahovat číselné označení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-124002503/VB/1.

Článek VI.
Vklad věcného břemene do veřejného seznamu
6.1.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému
břemeni, zřizovanému touto Smlouvou, k Dotčeným nemovitostem do katastru nemovitostí bude podán
příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.

Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, aby jí zastupovala v řízení před příslušným katastrálním
pracovištěm ve věci zřízení práva k Dotčeným nemovitostem podle této Smlouvy a aby za ní podepsala
a podala návrh na vklad práva k Dotčeným nemovitostem. Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní
strany potvrzují svými podpisy této Smlouvy o zřízení věcného břemene.
6.2.

Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do
veřejného seznamu (katastr nemovitostí).

Článek VII.
Ostatní ujednání
7.1.

Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden
stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o povolení vkladu věcného břemene do
katastru nemovitostí.

Stavba: Litvínov, Studentská, kNN, ppč. 340, Kraj. ÚL
Zakázka: EP-12-4002503
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Článek VIII.
Závěrečná ujednání
8.1.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné
dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, ani za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu
o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

8.2.

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za
přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či Oprávněná
podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní
strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané touto Smlouvou a
stanovené zákonem schválí.

8.3.

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

8.4.

Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně
výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku.

přílohy:
- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 2803-76/2015 ze dne 04.11.2015, potvrzený
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most dne 04.11.2015 pod č.
687/2015-508.
- plná moc strany oprávněné

V Ústí nad Labem dne ……………..

____________________________
Povinná
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

Stavba: Litvínov, Studentská, kNN, ppč. 340, Kraj. ÚL
Zakázka: EP-12-4002503

V Chomutově dne …………………….

_______________________________
Oprávněná
ČEZ Distribuce, a.s.,
kterou zastupuje
MONEST spol. s r.o.
Zdeněk Košan
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Příloha č. 38 k usnesení č. 112/103R/2016
Příloha č. 17 k bodu č. 79

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. § 1785 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
sídlo: Praha 3 Žižkov, Olšanská 2681/6
IČ: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623
bankovní spojení: PPF banka
č. účtu: 2019160003/600
zastoupená na základě plné moci ze dne 1.6.2015
společností ŠINDY a.s.
IČ: 241 26 039, DIČ: CZ24126039
se sídlem Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 17250,
zastoupenou na základě pověření ze dne 10. 06. 2015 Janou Holubovou, zaměstnancem ŠINDY a.s.

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen „Oprávněný“)
a
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 40002, Ústí nad Labem
IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
jako budoucí obtížená osoba (dále jen „Obtížený“)

(oba též jako „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“),
všichni účastníci a jejich oprávnění zástupci dle vlastního prohlášení plně způsobilí k právním
úkonům
takto:

I.
1. Oprávněný je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
2. Obtížený výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
− pozemku p. č. 1109 v katastrálním území Klíše , v obci Ústí nad Labem, zapsaného na
LV č. 1663 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
(dále jen „Pozemek č.I“),
− pozemku p.č. 1110/1 v katastrálním území Klíše, v obci Ústí nad Labem, zapsaného na
LV č. 1663 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
(dále jen „Pozemek č. II“). Obtížený prohlašuje, že součástí pozemku p.č. 1110/1 je
budova č.p. 700 na adrese Bezručova 700, (dále jen „Budova“)
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a že je oprávněn Pozemek č. II zatížit ve prospěch Oprávněného a že Pozemek č.II není zatížen
takovým způsobem, který by bránil jeho řádnému užívání Oprávněným dle této smlouvy
3. Pro účely této smlouvy se rozumí:
- podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě na Pozemku č. I trubka
HDPE 40/33, do trubky zafouknutý svazek trubiček a do jedné z trubiček zafouknutý
optický kabel
- koncovým bodem veřejné komunikační sítě na Pozemku č. I nový ODF, umístěný ve
stávající zařízení BTS Cetin
- vnitřním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě na Pozemku č. II chránička,
případně lišta o průměru 32mm vedená venkovním prostupem do 1.PP budovy (šatny) a
dále chodbou do laboratoře - tam na střechu do zařízení BTS Cetin. V chráničce budou
zataženy dvě nehořlavé mikrotrubičky a do nich bude později zafouknut optický kabel.
4. Oprávněný je investorem stavby pod označením 11010-055627_ TM_BTA_Ústí nad
Labem_ULRES_OK (dále jen „Stavba“) v jejímž rámci bude na Pozemku č. I umístěno podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „Podzemní komunikační vedení“) a na
Pozemku č. II v Budově bude umístěno vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě,
koncový bod veřejné komunikační sítě a přípojné vedení veřejné komunikační sítě (dále jen
„Vnitřní komunikační zařízení“).
Podzemní komunikační vedení a Vnitřní komunikační zařízení, které bude v/na Pozemku č. I,
Pozemku č. II a Budově umístěno, bude ve výlučném vlastnictví Oprávněného.
5. Předpokládaná poloha umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemku č. I je
vyznačena v kopii katastrální mapy, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Skutečná
poloha umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemku č. I bude zaměřena po realizaci
Stavby na Pozemku č. I. Na základě skutečné polohy umístění Podzemního komunikačního
vedení na Pozemku č. I bude vyhotoven geometrický plán, kterým bude vyznačena část Pozemku
č. I, k níž bude právo odpovídající služebnosti dle této smlouvy zřízeno (dále jen „Geometrický
plán“). Část Pozemku č. I, k níž bude právo odpovídající služebnosti dle této smlouvy zřízeno,
bude po umístění Stavby na Pozemku č. I vyznačena v Geometrickém plánu v následujícím
rozsahu:
- v šířce 0,25 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě umístěného na Pozemku č. I a v délce tohoto vedení na Pozemku č. I,
se zohledněním skutečnosti, že uvedená šířka a délka jsou limitovány hranicemi Pozemku č. I.
Předpokládaná poloha umístění Vnitřního komunikačního zařízení na Pozemku č. II je vyznačena
v situačním zákresu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
Na základě skutečné polohy umístění Vnitřního komunikačního zařízení na Pozemku č. II bude po
realizaci Stavby na Pozemku č. II vyhotoven popis umístění Vnitřního komunikačního zařízení na
Pozemku č. II, ve kterém bude vyznačena (specifikována) část Pozemku č. II, k níž bude
služebnost inženýrské sítě dle této smlouvy zřízena (dále jen „Popis umístění“).

II.
1. Oprávněný a Obtížený se zavazují uzavřít na písemnou výzvu Oprávněného smlouvu o zřízení
služebnosti s podstatnými náležitostmi uvedenými v této smlouvě.

2. Oprávněný se zavazuje do 6 kalendářních měsíců po dokončení Stavby, nejpozději však do 40
kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy, písemně vyzvat Obtíženého k uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti a předložit mu návrh smlouvy o zřízení služebnosti včetně
Geometrického plánu.
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3. Obtížený se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, a to nejpozději do 4 kalendářních
měsíců ode dne doručení písemné výzvy.

III.
1a. Smlouvou o zřízení služebnosti zřídí Obtížený ve prospěch Oprávněného k části Pozemku č. I
vyznačené Geometrickým plánem služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a
opravách Podzemního komunikačního vedení (dále jen „Služebnost č.1“). Služebnost č.1
zahrnuje též právo provádět na Podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti.
1b.Smlouvou o zřízení služebnosti zřídí Obtížený ve prospěch Oprávněného k Pozemku č.II dle
Popisu umístění služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Vnitřního
komunikačního zařízení (dále jen „Služebnost č.2“). Služebnost č.2 zahrnuje též právo provádět
na Vnitřním komunikačním zařízení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho
výkonnosti
2. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.

IV.
1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíc korun
českých k Pozemku č. II a 100,- Kč/m2 k Pozemku č.I. K jednorázové náhradě bude připočtena
daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.

2.Jednorázovou náhradu dle předchozího bodu této smlouvy uhradí Oprávněný Obtíženému na
základě daňového dokladu, přičemž Obtížený je oprávněn vystavit daňový doklad až poté, co
bude Obtíženému doručeno vyrozumění katastrálního úřadu o provedení zápisu Služebnosti do
katastru nemovitostí. Daňový doklad bude vystaven se splatností 60 dnů ode dne jeho doručení,
bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále bude obsahovat ČÍSLO SAP 11010-055627
a NÁZEV AKCE TM_BTA_Ústí nad Labem_ULRES_OK dle čl. I bodu 4 této smlouvy a
Obtížený jej zašle na adresu Praha 3 Žižkov, Olšanská 2681/6. Dnem poskytnutí Služebnosti pro
účely daně z přidané hodnoty a tedy dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zápisu
Služebnosti do katastru nemovitostí.
Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než Oznámený účet, Oprávněný je oprávněn poukázat
příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet Obtíženého. Úhrada platby na kterýkoli Oznámený
účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována
za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a
zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Obtížený je nespolehlivým
plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Obtíženým (plátcem DPH) v
tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem
platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je Oprávněný oprávněn zadržet z každé
fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu
bude vyzván jako ručitel) uhradit za Obtíženého příslušnému správci daně. Po provedení úhrady
daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada
zdanitelného plnění Obtíženému bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně)
smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z
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přidané hodnoty), a Obtíženému nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení,
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Oprávněnému, a to ani v případě, že
by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

V.
1. Oprávněný se zavazuje, že při zřizování, provozu, opravách a údržbě Podzemního a Vnitřního
komunikačního vedení bude šetřit práv Obtíženého.
2. Oprávněný je povinen po ukončení stavebních prací uvést dotčené Pozemky bezodkladně na
vlastní náklady do předešlého, popřípadě náležitého stavu a nahradit škodu způsobenou
provedením prací.
3. Oprávněný je povinen oznámit Obtíženému každý vstup na Pozemky č. I a II, včetně oznámení
činností, které v této souvislosti budou na Pozemcích č. I a II. vykonávány. Oznámení musí být
učiněno písemnou formou na adresu Obtíženého uvedenou v této smlouvě, a to s dostatečným
předstihem.
4. Oprávněný se zavazuje zajistit vyhotovení Geometrického plánu na své náklady a uhradit
správní poplatek za řízení o povolení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.

VI.
Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jsou smluvní strany vázány touto smlouvou a
zavazují se, že neučiní žádné právní úkony, které by vedly ke zmaření účelu této smlouvy.
Obtížený se tímto zavazuje, že v případě převodu vlastnického práva k Pozemkům nebo k jejim
částem dotčeným Stavbou zaváže budoucího vlastníka k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
podle této smlouvy.

VII.
Závazek Obtíženého uzavřít budoucí smlouvu o zřízení služebnosti zanikne, pokud do 36
kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy nedojde k zahájení realizace Stavby na
Pozemcích.

VIII.
Uzavřením této smlouvy Obtížený uděluje Oprávněnému souhlas, po nabytí právní moci
územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění Stavby na Pozemku (příp. po vydání územního
souhlasu), v souladu s tímto územním rozhodnutím (příp. územním souhlasem) Stavbu na
Pozemku umístit a provozovat ji. Současně pro potřeby realizace Stavby uděluje Obtížený
Oprávněnému souhlas ke vstupu na Pozemky č. I a II, příp. jeho smluvnímu dodavateli
(zhotoviteli) Stavby, a to za podmínek uvedených v čl. V bodu 3 této smlouvy.
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IX.
1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Obtížený obdrží 1 vyhotovení, Oprávněný
obdrží 1 vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemuzavření.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Strany se dohodly, že lhůta podle § 633 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na 10 let.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.
6. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky
nabídky.
7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran
měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.
9. Obtížený tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. xx/xxx/2015 ze dne dd.mm.2015.
Přílohy:
- kopie katastrální mapy s vyznačením předpokládané polohy umístění Podzemního
komunikačního vedení na Pozemcích č. I
- situační zákres s vyznačením předpokládané polohy umístění Vnitřního komunikačního
vedení a zařízení na Pozemku č. II
- výpis z obchodního rejstříku Oprávněného
- plná moc pro ŠINDY a.s.
- pověření paní Jany Holubové
Příloha: situace
V Liberci dne ………………………

V ................................dne ...................

Oprávněný:

Obtížený:

.............................................................
Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.
Janou Holubovou
dle pověření

....................................................................
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman kraje

11010-055627_ TM_BTA_Ústí nad Labem_ULRES_OK

Příloha č. 39 k usnesení č. 116/103R/2016
Příloha č. 19 k bodu č. 116

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupena: JUDr. Pavlem Šolcem, pověřeným řízením právního odboru
se sídlem: Kochova 3975, Chomutov 430 01
IČ: 65993390
DIČ: CZ 65993390
jako „dárce“ na straně jedné
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupena: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
zástupce pro věcná jednání:
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového, Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon: 475 657 407,e-mail: simak.j@kr-ustecky.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 882733379/0800
jako „obdarovaný“ na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, dále zák. č. 219/2000 Sb. o majetku ČR v platném znění, zák.
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, tuto

DAROVACÍ

S M L O U V U č. 50/2015/Pr-35100
I.

1.1
Česká republika má ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě
jiných, hospodařit s pozemkovými parcelami č. 350/85 o výměře 18 m2, č. 350/86 o výměře
30 m2, č. 350/87 o výměře 3 m2, č. 350/88 o výměře 30 m2 zapsaných v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín na LV č. 64 pro obec
Hřensko a k.ú. Hřensko, dále jen „předmět smlouvy“.
1.2
Dárce prohlašuje, že stavba silnice č. III/25861 umístěná na pozemcích uvedených
v odst. 1.1 není součástí převodu těchto pozemků.
1.3
Uvedené skutečnosti vyplývají a jsou doloženy zápisem o předání majetku státu (§19
odst.1 zák.č. 219/2000 Sb. dle Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ČR čj.- 2752/2001-KM
ze dne 1.7. 2001.
II.
2.1 Dárce touto smlouvou daruje předmět smlouvy uvedený v článku 1.1 této smlouvy, a to
pozemek – p. č. 350/85 o výměře 18 m2, p.č. 350/86 o výměře 30 m2, p.č. 350/87 o výměře 3
m2, p.č. 350/88 o výměře 30 m2 v k.ú. Hřensko se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a
povinnostmi obdarovanému, který jej bezvýhradně do svého výlučného vlastnictví přijímá.
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2.2
Výše uvedené pozemky jsou situovány pod stavbou silnice č. III/25861, která je ve
vlastnictví Ústeckého kraje. K hospodaření se silnicemi ve vlastnictví Ústeckého kraje je
příslušná Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260/13, 417 03 Dubí – Pozorka, IČ 00080837. Této organizaci bude rovněž předán
k hospodaření předmět daru dle této smlouvy.
III.
3.1 Obdarovaný prohlašuje, že v souladu s ust § 23 zák. č. 129/2000 Sb. o krajích, schválilo
bezúplatné nabytí předmětu smlouvy uvedeného v odst. 2.1 této smlouvy a znění této smlouvy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ………. ze dne ………. .
3.2 Toto prohlášení se činí dle § 23 zák. č. 129/2000 Sb. o krajích a považuje se za doložku
potvrzující splnění podmínek zákona.
IV.
4.1 Účetní hodnota předmětu smlouvy dle účetní evidence dárce činí celkem 1.985,-Kč (slovy
jedentisícdevětsetosmdesátpět korun českých).
V.
5.1 Dárce prohlašuje, že na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy ani břemena a že neví o
žádných vadách faktických ani právních, na které by měl být obdarovaný zvláště upozorněn.
5.2 Obdarovaný prohlašuje, že zná dostatečně stav předmětu smlouvy, a že spolu s ním
přebírá i případné ekologické závazky, s vlastnictvím předmětu smlouvy spojené, a bere na
sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od dárce požadovat jejich náhradu.
5.3 Obdarovaný podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb.
přebírá nebezpečí změny okolností.
5.4. Dárce předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či
dodatku druhé smluvní strany k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka,
stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.
VI.
6.1 Vlastnictví k předmětu smlouvy, jakož i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí a užitky
s převodem spojené, se nabývá vkladem do katastru nemovitostí v souladu s ust. § 10 zák. č.
256/2013 Sb. Smluvní strany se dohodly, že podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
zajistí obdarovaný, který současně uhradí příslušný správní poplatek s ním spojený.
6.2 Smluvní strany se zavazují, pro případ, že katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu
neprovede zápis věcných práv podle této smlouvy, učinit bezodkladně veškeré nezbytné
úkony k odstranění překážek pro zápis práva.
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VII.
7.1 Obdarovaný dále prohlašuje, že předmět smlouvy potřebuje k plnění svých úkolů ve
smyslu ust. zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a že jej bude využívat výlučně ve
veřejném zájmu, konkrétně se jedná o pozemky situované pod tělesem silnice III/25861 a
zavazuje se, že předmět smlouvy nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, s výjimkou nakládání dle ust. §
25 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, nepřevede jej do vlastnictví třetích osob ani jinak
nezcizí po dobu deseti let a nezatíží během této doby zřízením zástavního práva.
7.2 V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv
v průběhu deseti let ode dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda nedošlo
k porušení tohoto ujednání a obdarovaný je povinen tuto kontrolu strpět.
7.3 Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, tedy předmět
této smlouvy převedl na jinou osobu nebo jej zatížil zástavním právem, dohodly se smluvní
strany na tom, že obdarovaný převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny obvyklé
předmětu smlouvy v době porušení závazku, stanovené znaleckým posudkem, nejméně však
částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke dni jeho převodu na
povinného ze závazku, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném
porušení shora uvedeného závazku.
7.4 Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by obdarovaný předmět této smlouvy
pronajal, převede na účet dárce v plné výši sjednané nájemné tak, jak bylo stanoveno platným
smluvním vztahem, nejméně však ve výši obvyklého nájemného zjištěného znaleckým
posudkem, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném porušení
shora uvedeného závazku.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním úhrady dle čl. 7.3 a 7.4 není dotčeno právo na
náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.
7.6 Obdarovaný prohlašuje, že sjednané výše úhrad dle odst. 7.3 a 7.4 považuje za přiměřené
a tímto se vzdává práva domáhat se jejich snížení u soudu.
VIII.
8.1 O trvalé nepotřebnosti předmětu smlouvy bylo v souladu s ust. § 14 odst. 7 zák. č.
219/2000 Sb., rozhodnuto dárcem dne 6.5.2015.
8.2 Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, jakož i zápisem vkladu do katastru
nemovitostí, hradí obdarovaný.
8.3 Platnost této smlouvy je vázána dle ust. § 22 odst. 5) zák. č. 219/2000 Sb. v platném znění
na schválení Ministerstvem životního prostředí.
IX.
9.1 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro
katastrální úřad, po jednom vyhotovení pro každého účastníka této smlouvy, jedno vyhotovení
je určeno zřizovateli prodávajícího a jedno příslušnému ministerstvu.
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9.2 Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti
bránící nakládání s předmětem smlouvy a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
9.3 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení
shody předpokladem pro uzavření této smlouvy.
9.4 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla dohodnuta žádná jiná vedlejší ujednání ve
smyslu ust. § 2132 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. než ta, jež jsou obsažena v textu této smlouvy.

dárce
V Praze, dne …………….

………………………………..
Ředitelství silnic a dálnic ČR
JUDr. Pavel Šolc
pověřen řízením právního odboru

obdarovaný
V Ústí nad Labem, dne …………….

…………………………
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 40 k usnesení č. 151/103R/2016

Příloha č. 20 k bodu č. 118

Příloha č. 41 k usnesení č. 152/103R/2016

Příloha č. 21 k bodu č. 119
Příloha č.1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 64
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1.1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1.12.1996,
doplňku č. 3 ze dne 1.1.1999,
doplňku č. 4 ze dne 1.1.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č.5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č.6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12.3.2003 (dodatek č.7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č.8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č.9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10.3.2004 (dodatek č.10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31.3.2004 (dodatek č.11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č.12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23.6.2004 (dodatek č.13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č.16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č.17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č.18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č.19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č.20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č.21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č.22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4.7.2007 (dodatek č.23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29.8.2007 (dodatek č.24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č.25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č.26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č.27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č.28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č.29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č.30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č.31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č.32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3.2.2010 (dodatek č.33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č.34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č.35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15.9.2010 (dodatek č.36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č.37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č.38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21.9.2011 (dodatek č.39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 40),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 41),
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usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č.54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1.4.2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25.6.2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 58)
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1.3.2015
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 59)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 60)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 108/23Z/20015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 61)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 62)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 63)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.../ Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Boletice nad Labem
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
877/26
394
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Děčín XXXII-Boletice nad Labem, č.p. 415, obč.vyb
Stavba stojí na pozemku p. č.: 877/26
Katastrální území:
Podmokly
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
3466/21
315
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Děčín VI-Letná, č.p. 1627, obč.vyb
Stavba stojí na pozemku p. č.: 3466/21
Katastrální území:
Rumburk
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
1694
1481
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 941, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1694
1695
511
ostatní plocha
manipulační plocha
Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
Rumburk
kabelová přípojka

na parcele
1694

Příloha č.1

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 4. 2016
V Ústí nad Labem dne 1. 4. 2016
Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje na
základě pověření hejtmana
Ústeckého kraje

Příloha č. 42 k usnesení č. 158/103R/2016

Příloha č. 22 k bodu č. 125

Příloha č. 43 k usnesení č. 160/103R/2016

Příloha č. 24 k bodu č. 127

Ústecký kraj
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400 01
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu
Ústeckého kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 882733379/0800
(dále jen strana „Budoucí povinná“)
na straně jedné
a
ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha
zastoupená na základě jí písemně udělené moci ze dne 25.3.2015 ev. č. PM/II – 111/2015
společností ES PROJEKT s.r.o.
se sídlem Louny, Louny, Školní 2641, PSČ 44001,
zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6811,
IČ: 60281766, DIČ: CZ60281766,
kterou zastupuje Jaroslav Kovařík, jednatel společnosti
(dále jen strana „Budoucí oprávněná“)
na straně druhé
(Budoucí oprávněná a Budoucí povinná dále společně též „Smluvní strany“),
uzavřeli níže uvedeného dne měsíc a roku tuto:

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002921/VB/P002
podle ustanoveními § 1785 a násl., § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“), k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(dále jen „energetický zákon“) a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v
platném znění (dále jen „stavební zákon“).
Článek I.
Úvodní ustanovení
Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném ji licencí
na distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj
distribuční soustavy na licencí ji vymezeném území, přičemž při výkonu licencované činnosti, pokud jí dojde
k zatížení cizí nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost) podle
energetického zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností plynoucích PDS z
energetického zákona, jakož i si zajistit právo provedení stavby dle příslušných ustanovení stavebního
zákona.
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Článek II.
Prohlášení o právním a faktickém stavu
1.

Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem
- pozemku p.č. 780/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Chomutov II, obec Chomutov, okr. Chomutov,
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov, na LV č.1844
(dále jen 'Dotčená(né) nemovitost(ti)' nebo též jen 'Pozemek(ky)').

2.

Budoucí oprávněná prohlašuje, že je na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) investorem stavby zařízení
distribuční soustavy, jenž spočívá v umístění kabelového vedení nízkého napětí a umístění
rozpojovací skříně (dále jen „Součást distribuční soustavy“) a že má v úmyslu podat u místně a věcně
příslušného stavebního úřadu žádost o vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, popř. stavebního
povolení se stavbou Součástí distribuční soustavy (dále jen „Součást distribuční soustavy ).

3.

Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčené(ným)
nemovitosti(tem) věcné břemeno-služebnost podle této smlouvy, že Dotčená(né) nemovitost(ti) není (nejsou)
zatíženy žádným zástavním, předkupním, či jiným věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl
znemožněn účel této Smlouvy. Budoucí povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní
vady Dotčené(ných) nemovitosti(tí), kterými by byl znemožněn účel této smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a vlastní budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
1.

Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení
a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti
podle § 1257až § 1266 občanského zákoníku,nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve
smyslu § 1267 a násl. občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní
právní úpravě stanovené energetickým zákonem(dále jen „věcné břemeno“, ve vztahu k vlastní budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dále jen „Vlastní smlouva“),

2.

Smluvní strany se za účelem umístění Součásti distribuční soustavy na Dotčené(ných)
nemovitosti(tech) a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem
je právo Budoucí oprávněné na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy.

3.

Budoucí oprávněný se zavazuje po dokončení stavby Součásti distribuční soustavy provést zaměření
její přesné polohy a vyhotovit technický podklad (geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného
břemene), vyhotovit Vlastní smlouvu a zaslat Budoucí povinné písemnou výzvu k uzavření Vlastní
smlouvy, jejíž přílohou bude vyhotovený geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene na
Dotčené(ných) nemovitosti(tech), dojde-li věcným břemenem k dotčení pozemku, popř. situační snímek
umístění Součásti distribuční soustavy, dojde-li věcným břemenem k dotčení budovy.

4.

Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných) nemovitosti(tí) věcným břemenem činí 1,8 m² a
nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, popř. ve zvlášť
vyhotovených situačních snímcích tvořících přílohy č. 1 a 2 této smlouvy, v případě, že jejím obsahem
dojde k dotčení věcným břemenem Pozemku(ků) a současně též Budovy, kdy rozsah dotčení budovy
věcným břemenem bude obsahem přílohy č. 2.
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5.

Budoucí oprávněná vyzve ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců ode dne právní moci kolaudačního
rozhodnutí/vydání kolaudačního souhlasu, jímž se povoluje užívání stavby „Chomutov, Václavská,
ppč. 780/1, kNN, kraj UL“, nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí,
Budoucí povinnou k uzavření Vlastní smlouvy za podmínek sjednaných touto smlouvou o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (dále jen Smlouva o smlouvě budoucí). Spolu s
výzvou předloží Budoucí oprávněná Budoucí povinné, návrh Vlastní smlouvy. Budoucí povinná se
zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 90 dnů ode dne doručení výzvy a návrhu dle tohoto
ustanovení.

6.

Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této smlouvy o smlouvě
budoucí a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu.

7.

Smluvní strany se dohodly, že práva odpovídající věcnému břemeni, k jejichž vzniku dojde až zřízením
věcného břemene na základě Vlastní smlouvy, budou zřízena úplatně. Smluvní strany se dohodly, že
nad rámec výše popsané náhrady nemá Budoucí povinná za zřizované věcné břemeno nárok na žádné
další úhrady (např. nájemné).

8.

Výše jednorázové náhrady vyplacená Budoucí povinné za zřízení výše popsaných práv odpovídajících
věcnému břemeni bude činit 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) (dále také jen 'náhrada'). K
jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním
předpisem. K poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných Vlastní smlouvou.
Článek IV.
Smlouva o právu provést stavbu

1.

Budoucí povinná v souvislosti s přípravou a realizací výstavby Součásti distribuční soustavy a pro účely
územního a stavebního řízení před příslušným stavebním úřadem zřizuje ve prospěch Budoucí
oprávněné jako stavebníka v rozsahu, v němž stavba Součásti distribuční soustavy zasáhne
Dotčenou(né) nemovitost(ti), podle Smlouvy o smlouvě budoucí, právo provést stavbu Součásti
distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) a to na základě příslušných ustanovení
stavebního zákona.

2.

Rozsah předpokládaného maximálního dotčení Dotčené(ných) nemovitosti(tí) stavbou Součásti
distribuční soustavy je ve vztahu k Pozemku(kům) je totožný jak je konkrétně vyznačen v situačním
snímku v příloze č.1 výše uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí.

3.

Budoucí oprávněná touto smlouvou o právu provést stavbu od Budoucí povinné ve sjednaném rozsahu
právo provést stavbu podle příslušných ustanovení stavebního zákona přijímá.

4.

Účastníci této smlouvy o právu provést stavbu se dohodli, že Budoucí oprávněná je oprávněna provádět
na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) výstavbu Součásti distribuční soustavy prostřednictvím třetích
osob. V souvislosti s výstavbou Součásti distribuční soustavy se Budoucí povinná dále zavazuje
umožnit v nezbytném rozsahu Budoucí oprávněné, případně jí určeným třetím osobám, přístup a příjezd
na Dotčenou(né) nemovitost(ti), tj. na Pozemek(ky).

5.

Budoucí oprávněná se tímto zavazuje v průběhu výstavby Součásti distribuční soustavy nezasahovat
nad nezbytnou míru do vlastnických práv Budoucí povinné k Dotčené(ným) nemovitosti(tem). Po
skončení prací je Budoucí oprávněná povinna uvést stavbou nedotčenou část Dotčené(ných)
nemovitosti(tí) Součástí distribuční soustavy do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na
povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Dotčené(ných)
nemovitosti(tí) a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Budoucí povinné.

6.

Budoucí povinná se zároveň zavazuje poskytnout v rámci příslušného řízení o vydání územního
souhlasu/územního rozhodnutí příp. stavebního povolení týkajícího se výstavby Součásti distribuční
soustavy veškerou nezbytně potřebnou součinnost.
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7.

Smluvní strany berou na vědomí, že stejnopis této smlouvy o právu provést stavbu (vč. Smlouvy o
smlouvě budoucí, která je na téže listině) bude použit pro účely vydání potřebného povolení dle stavebně
právních předpisů k účelu sjednanému smlouvou o právu zřídit stavbu jako doklad o právu založeném
danou smlouvu provést na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) podle čl. II. stavbu v souladu se stavebním
zákonem.
Článek V.
Ostatní ujednání

1. Podpisem této Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu zřídit stavbu Budoucí povinná,je-li fyzickou
osobou, jako subjekt údajů potvrzuje, že Budoucí oprávněná jako správce údajů splnila vůči ní, jako
subjektu údajů informační povinnost ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, týkající se
zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů
pouze k účelu danému uvedenými smlouvami, bez využití jiného zpracovatele údajů. Budoucí povinná, pro
případ, že je fyzickou osobou, jako subjekt údajů rovněž prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných
práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému Smlouvou o smlouvě budoucí a
smlouvou o právu zřídit stavbu. Budoucí oprávněná se vůči Budoucí povinné, je-li fyzickou osobou, zavazuje
při správě osobních údajů Budoucí povinné využívat je a nakládat s nimi pouze k účelu sjednanému výše
uvedenými smlouvami a v souladu se zákonem.
2. Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) smluvně
zavazuje převést na nabyvatele Dotčené(ných) nemovitosti(tí) zároveň práva a povinnosti vyplývající ze
Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu a Budoucí oprávněná se zavazuje k tomuto
převodu práv a povinností z této smlouvy poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Budoucí povinná si je
vědoma, že porušením závazku převést práva a povinnosti plynoucí z výše uvedených smluv na
nabyvatele Dotčené(ných) nemovitosti(tí), zakládá Budoucí oprávněné právo na náhradu škody, pokud tato
škoda vznikne v příčinné souvislosti s uvedeným porušením této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu přecházejí
na právní nástupce Smluvních stran, které se zavazují své právní nástupce s jejím obsahem seznámit.
4. Náklady spojené s vyhotovením Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí, vč. správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru
nemovitostí se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že Smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o právu provést
stavbu byly sepsány dle jejich svobodné vůle a s jejím obsahem souhlasí.

2.

Smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o právu provést stavbu může být měněna nebo doplňována
pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na
jejich obsahu, bez připuštění byť nepatrných odchylek, s předpokladem jejího podpisu oprávněnými
zástupci Smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách těchto smluv budou považována za
právně neplatná a neúčinná.

3.

Smlouva o smlouvě budoucí, jakož i smlouva o právu provést stavbu zaniká v případě nemožnosti
plnění ve smyslu ustanovení § 2006 a násl. občanského zákoníku z důvodu vzniku neodstranitelné
překážky, nevyvolané Budoucí povinnou, pro kterou nebude moci Budoucí oprávněná Součást
distribuční soustavy zřídit. V případě zániku uvedených smluv z důvodu, dle předchozí věty se Budoucí
oprávněná zavazuje tento zánik Budoucí povinné bezodkladně poté, co se o něm dozví, oznámit.

4.

Budoucí povinná tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. xx/xxx/2016 ze dne 27. 1. 2016.
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5.

Smlouva o smlouvě budoucí je vyhotovena v 4 stejnopisech, po jednom pro každou ze Smluvních stran
a v jednom pro místně příslušný stavební úřad a jeden stejnopis bude uložen v archivu u zpracovatele
projektové dokumentace.

6.

Součástí této, resp. výše uvedených smluv je její:
Příloha č. 1 – Situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene na
Pozemku(cíh).
Příloha č. 2 - Plná moc

7.

Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

V Ústí nad Labem dne ........................ 2016

V Lounech dne 08.01.2016

_______________

___________________________

Ústecký kraj
Budoucí povinná
kterou zastupuje
Oldřich Bubeníček
hejtman kraje

ČEZ Distribuce, a.s.
Budoucí oprávněná
kterou zastupuje
ES PROJEKT s.r.o.
Jaroslav Kovařík
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Příloha č. 44 k usnesení č. 166/103R/2016

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

ZÁSADY
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem 2016
odbor kultury a památkové péče

Bod 11.1 příloha č. 1

ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
KNIHOVEN V ÚSTECKÉM KRAJI
Článek I
Základní ustanovení
V Ústeckém kraji je evidováno 288 knihoven. Z celkového počtu je 44 profesionálních
(včetně 8 knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí - dále jen RF), 244 knihoven
neprofesionálních s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně, které poskytují občanům veřejné
knihovnické a informační služby knihoven a 46 neprofesionálních knihoven vedených jako
pobočky (stav k 1. 1. 2015).
Jejich funkčnost je zajištěna systémem regionálních funkcí, které jsou specifikovány v § 2
písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „knihovní zákon“).
Základním cílem regionálních funkcí je:


Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech
České republiky.



Vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
obyvatelům měst a malých obcí.



Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v
návaznosti na informační potřeby uživatelů.



Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.



Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji.



Efektivní využití veřejných finančních prostředků.



Garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi.



Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.



Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).

„Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“ (dále Zásady)
vychází z ustanovení § 11 odst. 3 knihovního zákona, a stanovují pravidla zajištění
financování regionálních funkcí na území Ústeckého kraje (dále kraj).
Článek II
Vybrané právní předpisy


Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
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Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů



Usnesení vlády České republiky č. 28 ze dne 11. 1. 2012 - Koncepce rozvoje knihoven
v České republice na léta na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven



Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven a jejich koordinaci na území České republiky
Článek III
Vymezení pojmů

1. Regionální funkce
jsou odborné knihovnické činnosti podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v jejichž
rámci poskytuje krajská knihovna a pověřené knihovny v kraji základním knihovnám
v kraji (obsluhované knihovny) poradenskou, konzultační a vzdělávací službu, pomoc při
zpracování statistiky knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi
a aktualizaci knihovních fondů, nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených
z prostředků obce, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a
jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Charakteristika regionálních
funkcí je uvedena v čl. IV.
2. Krajská knihovna
je knihovna vymezená § 11 knihovního zákona, která plní a koordinuje plnění
regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. V Ústeckém kraji je krajskou
knihovnou Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj. Krajská knihovna je příjemcem příspěvku zřizovatele
k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.
3. Pověřená knihovna
je základní knihovna v kraji, která je na základě „Smlouvy o přenesení regionálních
funkcí krajské knihovny na pověřenou knihovnu“ uzavřené s krajskou knihovnou,
pověřena výkonem regionálních funkcí pro obsluhované knihovny, jejichž jmenovitý
seznam je nedílnou součástí uvedené smlouvy. Je příjemcem dotace k zajištění výkonu
regionálních funkcí z rozpočtu kraje.
4. Obsluhovaná knihovna
je základní knihovna v kraji nebo její pobočka, která poskytuje veřejné knihovnické a
informační služby podle knihovního zákona a je zapsaná na Ministerstvu kultury České
republiky v databázi knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby
podle knihovního zákona. Provozovatel obsluhované knihovny uzavírá s pověřenou
knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb.

3

Bod 11.1 příloha č. 1

5. Neprofesionální knihovna
je základní knihovna v kraji s úvazkem knihovníka do 15 hodin týdně.
6. Profesionální knihovna
je základní knihovna v kraji s úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně.
7. Pobočka
je lokálně vyčleněná část základní knihovny, je organizační součástí této základní
knihovny a pracuje pod jejím vedením.
Článek IV
Charakteristika regionálních funkcí
1. Poradenská a konzultační činnost
Poskytování odborných konzultací a rad, včetně metodických návštěv, a to ze všech
oblastí knihovnické a informační činnosti a oblastí souvisejících s provozováním
knihovny. Poskytovatelem služeb je krajská knihovna a pověřené knihovny.
2. Statistika knihovnických činností
Metodická i praktická pomoc knihovnám při zpracování statistických výkazů, sběr dat ze
zpravodajských jednotek, kontrola dat a jejich zpracování. Poskytovatelem služeb je
krajská knihovna a pověřené knihovny.
3. Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním vývoji
oboru. Poskytovatelem služeb je krajská knihovna a pověřené knihovny.
4. Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů a jejich
efektivního využití. Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Zajištění revize a aktualizace knihovních fondů v souladu s ustanovením vyhlášky
č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
6. Nákup, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele
obsluhované knihovny
Akvizice, katalogizace a technická úprava knihovního fondu, jeho distribuce do knihoven.
Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
7. Servis automatizovaného knihovního systému
Dle možností regionů zajištění servisních služeb automatizovaných knihovních systémů v
oblastech katalogizace, revize knihovního fondu a automatizované agendy výměnných
souborů. Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
Článek V
Pravidla pro přidělení dotace
1. Výběr knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí provádí krajská knihovna.
Kritérii jsou zejména:
a) dodržování národních standardů v oboru knihovnictví,
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b) široká škála nabízených knihovnických a informačních služeb,
c) automatizace knihovních agend,
d) kvalifikace pracovníků poskytujících regionální funkce alespoň v oblastech akvizice,
zpracování a uchování všech druhů dokumentů,
e) vlastní webové stránky knihovny s informacemi pro obsluhované knihovny v okruhu
působnosti,
f) prostorové podmínky (skladové kapacity pro výměnný fond) a možnost zajištění
dopravy pro výkon regionálních funkcí.
S vybranými knihovnami krajská knihovna uzavírá smlouvu o přenesení regionálních
funkcí - viz čl. III bod 3. Tímto se základní knihovna stává knihovnou pověřenou a po
splnění požadavků dle těchto Zásad a na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace příjemcem dotace z rozpočtu kraje na výkon regionálních funkcí.
2. Dotace na výkon regionálních funkcí je poskytnuta z rozpočtu Ústeckého kraje na základě
„Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ uzavřené mezi krajem a
jednotlivými pověřenými knihovnami (s výjimkou krajské knihovny).
3. O celkové výši finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí rozhoduje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na výkon regionálních funkcí a návrh na
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny předkládá Severočeská
vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako příslušná krajská
knihovna, nejpozději do 30. 11. předcházejícího roku.
Jedním z vodítek pro stanovení výše dotace pro jednotlivé pověřené knihovny je metoda
proporcionálního financování, která zohledňuje počet obyvatel a počet základních
knihoven v kraji následujícím způsobem:
Celkový objem finančních prostředků se po odečtu částky pro krajskou knihovnu rozdělí
v poměru 55 : 45.
Z částky, která představuje 55 % zůstatku finančních prostředků určených na zajištění
regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající na jednoho obyvatele kraje,
přičemž se pro účely výpočtu odečte od počtu obyvatel v kraji počet obyvatel Ústí nad
Labem, kromě obyvatel integrovaných částí Ústí nad Labem (tj. těch, v nichž pracuje
pobočka městské knihovny, splňující kriteria neprofesionální knihovny). Na každou
pověřenou knihovnu připadají finanční prostředky, které jsou násobkem počtu obyvatel
území, na kterém zajišťuje regionální funkce, a stanovené průměrné částky na jednoho
obyvatele kraje.
Z částky, která představuje 45 % zůstatku finančních prostředků určených na zajištění
regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající na jednu základní knihovnu
provozovanou obcí (včetně poboček) v kraji. Na každou pověřenou knihovnu připadají
finanční prostředky, které jsou násobkem počtu základních knihoven provozovaných obcí
(včetně poboček) na území, na kterém zajišťuje regionální funkce, a stanovené průměrné
částky na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v kraji.
Při rozdělování finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven se též
vychází z rozsahu a obsahu regionálních funkcí, které pověřené knihovny vykonávají.
Přihlíží se k regionálním rozdílům a cílům stanovených koncepcí rozvoje veřejných
knihovnických a informačních služeb.
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Prioritní oblasti poskytování finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí
knihoven stanoví krajská knihovna spolu s pověřenými knihovnami.
5.

Nedílnými přílohami k žádosti o dotaci jsou:
a) 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), v případě příspěvkové
organizace svého zřizovatele, 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 nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, a
to v originále;
f) 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;
g) 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;
h) 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;
i) 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.
6. Výše příspěvku krajské knihovně na výkon regionálních funkcí pro daný rok se stanovuje
na základě potřeb krajské knihovny k zajištění plnění a koordinace regionálních funkcí
dle knihovního zákona. Z příspěvku mohou být hrazeny pouze osobní náklady a činnosti
vyjmenované ve článku IV. těchto Zásad.
7. Návrh celkové výše dotace a příspěvku na výkon regionálních funkcí, se předkládá
Zastupitelstvu Ústeckého kraje při schvalování rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.
Následné rozdělení celkové částky pro jednotlivé pověřené knihovny a Severočeskou
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vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, schvaluje rada a
zastupitelstvo kraje podle vyhrazených kompetencí stanovených zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
8. Finanční prostředky na výkon regionálních funkcí jsou
a) přísně účelové,
b) poskytovány výlučně na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním
regionálních funkcí v kraji specifikovaných v čl. IV, do výše 100 % těchto nákladů,
c) použitelné na úhradu nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byly
poskytnuty,
d) zúčtovatelné s rozpočtem kraje za příslušný kalendářní rok, nejpozději však
do 30. 1. následujícího roku.
9. Dotace bude příjemci vyplacena, v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele příjemce.
10. Příjemce dotace je povinen vést oddělené účetnictví o poskytnuté dotaci.
11. Příjemce dotace je povinen označit originály účetních dokladů hrazených z dotace větou,
že akce byla podpořena Ústeckým krajem. Příjemce dotace je dále povinen uvádět
viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících se zajištěním
regionálních funkcí, že činnost byla podpořena Ústeckým krajem (dále jen „Sponzorský
vzkaz“) v provedení respektujícím logomanuál Ústeckého kraje. Příjemce dotace je
povinen se s daným logomanuálem seznámit a toto seznámení potvrdit ve smlouvě o
poskytnutí dotace. Příjemce dotace je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění
„Sponzorského vzkazu“ ke schválení příslušnému zaměstnanci Ústeckého kraje, případně
upravit návrh podle jeho námitek a předložit ho ke konečnému schválení.
12. Je-li příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Pokud příjemce, který je plátcem DPH, nebude v rámci zajištění výkonu regionálních
funkcí uplatňovat odpočet této daně, je nutné tuto skutečnost doložit čestným prohlášením
přiloženým k vyúčtování.
13. Závěrečnou zprávu o použití poskytnuté účelové neinvestiční dotace a její finanční
vypořádání předkládá příjemce dotace Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury
a památkové péče, oddělení přestupků a ekonomiky, Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem nejpozději do 30. 1. následujícího roku.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce účelové neinvestiční dotace

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy

-

popis realizace zajištění regionálních funkcí

-

kvalitativní a kvantitativní výstup

-

přínos pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení zajištění regionálních funkcí
Závěrečné finanční vypořádání čerpání dotace musí obsahovat:
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-

přehled veškerých nákladů a výnosů souvisejících se zajištěním regionálních
funkcí

-

prohlášení o uložení všech účetních dokladů souvisejících s výkonem regionálních
funkcí pro daný rok v dané pověřené knihovně,

-

sestavu dokladující vedení odděleného účetnictví souvisejícím s poskytnutou
dotací.

14. Příjemce je povinen:
a) Uvádět viditelně na originálu všech účetních dokladů souvisejících se zajištěním
regionálních funkcí, že činnost byla podpořena Ústeckým krajem.
b) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence u
konečného uživatele dotace.
c) Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány v plné výši nebo budou
použity v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty (uznatelné náklady), je
příjemce povinen vrátit poskytovateli nevyčerpané prostředky nebo prostředky použité
v rozporu s účelem neprodleně, jinak ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
d) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem nebo orgánem kontroly
krajského úřadu.
15. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije
nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č.
250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši
stanovené platnými právními předpisy a smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace.
16. Finanční prostředky poskytnuté k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven nemají
charakter veřejné podpory v souladu se články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie .
17. Kraj zveřejní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 50.000,- Kč na své
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy nebo jejího dodatku. Smlouva musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode
dne zveřejnění.
Článek VI
Uznatelné náklady
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů vzniklých od 1. 1. do 31. 12. příslušného
kalendářního roku v bezprostřední souvislosti s výkonem regionálních funkcí dle článku
IV.
2. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti, byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
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3. Neuznatelný je náklad na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákupy pozemků nebo budov,
e) ztráty z devizových kurzů,
f) reprezentativní pohoštění,
g) nájemné s následnou koupí (leasing),
h) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě.
Článek VII
Výroční zpráva
Výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí v kraji za příslušný kalendářní rok zpracovává
krajská knihovna. Minimální osnova výroční zprávy zahrnuje cíle regionálních funkcí a stav
jejich naplnění, hodnocení jednotlivých regionálních funkcí, jejich financování a statistický
výkaz výkonu regionálních funkcí. Výroční zprávu předá krajská knihovna do 31. 3.
následujícího roku na Krajský úřad Ústeckého kraje a zároveň ji zveřejní na svých webových
stránkách.
Článek VIII
Doložka platnosti
1. Údaje o příjemcích finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí budou
v každém kalendářním roce zapsány do veřejně přístupného informačního registru.
Ústecký kraj, jako orgán územní samospráva, je povinen poskytovat informace, vztahující
se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji byly schváleny
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/…. ze dne .......…. a nahrazují Zásady
schválené usnesením č. 23/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006 a jejich změn dle usnesení ZÚK
č. 21/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007, usnesením č. 25/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012 a
usnesením č. 67/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015, které se tímto ruší.
3. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem …………
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VZOROVÁ SMLOUVA

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:……………………
Číslo příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)a
v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „knihovní zákon“).

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 882733379/0800

a
Příjemce
………………………………………………………………………..
Sídlo:
……………………………..
Kontaktní osoba: ……………………………..
E-mail/telefon:
……………/……………….
IČ:
…………………………….
DIČ:
Příjemce je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr,
vložka ..........
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č.j. ………, uloženého na odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

k zajištění výkonu regionálních funkcí ………………………………………..
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Preambule
Pro účely zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji byly usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne ………… schváleny „Zásady zajištění
výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“. Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito zásadami.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel poskytuje příjemci na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ………………… ze dne ……………… účelovou neinvestiční dotaci k zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji (dále jen dotace) ve výši
…………………Kč,
(slovy ……………………………….. korun českých).
2. Dotace bude příjemci vyplacena, v souladu s ustanovením § 28, odst. 12 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele příjemce, tj. ……………………………:
Bank. spojení:………………………………………………….
3. Dotace se poskytuje za účelem užití prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí
………………………………………………, příspěvkové organizace, vyplývajících ze
smlouvy o přenesení těchto funkcí uzavřené dle § 11 odst. 3 knihovního zákona (dále jen
„zajištění regionálních funkcí“), uzavřené mezi Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí
nad Labem, příspěvkovou organizací, a ……………………………… dne ……………, za
podmínky, že příjemce prostředky poskytnuté touto dotací použije na úhradu nákladů
vzniklých do konce roku, ve kterém byla poskytnuta.
4.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

5. Finanční prostředky poskytnuté k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven nemají
charakter veřejné podpory v souladu se články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie.
Článek II.
Podmínky použití dotace, způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je poskytnuta za účelem zajištění regionálních funkcí knihovny ve výši 100%
uznatelných nákladů.
2. Dotace je poskytnuta jednorázově.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz článek I. odst. 3 a článek. lI. odst. 1.) a lze ji použít jen
na úhradu nákladů přímo souvisejících se zajištěním regionálních funkcí knihovny.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v bezprostřední souvislosti s výkonem regionálních funkcí knihoven
v období od 1. 1. do 31. 12. …..,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
- úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
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opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
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.
Článek III.
Práva a povinnosti

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít účelovou neinvestiční dotaci plně v souladu se Zásadami zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji dle preambule této smlouvy a
v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě za účelem zajištění regionálních
funkcí knihovny, a to na úhradu nákladů vzniklých
od 1. 1. ….. do 31. 12. ……..
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Je-li příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně,
nepoužít dotaci na úhradu DPH.
d) Vést řádné a oddělené účetnictví o poskytnuté dotaci.
e) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků určených pouze k úhradě
nákladů přímo souvisejících se zajištěním regionálních funkcí, které jsou na ni
přeneseny smlouvou uvedenou v článku I. odst. 3, a to v rozsahu stanoveném touto
smlouvou.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté účelové
neinvestiční dotace a to do 30. 1. …..(následujícího roku). Ze závažných důvodů
může být termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však
o 10 kalendářních dnů.

g) Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání
účelové neinvestiční dotace. Vyúčtování předloží příjemce Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče, oddělení přestupků a ekonomiky,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce účelové neinvestiční dotace,
číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,
popis realizace zajištění regionálních funkcí,
kvalitativní a kvantitativní výstup,
přínos pro cílové skupiny,
celkové zhodnocení zajištění regionálních funkcí.
Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:

-

přehled veškerých nákladů a výnosů souvisejících se zajištěním regionálních
funkcí,
prohlášení o uložení všech účetních dokladů souvisejících s výkonem
regionálních funkcí pro daný rok v dané pověřené knihovně,
sestavu dokladující vedení odděleného účetnictví související s poskytnutou
dotací.
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h) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících se
zajištěním regionálních funkcí, že činnost byla podpořena poskytovatelem (dále jen
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektujícím logomanuál poskytovatele. Příjemce
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.
i)

Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence u konečného
uživatele dotace. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace výkonu regionálních funkcí knihoven daného roku.

j)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a
památkové péče krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace výkonu regionálních funkcí knihoven.

k) Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány v plné výši nebo budou
použity v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty (uznatelné náklady), je
příjemce povinen vrátit poskytovateli nevyčerpané prostředky nebo prostředky
použité v rozporu s účelem neprodleně, jinak ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
l)

Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem nebo orgánem kontroly
krajského úřadu.

m) 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 a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
Příjemce je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu poskytovatele.
Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo
přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté
dotace.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č.
250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši
stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční
vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace
následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 5 %.
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b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3
%.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí
6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů souvisejících s dotací
informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí
10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá
odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se
podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod
nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení
rozpočtové kázně sčítají. Odvody 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 pozastavit poskytnutí peněžních
prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za
porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena
pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky
neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad
odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. 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 1 měsíc.
2. 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.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
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Bod 11.1 příloha č. 2

Článek V.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode
dne zveřejnění.
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 zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…………………. ze dne …………………..
V Ústí nad Labem dne

V ……………………………

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………….
……………………………………
příjemce
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Příloha č. 46 k usnesení č. 189/103R/2016
Příloha č. 1

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 75082136
DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená: RSDr. Milanem Pipalem, 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 01 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: 5989372/0800
(dále jen „příjemce dotace“)
uzavírají podle ustanovení čl. XIX. odst. 3 a čl. XXIII. odst. 6 níže uvedené Smlouvy tento

Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/68.01135 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)
I.
Na základě Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě ze dne 24. 11. 2015, předloženého dne
24. 11. 2015 pod č. j.: RRSZ 23693/2015 a Souhlasu s podstatnými změnami v projektu ze dne 21. 12. 2015
pod č. j.: RRSZ 25262/2015, Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě ze dne 12. 11. 2015,
předloženého dne 12. 11. 2015 pod č. j.: RRSZ 23209/2015 a Souhlasu s podstatnými změnami v projektu
ze dne 20. 11. 2015 pod č. j.: RRSZ 23503/2015 a rozhodnutí VRR ze 103. zasedání dne 2. 12. 2015 se
mění text Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) takto:
1. V článku II. Předmět Smlouvy, bod 1, písmeno g):
Původní znění:
1
g) datum ukončení projektu nejpozději do: 30. 12. 2015
se nahrazuje tímto novým zněním:
1
g) datum ukončení projektu nejpozději do: 28. 4. 2016

1

Datem ukončení projektu se rozumí den, kdy příjemce dotace doručí řídícímu orgánu závěrečnou monitorovací zprávu. Příjemce dotace má přitom
povinnost zaslat tuto monitorovací zprávu do 20 pracovních dnů od data ukončení poslední etapy/data ukončení (fyzické) realizace projektu. Pokud
dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona, prokazuje se příjemce dotace také kolaudačním rozhodnutím / kolaudačním souhlasem /
rozhodnutím o zkušebním provozu. Pokud k ukončení projektu předloží příjemce dotace rozhodnutí o zkušebním provozu, musí s první monitorovací
zprávou o udržitelnosti projektu doložit pravomocné kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje
stavebnímu úřadu, doloží příjemce dotace k monitorovací zprávě oznámení o užívání stavby zaslané na příslušný stavební úřad a své čestné
prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení
nezakázal.
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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

2. V článku II. Harmonogram projektu, bod 2:
Původní znění:
2. Příjemce dotace se zavazuje ukončit fyzickou realizaci projektu nejpozději do: 30. 11. 2015.
Název a číslo etapy projektu: 001 1. realizační etapa
Datum zahájení etapy

4. 4. 2012

Datum ukončení etapy

21. 7. 2014

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu

1 813 711,00
18. 7. 2014

Název a číslo etapy projektu: 002 2. realizační etapa
Datum zahájení etapy

22. 7. 2014

Datum ukončení etapy

31. 12. 2014

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)

4 894 064,09

Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu

15. 1. 2015

Název a číslo etapy projektu: 003 3. realizační etapa
Datum zahájení etapy

1. 1. 2015

Datum ukončení etapy

30. 11. 2015

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)

6 983 951,18

Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu

30. 12. 2015

se nahrazuje tímto novým zněním:
2. Příjemce dotace se zavazuje ukončit fyzickou realizaci projektu nejpozději do: 31. 3. 2016.
Název a číslo etapy projektu: 001 1. realizační etapa
Datum zahájení etapy

4. 4. 2012

Datum ukončení etapy

21. 7. 2014

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu

1 813 711,00
18. 7. 2014

Název a číslo etapy projektu: 002 2. realizační etapa
Datum zahájení etapy

22. 7. 2014

Datum ukončení etapy

31. 12. 2014

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)

2 021 133,62

Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu

15. 1. 2015
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Název a číslo etapy projektu: 003 3. realizační etapa
Datum zahájení etapy

1. 1. 2015

Datum ukončení etapy

31. 12. 2015

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)

6 574 417,65

Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu

29. 1. 2016

Název a číslo etapy projektu: 004 4. realizační etapa
Datum zahájení etapy

1. 1. 2016

Datum ukončení etapy

31. 3. 2016

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)

0,00

Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu

28. 4. 2016

II.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. 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.
3. Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce
dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
5. Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje dne ................ usnesením
č. ..............................

III.
Přílohy Dodatku
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
-

Aktualizovaný rozpočet projektu – 1. etapa
Aktualizovaný rozpočet projektu – 2. etapa
Aktualizovaný rozpočet projektu – 3. etapa
Aktualizovaný rozpočet projektu – 4. etapa
Aktualizovaný celkový rozpočet projektu (suma za etapy)

V Ústí nad Labem dne ……………

V Ústí nad Labem dne ……………..

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

RSDr. Milan Pipal,
Předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
SEVEROZÁPAD

Datum

Jméno

Odbor, funkce

Zpracovatel:

Mgr. Vladimír Skála

ÚORP ÚL,
referent ORKP

Vedoucí odboru:

Ing. Martin Pohůnek

ÚORP ÚL,
vedoucí odboru

Správce rozpočtu:

Ing. Michal Kinter

vedoucí Ekonomického
odbor

Právně posouzeno:

JUDr. Václav Šíma

Kancelář ředitelky,
právník

Edit Cermanová

OVČ,
vedoucí oddělení

Usnesení VRR

Podpis
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA
Níže uvedené smluvní strany
Koordinátor:

Partnerství, o. p. s.
Údolní 567/33, 602 00 Brno
IČ: 26268817
Odpovědný zástupce: Ing. Petr Kazda

Kraje:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
Odpovědný zástupce: Oldřich Bubeníček

Středočeský kraj
Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
Odpovědný zástupce: Ing. Miloš Petera

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 95 46
Odpovědný zástupce: Bc. Lubomír Franc

Města:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
Odpovědný zástupce: MUDr. Zdeněk Fink

Příloha č. 1

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ: 00261238
Odpovědný zástupce: Mgr. Marie Blažková

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
Odpovědný zástupce: Ing. Martin Charvát

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Odpovědný zástupce: Ing. Věra Nechybová

uzavírají podle ustanovení § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva“):

Příloha č. 1

1.

PREAMBULE

1.1 Smluvní strany jsou k uzavření této smlouvy vedeny vůlí a veřejnou odpovědností, kterou mají vůči
rozvoji cestovního ruchu ve svých městech a krajích, jako významné ekonomické aktivitě a zdroji
pracovních příležitostí. Jsou si vědomi, že obecného cíle lze dosáhnout pouze rozvojem a podporou
konkrétních turistických produktů. Za jeden z nejvýznamnějších, který spojuje území všech smluvních
stran, považují turistický produkt Labská stezka včetně jeho infrastruktury a vybaveností službami.
1.2 Pro rozvoj Labské stezky uskutečnily všechny smluvní strany již řadu investičních i neinvestičních
projektů, které z Labské stezky činí jeden z nejlépe vybavených cyklistických koridorů v ČR. Všechny
smluvní strany jsou si vědomy, že další rozvoj celého produktu a služeb, zejména v návaznosti na
Elberadweg v Německu a Evropskou síť EuroVelo, vyžaduje v dalším období společný postup a zajištění
jednotného marketingu celého turistického produktu Labská stezka na území ČR. Pro tento účel se
zavazují především k vytvoření společné koordinační skupiny pro marketing Labské stezky a zajištění
podmínek pro jeho financování.

2.

POVAHA SMLOUVY, JEJÍ ÚČEL A PŘEDMĚT

2.1 Tato smlouva je smlouvou uzavíranou v rámci spolupráce mezi kraji a obcemi ve smyslu § 24 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích. Tato smlouva není smlouvou o společnosti podle § 2716 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Touto smlouvou dále není zakládán spolek podle § 214 a násl.
občanského zákoníku ani žádná jiná právnická osoba.
2.2 Účelem této smlouvy je další rozvoj společného turistického produktu Labská stezka prostřednictvím
zajištění jednotného marketingu produktu Labská stezka.
2.3 Předmětem této smlouvy jsou závazky smluvních stran směřující k organizačnímu a finančnímu
zajištění společného a jednotného marketingu turistického produktu Labská stezka.

3.

KOORDINÁTOR PRODUKTU LABSKÁ STEZKA

3.1 Smluvní strany se zavazují realizovat společnou koordinační činnost dle této smlouvy za účasti
koordinátora společného marketingu Labské stezky, kterým je Partnerství, o. p. s., založená Nadací
Partnerství za účelem poskytování služeb pro kraje, obce a další partnery, se sídlem Údolní 33, 602 00
Brno, IČ: 26268817, DIČ: CZ26268817 (dále jen „koordinátor“). Koordinátor poskytuje a
zprostředkovává informace a služby pro trvale udržitelný rozvoj komunit a obcí a také pro jejich
partnery z neziskového nebo podnikatelského sektoru i státní správy, případně pro sdružení těchto
partnerů.
3.2 Smluvní strany prohlašují, že je jim známo, že koordinátor je nadán vysokou odbornosti, zkušeností a
dlouhodobou spoluprací s ostatními smluvními stranami na produktu Labská stezka a jako takový je
pouze jediný a jedinečný, který dokáže naplnit danou koordinační roli.
3.3 Smluvní strany prohlašují, že koordinátor nemá žádné organizační ani personální vazby na subjekty
uzavírající tuto smlouvu, ani na jakékoliv subjekty jimi řízené. Případný zjištěný střet zájmů se smluvní
strany zavazují bezodkladně oznámit koordinační skupině.
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3.4 Smluvní strany se můžou kdykoli v průběhu trvání této smlouvy dohodnout na změně koordinátora.
Taková změna musí být schválena jednomyslně všemi smluvními stranami mimo koordinátora, ve
formě písemného dodatku k této smlouvě.

4.

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Smluvní strany se zavazují vyvíjet činnost směřující k naplňování účelu smlouvy, a to jak samostatně,
tak prostřednictvím svých zástupců v koordinační skupině. Smluvní strany se současně zavazují zdržet
se jakékoli činnosti, jež by mohla naplňování účelu smlouvy ztížit či znemožnit.
4.2 Smluvní strany se zavazují:
4.2.1

realizovat rozhodnutí přijaté koordinační skupinou, zejména společně přijatý roční plán
marketingových aktivit produktu Labská stezky (dále jen „roční plán“),

4.2.2

vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou podstatné pro plnění společné
marketingové strategie nebo závazků vyplývajících z této smlouvy,

4.2.3

nejpozději do konce ledna příslušného roku uzavřít příslušné smlouvy či jiné formy závazků plnění
(např. objednávky), které budou vést k naplňování společné strategie a rozhodnutí koordinační
skupiny,

4.2.4

finančně se podílet na zajištění společného marketingu Labské stezky a aktivit obsažených v této
smlouvě. Finanční podíl jednotlivých smluvních stran je závazně stanoven v závislosti na délce
úseku Labské stezky na území jednotlivých krajů nebo počtu obyvatel měst na Labské stezce a
schvaluje jej koordinační skupina vždy na posledním zasedání každého kalendářního roku,

4.2.5

každoročně naplňovat hlavní body spolupráce minimálně v následujícím rozsahu:



prezentace české části Labské stezky ve společném oficiálním průvodci po Labské stezce (tzv.
Elberadweg Handbuch),



provoz a aktualizaci společných česko-německých webových stránek (www.labska-stezka.cz a
www.elberadweg.de) a společné mobilní aplikace (www.elberadweg-mobil.de) v češtině a
němčině,



pravidelné vydávání elektronického newsletteru (4x ročně) s aktualitami partnerů o Labské stezce,



organizace česko-německého setkání o Labské stezce v ČR jednou za 2 roky,



činnost koordinátora vedoucí ke spolupráci s dalšími partnery a k dalším propagačním aktivitám.

4.3 Za účelem vytvoření optimálních podmínek pro realizaci závazků z této smlouvy a naplňování jejího
účelu se smluvní strany zavazují vyhodnotit všechny svoje dosavadní interní předpisy, smluvní vztahy
se třetími osobami a jiné aktivity, které by mohly jakkoliv ztěžovat či znemožňovat naplnění účelu této
smlouvy, činnost koordinační skupiny nebo realizaci budoucích ročních plánů.
4.4 V zájmu vytvoření co nejlepších podmínek pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy se smluvní
strany zavazují respektovat dohody, ke kterým už v předešlé době dospěly. Smluvní strany se zejména
zavazují:
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v souladu s výsledky jednání s německými partnery a v zájmu co nejefektivnějšího marketingu Labské
stezky používat jednotné logo Labské stezky (v různých jazykových mutacích a ve variantě s webem či
bez), které vychází z loga německé Elberadweg a v grafické podobě ho doplňuje o slovo Labe. Jako
slovní označení schvalují název Labská stezka a jako jednotný web www.labska-stezka.cz.

4.5 Veškeré povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy, jejichž plnění podléhá dle zákona schválení
příslušnými orgány smluvních stran (rada, zastupitelstvo), se stanou platnými, jakmile jejich konkrétní
podoba bude schválena takovými orgány smluvních stran. Bez tohoto schválení jsou veškeré
povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy nevymahatelné.

5.

KOORDINAČNÍ SKUPINA

5.1 Smluvní strany se zavazují vytvořit společnou koordinační skupinu pro plánování a schvalování
jednotného marketingu turistického produktu Labská stezka. Statut, kompetence a organizační řád
této skupiny jsou přílohou č. 1 této smlouvy.
5.2 Koordinační skupina (dále KS) se schází minimálně 3 x ročně, avízo o svolání bude rozesláno
koordinátorem minimálně 3 týdny dopředu s udáním termínu, místa konání schůzky a agendy. Místo
konání schůzky KS bude rotovat v pořadí smluvních stran dle Smlouvy o partnerství a každá smluvní
strana bude zodpovědná za zajištění vyhovujících prostor pro schůzku koordinační skupiny.
5.3 Smluvní strany se zavazují jmenovat dostatečně odborně způsobilé zástupce do koordinační skupiny a
vytvořit veškeré podmínky pro jeho efektivní práci. Každá smluvní strana se zavazuje jmenovat
jednoho zástupce, který bude vykonávat veškerou činnost v rámci koordinační skupiny. Veškeré
náklady na činnost svého zástupce nese každá smluvní strana zvlášť.
5.4 Zástupce smluvní strany v koordinační skupině musí být zaměstnancem této smluvní strany nebo jejím
zmocněncem. Každá smluvní strana je povinna zajistit, aby její zástupce v koordinační skupině měl
vyhrazenou příslušnou časovou kapacitu k plnění úkolů svěřených mu koordinační skupinou a k jeho
činnosti v rámci koordinační skupiny.
5.5 Koordinační skupina bude vykonávat především následující činnosti:
5.5.1

rozdělení plnění marketingové strategie mezi smluvní strany včetně přibližného odhadu nákladu
každé smluvní strany na plnění společné marketingové strategie,

5.5.2

doporučení k obsahu závazků smluv uzavřených smluvními stranami za účelem naplňování
společné strategie, aby dílčí plnění jednotlivých smluvních stran nebyla ve vzájemném nesouladu,
natož rozporu, který by naplňování účelu smlouvy ztěžoval či znemožňoval,

5.5.3

zpracování ročního plánu marketingových aktivit a výhled na časové období následujících dvou let
každoročně do konce listopadu předešlého roku,

5.5.4

vyhodnocení možností spolupráce s agenturou CzechTourism a partnery turistického produktu
Labská stezka na německé části toku Labe,
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5.5.5

vzájemná koordinace smluvních stran s cílem zajistit efektivnost marketingové strategie,
minimalizaci nákladů a časovou návaznost plnění jednotlivých závazků.

5.6 Koordinační skupina podrobněji rozpracovává úkoly a náplň jednotlivých kroků, přičemž je povinna
respektovat obsah této smlouvy a jejich příloh. Koordinační skupina je oprávněna rozdělovat
jednotlivé úkony mezi své členy a pověřovat je plněním konkrétních zadání. Smluvní strany se zavazují
respektovat přidělení úkolů na své zaměstnance a umožnit jim včasné plnění těchto úkolů v rámci
jejich pracovní doby.

6.

TRVÁNÍ SMLOUVY A ZMĚNY V SMLUVNÍCH STRANÁCH

6.1 Tato smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou.
6.2 Každá ze smluvních stran může závazek dle této smlouvy vypovědět ke konci kalendářního roku
výpovědí doručenou alespoň tři měsíce předem.
6.3 Výpověď smlouvy je účinná okamžikem doručení projevu vůle smluvní strany předsedovi koordinační
skupiny. Nebyl-li koordinační orgán dosud ustaven, výpověď smlouvy je účinná okamžikem doručení
projevu vůle smluvní strany ostatním smluvním stranám (resp. poslední ze smluvních stran).
6.4 Přistoupení nové smluvní strany je možné pouze se souhlasem všech smluvních stran této smlouvy, a
to písemným dodatkem či změnou této smlouvy.
6.5 Smluvní strana může být z plnění této smlouvy rovněž vyloučena, a to z vážného důvodu na základě
písemného usnesení ostatních smluvních stran. K platnosti usnesení o vyloučení konkrétní smluvní
strany je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech smluvních stran. V písemném
usnesení o vyloučení smluvní strany musí být uveden důvod, pro který byla smluvní strana z plnění
této smlouvy vyloučena.
6.6 Vážným důvodem ve smyslu čl. 6.5 této smlouvy se rozumí zejména:
6.6.1

nečinnost smluvní strany v délce trvání přesahující jedno kalendářní čtvrtletí, pokud se tím taková
smluvní strana ocitá v prodlení s plněním svých závazků plynoucích z této smlouvy a pokud
současně taková smluvní strana písemně neoznámí bez zbytečného odkladu důvod své nečinnosti
koordinační skupině,

6.6.2

porušení povinnosti zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla ztížit nebo znemožnit dosažení účelu
této smlouvy,

6.6.3

poškozování dobré pověsti marketingového produktu Labská stezka nebo poškozování dobré
pověsti jiné smluvní strany,

6.6.4

nejmenování člena koordinační skupiny do jednoho měsíce ode dne účinnosti smlouvy, případně
nenahrazení odstoupivšího člena koordinační skupiny do jednoho měsíce ode dne zániku účasti
tohoto člena v koordinační skupině,

6.6.5

neuzavření příslušných smluv na koordinaci, pokud by to způsobilo ohrožení plnění ročního plánu,

6.6.6

nerespektování rozhodnutí koordinační skupiny,

6.6.7

prodlení v plnění ročního plánu společné marketingové strategie v délce přesahující 3 měsíce.
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7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na
platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu
vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.
7.2 Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými po sobě jdoucími číslovanými
dodatky za souhlasu všech smluvních stran. Provádění změn jinou formou smluvní strany vylučují.
7.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.
7.4 Tato smlouva byla uzavřena v 8 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření všemi smluvními stranami.
7.6 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Zastupitelstva … ze dne …

8.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Za Partnerství, o.p.s., dne:

______________________
Za Ústecký kraj, dne:

Za Středočeský kraj, dne:

______________________

_________________________

Za Královéhradecký kraj, dne:

Za město Hradec Králové, dne:

_________________________

__________________________

Za město Děčín, dne:

Za město Pardubice, dne:

_________________________

__________________________

Za město Ústí nad Labem, dne:

_________________________
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Příloha č. 1. ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI
MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA
STATUT, KOMPETENCE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD KOORDINAČNÍ SKUPINY
PREAMBULE
Cykloturistika získává na stále větší popularitě, patří k nejoblíbenější dovolenkové aktivitě a
představuje i důležitou formu aktivního cestovního ruchu a hospodářství v Česku i Německu. Řeka Labe patří k
nejdůležitějším vodním tokům v Evropě.
Labská stezka představuje díky své poloze a napojení na další stezky v Česku i Německu a Evropě
(součást tras EuroVelo) důležitý marketingový potenciál pro další rozvoj cykloturistiky v obou zemích.
Společným zájmem partnerů Labské stezky je tedy využití zmíněných pozitivních trendů a prostřednictvím
vytvoření uceleného turistického produktu podél Labe podpořit cestovní ruch.
Labská stezka s celkem 1270 km délky je nejoblíbenější a nejnavštěvovanější cykloturistickou stezkou
v Německu. Každoroční hospodářský přínos stezky se jen v Německu odhaduje na desítky milionů EUR a stále
větší oblibu si získává i v Česku. Pro efektivní marketing Labské stezky (LS) je žádoucí dlouhodobá spolupráce
partnerů na obou stranách hranice, ale zároveň i úzká spolupráce při marketingu produktu LS mezi 3
koordinačními centry LS v Německu (sever, střed, jih) a v ČR (Partnerství o.p.s.). Partnery Labské stezky v Česku
(úsek pramen Labe - Dolní Žleb a úsek Vltavské stezky Lázně Toušeň - Praha - Mělník) se rozumí smluvní strany
Smlouvy o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka (a jimi zřízené organizace
s působností v cestovním ruchu).
Smluvní strany Smlouvy o spolupráci na marketingu produktu Labské stezky v ČR sdružení ve stálé
koordinační skupině se zároveň dohodly na vytvoření koordinačního centra pro Labskou stezku v ČR s cílem
zapojit kraje, obce, turistické organizace, soukromé poskytovatele služeb a NNO podél Labe do propagace a
financování produktu LS v ČR. Marketing celé Labské stezky v ČR má na starosti příslušné koordinační centrum
(koordinátor) Labské stezky v ČR – Partnerství o.p.s. a je financován z příspěvků partnerů smlouvy případně
dalších zdrojů.
Smluvní strany se dohodly na dostatečné podpoře dalšímu rozvoji cykloturistiky podél Labe se zaměřením na
marketing a propagaci Labské stezky formou:
- realizace společně odsouhlaseného marketingu Labské stezky (dále LS) jako turistického produktu,
- spolupráce na jednotném značení stezky a jeho údržbě,
- propojení Labské stezky s existujícími a plánovanými turistickými produkty navazujícími na LS,
- posílení návštěvnosti LS a především zvýšení podílu vícedenních cykloturistů,
- posílení povědomí o LS a značky Labská stezka v Česku a ve spolupráci s německými partnery i v Německu a
dalších evropských zemích,
- spolupráce se sousedními kraji a německými partnery.

I. Statut
Pro koordinaci aktivit na marketingu produktu Labská stezka se smluvní strany Smlouvy o spolupráci
mezi kraji a městy na marketingu produktu Labské stezky (dále Smlouva) dohodly zřídit koordinační skupinu.
Každá ze smluvních stran má nárok na vyslání 1 kvalifikovaného zástupce do koordinační skupiny. Koordinační
skupina je dobrovolným uskupení bez právní subjektivity. Shody se dosahuje konsensem většiny zastoupených
stran. Konkrétní fungování koordinační skupiny se řídí organizačním řádem (viz níže).
Hlavním cílem a aktivitou koordinační skupiny je koordinace marketingu produktu Labské stezky a spočívá
v následujících každoročních aktivitách:


příprava a vydání oficiálního cykloprůvodce po Labské stezce (LS) a zajištění jeho distribuce v ČR
zdarma,
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provozování oficiálního česko-německého webu LS s doménami www.labska-stezka.cz a
www.elberadweg.de jeho propojení s partnerskými weby krajů a jejich destinačních organizací, měst a
jejich turistických informačních center, služeb pro cykloturisty (www.cyklistevitani.cz) a webů
dálkových stezek (www.eurovelo.cz a www.ceskojede.cz),



provozování a aktualizace mobilní aplikace a mobilní verze webu o Labské stezce pro celou LS,



příprava příspěvků do Newsletteru o LS (4 x ročně, aktuality LS) s informacemi z české i německé části
LS,



účast na veletrzích cestovního ruchu a cyklistiky a cyklistických akcích a cyklokonferencích v ČR a
zahraničí s aktivní propagací LS,



spolupráce s partnery na akcích zahájení a zakončení cyklosezóny (duben/květen a září/říjen),



spolupráce při pořádání česko-německé konference k marketingu LS v ČR a účast na stejné akci u
partnerů v Německu,



zajištění financování marketingu produktu LS a společné rozhodování o alokaci prostředků pro
zajištění marketingu,



odsouhlasení společného marketingového plánu LS s výhledem na časové období následujících dvou
let,



příprava fotodokumentace ve spolupráci s CzechTourism, destinačními organizacemi a partnery,



koordinace proznačení LS v terénu (cyklotrasa č. 2, EuroVelo 4 a 7) včetně log, spolupráce na
jednotných informacích pro info panely a odpočívky,



prezentace LS v rámci nové mapy dálkových cyklotras ČR a národního produktu Česko jede,

II. Organizační řád
Organizačním řádem se řídí praktické fungování koordinační skupiny a případné změny organizačního
řádu si schvaluje skupina sama.
Koordinační skupina (dále KS) se schází minimálně 3 x ročně, aviso o svolání bude rozesláno minimálně
3 týdny dopředu s udáním termínu, místa konání schůzky a agendy ze strany koordinátora.
Místo konání schůzky KS bude rotovat v pořadí smluvních partnerů dle Smlouvy o partnerství a každý
smluvní partner bude zodpovědný za zajištění vyhovujících prostor pro schůzku koordinační skupiny. Z každé
schůzky pořizuje svolavatel zápis, který před konečným rozesláním pošle jednotlivým členů KS k ověření.
Koordinační skupina rozhoduje o rozpočtu pro marketingové aktivity na příslušný rok a jeho alokaci
v minimálním rozsahu nutném pro vydání oficiálního průvodce LS v češtině a němčině, provoz a aktualizaci
jednotného webu LS i mobilní aplikace a aktivní propagaci LS v Česku i zahraničí hlasováním. Právo rozhodovat
o rozpočtu přináleží pouze smluvním stranám, které uhradily pro příslušný rok svůj finanční podíl na
financování marketingových aktivit.
Koordinační skupina je ustavena na dobu neurčitou, přičemž každá smluvní strana nominuje svého
zástupce na základě podpisu Smlouvy o spolupráci. Pro vystoupení z koordinační skupiny je nutné vypovědět
Smlouvu o spolupráci a informovat o tomto kroku Koordinační centrum (koordinátora) a smluvní partnery.
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Organizační schéma

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A
MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU
LABSKÁ STEZKA
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Smlouva

smlouva
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Smlouva

smlouva

smlouva

smlouva

Smlouva

Koordinační centra
Elberadweg
v Německu
Česko jede
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(ECF, EGWA)

Sdružení

Obce

Destinační agentury
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Koordinátor společného marketingu

