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
ze 116. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 20. 7. 2016 od 10:10 hodin do 11:15 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/116R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 116. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Jitku Sachetovou
2. Mgr. Martina Kliku, MBA
Usnesení č. 2/116R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 116. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/116R/2016
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)bere na vědomí
1. Usnesení č. 12/86R/2015 C-01 Vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a jeho příspěvkových
organizací – průběžná informace
2. Usnesení č. 80/92R/2015 B-02 15 let Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 47/94R/2015 C-02 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic, stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2015 a rezervace finančních
prostředků na investiční akci pro rok 2016 - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
4 . Usnesení č. 37/98R/2015 C-02 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2015 a
rezervace finančních prostředků na investiční akci pro rok 2016 – Střední škola stavební,
Teplice, příspěvková organizace
5. Usnesení č. 22/103R/2016 B-02 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 –
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov, příspěvková organizace
6. Usnesení č. 79/103R/2016 Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 112/103R/2016 Nakládáním s majetkem
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8. Usnesení č. 33/104R/2016 D-01 Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR – rozdělení dotace
9. Usnesení č. 26/107R/2016 C-01 Dotační program: „Sport 2016“ - rozdělení dotací
10. Usnesení č. 27/107R/2016 C-01 Dotační program: „Volný čas 2016“ - schválení dotací
11. Usnesení č. 28/107R/2016 C-01 Dotační program: „Prevence rizikového chování v
Ústeckém kraji v roce 2016“ – schválení dotací
12. Usnesení č. 32/107R/2016 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „PL Petrohrad – rekonstrukce střechy I. etapa“ formou otevřeného řízení
13. Usnesení č. 63/107R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
,,Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - Oprava omítek a střechy,
výměna oken“, PD+IČ+AD zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
14. Usnesení č. 67/107R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
,,Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly“,
PD+IČ+AD zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
15. Usnesení č. 27/108R/2016 E-02 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace)
16. Usnesení č. 42/108R/2016 B-01 Projekt na podporu získání znalostí v oblasti logopedické
prevence
17. Usnesení č. 44/108R/2016 B-02 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 –
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
18. Usnesení č. 64/108R/2016 D-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
s názvem „SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu“ PD zadávané formou
otevřeného řízení
19. Usnesení č. 67/108R/2016 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Gymnázium Teplice – výměna oken“ formou otevřeného řízení
20. Usnesení č. 68/108R/2016 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí“ formou otevřeného řízení
21. Usnesení č. 78/108R/2016 Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 244/108R/2016 Bezúplatný převod výpočetní techniky – přerozdělení z ODM
2016
23. Usnesení č. 286/108R/2016 Poskytnutí věcného daru pro vítěze v soutěži „Rybí pochoutky
Ústeckého kraje“
24. Usnesení č. 5/110R/2016 Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015
25. Usnesení č. 16/110R/2016 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí
dotace z Fondu Ústeckého kraje
26. Usnesení č. 17/110R/2016 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace)
27. Usnesení č. 19/110R/2016 Stipendium Ústeckého kraje – 5. ročník 2008/2009 - výjimka ze
Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
28. Usnesení č. 20/110R/2016 Stipendijní program Ústeckého kraje – 8. ročník 2011/2012 –
odložení plnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje
29. Usnesení č. 21/110R/2016 Stipendijní program Ústeckého kraje – 11. ročník 2014/2015 –
odložení plnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje
30. Usnesení č. 24/110R/2016 Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
31. Usnesení č. 25/110R/2016 Souhlas s partnerstvím v projektu – oblast školství
32. Usnesení č. 32/110R/2016 Dotační program: „Sport 2016“ – dodatek ke smlouvě
33. Usnesení č. 45/110R/2016 Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 46/110R/2016 Nakládání s majetkem
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35. Usnesení č. 47/110R/2016 Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 48/110R/2016 C-02 Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 49/110R/2016 Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 50/110R/2016 Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 57/110R/2016 Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 58/110R/2016 Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 59/110R/2016 Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 60/110R/2016 Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 61/110R/2016 Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 62/110R/2016 Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 63/110R/2016 Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 64/110R/2016 Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 65/110R/2016 Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 66/110R/2016 Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 67/110R/2016 Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 68/110R/2016 Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 86/110R/2016 Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 87/110R/2016 Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 88/110R/2016 Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 97/110R/2016 Nakládání s majetkem
55. Usnesení č. 134/110R/2016 Nakládání s majetkem
56. Usnesení č. 135/110R/2016 Nakládání s majetkem
57. Usnesení č. 150/110R/2016 C-02 Projekt „Umění pozdního středověku v hornické oblasti
Krušnohoří“ v rámci programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014-2020
58. Usnesení č. 160/110R/2016 Společné prohlášení k politice soudržnosti – Silná obnovená
regionální politika pro všechny regiony po roce 2020
59. Usnesení č. 7/111R/2016 Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2015 v Ústeckém
kraji
60. Usnesení č. 8/111R/2016 Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a
vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014
61. Usnesení č. 9/111R/2016 Poskytnutí finanční dotace
62. Usnesení č. 10/111R/2016 Poskytnutí finančních dotací z Programu 2016 na podporu nové
techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně
prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a
ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
63. Usnesení č. 11/111R/2016 Dodatek č.1 Smlouvy 16/SML0374 na „Mobilní telefonie
Ústeckého kraje 2016“
64. Usnesení č. 14/111R/2016 Spolufinancování projektů IPRM Doprava, schválených
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – schválení žádostí o dotaci
65. Usnesení č. 17/111R/2016 D-01 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace)
66. Usnesení č. 17/111R/2016 D-02 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace)
67. Usnesení č. 18/111R/2016 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) – změna usnesení
68. Usnesení č. 19/111R/2016 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
69. Usnesení č. 20/111R/2016 Informace o uzavřeném dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
z Fondu Ústeckého kraje
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70. Usnesení č. 22/111R/2016 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem
71. Usnesení č. 25/111R/2016 Stipendium Ústeckého kraje – 3. ročník 2006/2007 - výjimka ze
Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje – odstranění tvrdosti
72. Usnesení č. 33/111R/2016 C-01 Dofinancování vědomostních, kulturních a sportovních
soutěží v roce 2016
73. Usnesení č. 35/111R/2016 Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 – 2021
74. Usnesení č. 39/111R/2016 C-01 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
75. Usnesení č. 41/111R/2016 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu“ PD zadávané formou
jednacího řízení bez uveřejnění
76. Usnesení č. 45/111R/2016 C-02 PL Petrohrad – rekonstrukce střechy
77. Usnesení č. 51/111R/2016 Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
78. Usnesení č. 56/111R/2016 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a
Ministerstvem práce a sociálních věcí
79. Usnesení č. 63/111R/2016 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období
let 2013 až 2016 – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje - poskytnutí dotací 2. Kolo
80. Usnesení č. 67/111R/2016 Fond vodního hospodářství ÚK – dodatek ke smlouvě
81. Usnesení č. 69/111R/2016 Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Za
společným dědictvím na kole i pěšky“ v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko a schválení Smlouvy o spolupráci mezi kooperačními partnery
projektu
82. Usnesení č. 72/111R/2016 C-01 Projekt: Společenský styk, stolování a kulinářské umění v
Čechách (Ústeckém regionu) a Sasku od poloviny 18. do poloviny 19. století
83. Usnesení č. 4/113R/2016 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
84. Usnesení č. 8/113R/2016 Poskytnutí finančních dotací
85. Usnesení č. 9/113R/2016 Vstup Ústeckého kraje do HSR-ÚK
86. Usnesení č. 11/113R/2016 SPZ Triangle – personální záležitosti
87. Usnesení č. 15/113R/2016 B-02 Připomínkové řízení k návrhu smlouvy o zajištění
stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
88. Usnesení č. 16/113R/2016 D-02 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2016“ - vyhodnocení
89. Usnesení č. 17/113R/2016 C-02 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016“ - vyhodnocení
90. Usnesení č. 18/113R/2016 D-02 Program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení
91. Usnesení č. 19/113R/2016 C-02 Program „Podpora lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí“ – vyhodnocení II.
92. Usnesení č. 22/113R/2016 Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
93. Usnesení č. 23/113R/2016 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí
dotace z Fondu Ústeckého kraje
94. Usnesení č. 24/113R/2016 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
95. Usnesení č. 25/113R/2016 Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v
rámci Fondu Ústeckého kraje
96. Usnesení č. 26/113R/2016 Spolufinancování projektů IPRM Doprava, schválených
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – schválení žádostí o dotaci
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97. Usnesení č. 27/113R/2016 D-01 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace) – poskytnutí dotace
98. Usnesení č. 30/113R/2016 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) – změna dotačního programu
99. Usnesení č. 31/113R/2016 Žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení
rozpočtové kázně
100.Usnesení č. 32/113R/2016 Projekty Interreg Europe – Dohoda o projektovém partnerství
101.Usnesení č. 34/113R/2016 Platový výměr ředitelky školy zřizované Ústeckým krajem
102.Usnesení č. 36/113R/2016 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje – oblast školství
103.Usnesení č. 37/113R/2016 C-01 Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské
studenty – vyhlášení 13. ročníku programu od akademického roku 2016/2017
104.Usnesení č. 39/113R/2016 B-01 „Prezentace středních škol a dětských domovů – Den dětí v
Podkrušnohorském zooparku“
105.Usnesení č. 43/113R/2016 Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 - vyúčtování
106.Usnesení č. 44/113R/2016 Podpora sportovních klubů a svazů
107.Usnesení č. 51/113R/2016 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2015
108.Usnesení č. 52/113R/2016 D-01 Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za
rok 2015 – účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření
109.Usnesení č. 52/113R/2016 D-02 Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za
rok 2015 – účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření
110.Usnesení č. 53/113R/2016 Zvýšení přídělu finančních prostředků z centrální rezervy
ekonomického odboru do rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje
111.Usnesení č. 54/113R/2016 Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací
řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ
Chomutov – úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“ formou otevřeného
řízení
112.Usnesení č. 55/113R/2016 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí“ zadávané formou
otevřeného řízení
113.Usnesení č. 61/113R/2016 Nakládání s majetkem
114.Usnesení č. 62/113R/2016 Nakládání s majetkem
115.Usnesení č. 70/113R/2016 Nakládání s majetkem
116.Usnesení č. 71/113R/2016 Nakládání s majetkem
117.Usnesení č. 72/113R/2016 Nakládání s majetkem
118.Usnesení č. 73/113R/2016 Nakládání s majetkem
119.Usnesení č. 74/113R/2016 Nakládání s majetkem
120.Usnesení č. 75/113R/2016 Nakládání s majetkem
121.Usnesení č. 76/113R/2016 Nakládání s majetkem
122.Usnesení č. 77/113R/2016 Nakládání s majetkem
123.Usnesení č. 78/113R/2016 Nakládání s majetkem
124.Usnesení č. 79/113R/2016 Nakládání s majetkem
125.Usnesení č. 80/113R/2016 Nakládání s majetkem
126.Usnesení č. 81/113R/2016 Nakládání s majetkem
127.Usnesení č. 82/113R/2016 Nakládání s majetkem
128.Usnesení č. 83/113R/2016 Nakládání s majetkem
129.Usnesení č. 84/113R/2016 Nakládání s majetkem
130.Usnesení č. 85/113R/2016 Nakládání s majetkem
131.Usnesení č. 86/113R/2016 Nakládání s majetkem
132.Usnesení č. 87/113R/2016 Nakládání s majetkem
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133.Usnesení č. 88/113R/2016 Nakládání s majetkem
134.Usnesení č. 89/113R/2016 Nakládání s majetkem
135.Usnesení č. 90/113R/2016 Nakládání s majetkem
136.Usnesení č. 91/113R/2016 Nakládání s majetkem
137.Usnesení č. 92/113R/2016 Nakládání s majetkem
138.Usnesení č. 93/113R/2016 Nakládání s majetkem
139.Usnesení č. 94/113R/2016 Nakládání s majetkem
140.Usnesení č. 95/113R/2016 Nakládání s majetkem
141.Usnesení č. 96/113R/2016 Nakládání s majetkem
142.Usnesení č. 97/113R/2016 Nakládání s majetkem
143.Usnesení č. 98/113R/2016 Nakládání s majetkem
144.Usnesení č. 99/113R/2016 Nakládání s majetkem
145.Usnesení č. 100/113R/2016 Nakládání s majetkem
146.Usnesení č. 101/113R/2016 Nakládání s majetkem
147.Usnesení č. 150/113R/2016 Nakládání s majetkem
148.Usnesení č. 151/113R/2016 Nakládání s majetkem
149.Usnesení č. 154/113R/2016 Nakládání s majetkem
150.Usnesení č. 257/113R/2016 Nakládání s majetkem
151.Usnesení č. 258/113R/2016 Nakládání s majetkem
152.Usnesení č. 259/113R/2016 Nakládání s majetkem
153.Usnesení č. 260/113R/2016 Nakládání s majetkem
154.Usnesení č. 261/113R/2016 Nakládání s majetkem
155.Usnesení č. 262/113R/2016 Nakládání s majetkem
156.Usnesení č. 263/113R/2016 Nakládání s majetkem
157.Usnesení č. 264/113R/2016 Nakládání s majetkem
158.Usnesení č. 266/113R/2016 Nakládání s majetkem
159.Usnesení č. 267/113R/2016 Nakládání s majetkem
160.Usnesení č. 268/113R/2016 Nakládání s majetkem
161.Usnesení č. 270/113R/2016 Nakládání s majetkem
162.Usnesení č. 271/113R/2016 Deponovaná zemina – zemník – umístěná ve SPZ Triangle –
zcizení
163.Usnesení č. 272/113R/2016 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace
164.Usnesení č. 273/113R/2016 Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na roky 2017 –
2021
165.Usnesení č. 274/113R/2016 Dodatek ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou se statutárním městem
Ústím nad Labem
166.Usnesení č. 275/113R/2016 Dohoda o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť
II (OSN II)
167.Usnesení č. 276/113R/2016 Aktualizace odpisového plánu, snížení příspěvku zřizovatele na
provoz a zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy pro Správu a údržbu
silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2016
168.Usnesení č. 277/113R/2016 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
169.Usnesení č. 279/113R/2016 Personální záležitosti příspěvkových organizací Ústeckého
kraje v oblasti kultury
170.Usnesení č. 280/113R/2016 Dar umělecké sbírky Ústeckému kraji
171.Usnesení č. 281/113R/2016 F Změna společenské smlouvy společnosti Severočeské
divadlo s.r.o.
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172.Usnesení č. 282/113R/2016 Program na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016 – změna v rozdělení
dotací
173.Usnesení č. 283/113R/2016 Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji
174.Usnesení č. 284/113R/2016 Transformační plán DOZP Brtníky, p.o.
175.Usnesení č. 285/113R/2016 Informace o uhrazených odvodech, krácení dotace a aktuální
informace o stavu řešení neuhrazených odvodů a neakceptovaného krácení dotace
176.Usnesení č. 286/113R/2016 „Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji –
věcné vyhodnocení cílů pro rok 2016 a definování nových optimálních kapacit pro rok
2017, včetně aktualizace Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 20162018 a revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje“
177.Usnesení č. 287/113R/2016 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
178.Usnesení č. 288/113R/2016 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
2017 - malý dotační program“ – vyhlášení
179.Usnesení č. 289/113R/2016 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2017“ – vyhlášení
180.Usnesení č. 290/113R/2016 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti
prorodinných aktivit 2017“ – vyhlášení
181.Usnesení č. 291/113R/2016 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací
zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
182.Usnesení č. 294/113R/2016 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti
sociální
183.Usnesení č. 296/113R/2016 Dofinancování propadu výnosů příspěvkových organizací
zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální pro rok 2016
184.Usnesení č. 302/113R/2016 Projekt „MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany
rašelinišť v Krušných horách“
185.Usnesení č. 306/113R/2016 Fond vodního hospodářství ÚK – dodatky ke smlouvám
186.Usnesení č. 308/113R/2016 Aktuální stav Regionální operační program Severozápad k
31.5.2016
187.Usnesení č. 309/113R/2016 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
188.Usnesení č. 310/113R/2016 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 – dotace
189.Usnesení č. 314/113R/2016 České Švýcarsko o.p.s. – jmenování zástupce ve správní radě
190.Usnesení č. 316/113R/2016 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
191.Usnesení č. 318/113R/2016 Různé
192.Usnesení č. 320/113R/2016 C-01 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2017
193.Usnesení č. 5/114R/2016 Poskytnutí finančního daru na fungování Kanceláře Asociace
Krajů České republiky
194.Usnesení č. 7/114R/2016 Žádost o finanční spoluúčast Ústeckého kraje z Fondu
mimořádných událostí pro město Lovosice
195.Usnesení č. 16/114R/2016 C-02 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže – žádosti o
dotaci
196.Usnesení č. 21/114R/2016 Dopravní obslužnost – mimořádné změny v autobusové dopravě
197.Usnesení č. 22/114R/2016 Regionální sektorová dohoda Ústeckého kraje pro autodopravu
198.Usnesení č. 24/114R/2016 Účast na jednání valné hromady Severočeského divadla s.r.o.
199.Usnesení č. 25/114R/2016 G Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce
2016 – výsledky
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
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Usnesení č. 60/22R/2013 Nakládání s majetkem na 30.06.2017
Usnesení č. 61/22R/2013 Nakládání s majetkem na 30.06.2017
Usnesení č. 62/22R/2013 Nakládání s majetkem na 30.06.2017
Usnesení č. 36/84R/2015 Projektové záměry v oblasti vzdělávání na 30.11.2016
Usnesení č. 12/86R/2015 C-02 Vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a jeho příspěvkových
organizací – průběžná informace na 31.12.2016
6. Usnesení č. 164/94R/2015 Výzva k předkládání žádostí o podporu – Podpora procesů ve
službách (průběžná výzva pro kraje) na 30.09.2016
7. Usnesení č. 222/98R/2015 B-02 Projekt centralizace nákupů pro příspěvkové organizace
zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví – informace o dalším
postupu na 01.09.2016
8. Usnesení č. 70/107R/2016 C-01 Vyhodnocení 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 zadávané
formou zjednodušeného podlimitního řízení na 31.08.2016
9. Usnesení č. 13/113R/2016 B-02 Oznámení předběžných informací o záměru zahájit
zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích práv k
programovým produktům společnosti Microsoft Corporation“ formou otevřeného řízení,
Schválení textu Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele, schválení Čestného prohlášení k problematice Microsoft
na 01.09.2016
10. Usnesení č. 13/113R/2016 B-03 Oznámení předběžných informací o záměru zahájit
zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích práv k
programovým produktům společnosti Microsoft Corporation“ formou otevřeného řízení,
Schválení textu Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele, schválení Čestného prohlášení k problematice Microsoft
na 29.07.2016
1.
2.
3.
4.
5.

Usnesení č. 4/116R/2016
Zahájení zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích práv k
programovým produktům společnosti Microsoft Corporation“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích
práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation“ formou otevřeného
řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále
jen „zákon“);
2. O způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena včetně DPH;
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona prokáže uchazeč způsobem uvedeným v § 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
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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 způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 1 služby
v rámci programu Microsoft Enterprise Agreement nebo alespoň 1 služby v rámci
programu Microsoft Enrollment for Education Solutions, každou však ve výši
minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne
podání nabídky), s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto
seznamu musí být:
o osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
o osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli, nebo
o 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. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.
Zadavatel požaduje prokázat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením
osvědčení o odborné kvalifikaci, ze kterého vyplyne, že je držitelem současně:
o dokladu osvědčujícího, že dodavatel je autorizovaný partner LSP –
Licensing Solution Partners (dříve LAR - Large Account Reseller) pro
Českou republiku společnosti Microsoft s.r.o.,
o Microsoft kompetence v úrovni Gold se zaměřením na Volume Licensing,
o Microsoft kompetence v úrovni Gold se zaměřením na Software Asset
Management,
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže předložením kopie
příslušných dokladů, popř. potvrzení výrobce SW (nebo jiné certifikační autority) o
složení nebo držení certifikace/autorizace – vše v platném znění;
4. O povinnosti uchazečů poskytnout k zajištění splnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
180.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky
- pojištěním záruky.
Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 640419 (číslo této VZ přidělené Věstníkem veřejných
zakázek), specifický symbol: IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty uchazeč prokáže
příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky, zároveň v nabídce uvedou
číslo účtu, na který požadují peněžní jistotu vrátit.
Bankovní záruka nebo pojistná smlouva o pojištění záruky (dále také „záruční listy“)
musí být v písemné formě předložena zadavateli v originále jako nedílná součást nabídky
v samostatné, oddělitelné složce příp. obalu, ze kterého jej lze vyjmout bez zásahu do
ostatních částí nabídky a bez jeho poškození, a do nabídky bude neoddělitelně vložena
kopie těchto záručních listin. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní
záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
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5. 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)

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

C)

jmenuje
členy komise pro otevírání obálek podle § 71 odst. 1 zákona, členy zvláštní komise pro
účely posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona a členy hodnotící komise podle § 74
zákona dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

D)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 28. 7. 2016
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, jako gestora, ve
spolupráci s Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru, a pracovníků
odd. veřejných zakázek zabezpečit nezbytné úkony této veřejné zakázky na služby
zadávané v otevřeném řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky
a doporučit přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
nejvhodnější.
Termín: 28. 11. 2016

E)

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

F)

určuje
Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí, jako gestora, ve
spolupráci s Ing. Františkem Končelem, vedoucím odboru investičního, 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. 5/116R/2016
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
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(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věci jediného akcionáře
v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem,
Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 takto:
určuje dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorem ověřujícím
závěry hospodaření za rok 2016 AGIS, spol. s r.o., IČ: 61326151, se sídlem v Mostě,
Moskevská 1/14, 434 01
Usnesení č. 6/116R/2016
Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé
lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016“ - vyhodnocení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora zvýšení komfortu
pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2016“
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu
,,Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové
péče na území Ústeckého kraje - 2016“
2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace v programu „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2016“ těmto žadatelům:
1. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.
Sídlo: Pražská 206/95, 418 01 Bílina
IČ: 61325422
2. Hospic sv. Štěpána, z.s.
Sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
3. HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
IČ: 25419561
4. Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
5. Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Sídlo: Žižkova 151, 436 01 Litvínov
IČ: 25030302
6. Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Sídlo: Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk
IČ: 61538990
7. MEDICINA, spol. s r.o.
Sídlo: Valovská 252, 441 01 Podbořany
IČ: 49904035
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8. Městská nemocnice v Litoměřicích

Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
IČ: 00830488

9. Nemocnice Kadaň s.r.o.

Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 25479300

10. Nemocnice Louny a.s.
Sídlo: Rybalkova 1400, 440 37 Louny
IČ: 27332730
11. Nemocnice Žatec, o.p.s.
Sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
IČ: 25026259
12. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

Sídlo: Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 25443801
13. REMED Meziboří s.r.o.
Sídlo: Javorová 105, 435 13 Meziboří
IČ: 47283661
14. VITA, s.r.o.

Sídlo: Nemocniční 264, 419 01 Duchcov
IČ: 61537713

ve výši a k účelu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného
v příloze č. 11 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/29Z/2016 s uvedenými
žadateli.
C) u k l á d á
1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu B) tohoto usnesení
Termín: 14. 10. 2016
2. RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
dle bodu B) Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 7/116R/2016
Projekty technické pomoci OP VK CZ.1.07/5.2.00/04.0005 „Administrace globálního grantu
Ústeckého kraje v opatření 5.2“ a CZ.1.07/5.1.00/39.0017 Řízení, kontrola, monitorování a
hodnocení globálních grantů Ústeckého kraje II“ - porušení rozpočtové kázně
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 269/D/2013, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu a předloženou informaci o dalším postupu v dané věci;
2.

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 270/D/2013, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu a předloženou informaci o dalším postupu v dané věci;

3.

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 271/D/2013, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu předloženou informaci o dalším postupu v dané věci;
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4.

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 156/P/2014, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu a předloženou informaci o dalším postupu v dané věci;

5.

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 157/P/2014, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu a předloženou informaci o dalším postupu v dané věci;

6.

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 158/P/2014, dle přílohy č. 6
předloženého materiálu a předloženou informaci o dalším postupu v dané věci;

7.

Rozhodnutí o prominutí daně dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a předloženou
informaci o dalším postupu v dané věci

Usnesení č. 8/116R/2016
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“ příjemcům
a to v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru schváleného usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 26/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015.
C) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace
části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2016
Usnesení č. 9/116R/2016
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
„Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 16/SML2970, na změnu doby
realizace projektu od 30. 5. 2016 do 30. 11. 2016
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 16/SML2969, na změnu doby
realizace projektu od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 16/SML2980, na změnu doby
realizace projektu od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016

B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi k podpisu dodatky dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2016
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Usnesení č. 10/116R/2016
Platový výměr ředitelky školy zřizované Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
dle § 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,
Ing. Jitce Haškové, ředitelce Vyšší odborné školy ekonomické, sociální, zdravotnické,
Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most,
příspěvkové organizace, plat od 22. 8. 2016 (platový výměr č. 4669),

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 22. 8. 2016

Usnesení č. 11/116R/2016
Odměna ředitelce školy zřizované Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, RNDr. Janě Adamcové, ředitelce Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a
zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most,
příspěvkové organizace, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů (č. O/1)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 19. 8. 2016

Usnesení č. 12/116R/2016
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s žádostí o změnu v rejstříku škol a školských zařízení a to:

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková
organizace, IČO: 44 555 440, Sídlo: Truhlářova 16, Ústí nad Labem, 400 03 Ústí nad
Labem
s výmazem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Dětského domova na
adrese Na Pile 1108/1, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, v rejstříku škol a školských zařízení,
s účinností od 1. 9. 2016.
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B)

ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2016

Usnesení č. 13/116R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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. 3 tohoto usnesení.
Usnesení č. 14/116R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ energetická a
stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“
formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ
energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště Černovická na
přestěhování truhlárny“ formou otevřeného řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) a podle
ustanovení § 27 zákona, na základě projektové dokumentace zpracované projekční
kanceláří Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
250 28 588.
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 bez DPH- váha 90 %,
– doba realizace v týdnech od předání a převzetí staveniště - váha 10 %.
V případě rovnosti bodového ohodnocení uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí
rozhodovat výše nabídkové ceny.
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 předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci,
- dle § 54 písmene d) zákona s tím, že uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou
způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
15

zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů (jde o osobou odpovědnou za živnost vázanou „Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování“);
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5 letech (počítáno zpětně ode dne podání
nabídky), a to pouze v objemu každé vyšší jak 20 mil. Kč bez DPH se zaměřením
na stavby pozemního stavitelství, a jako přílohu seznamu uchazeč předloží
osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně tří v seznamu uvedených
zakázek. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně;
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika
nebo inženýra nebo stavitele ( nebo osoby usazené nebo hostující ) v oboru
pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, že jde o osobu či
osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvést, zda jde
o zaměstnance uchazeče, subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele s tím, že
u subdodavatelů je nutno doložit i doklady vyžadované v § 51 odst. 4 zákona; tato
osoba bude současně uvedena i v závazném textu smlouvy, který bude součástí
nabídky)
4. O povinnosti uchazečů poskytnout k zajištění splnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
400.000,00 Kč bez DPH. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky
- pojištěním záruky.
Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 640137 specifický symbol IČO uchazeče, tak, aby byla
připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Složení
jistoty uchazeč prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky,
zároveň v nabídce uvedou číslo účtu, na který požadují peněžní jistotu vrátit.
Bankovní záruka nebo pojistná smlouva o pojištění záruky (dále také „záruční listy“)
musí být v písemné formě předložena zadavateli v originále jako nedílná součást nabídky
v samostatné, oddělitelné složce příp. obalu, ze kterého jej lze vyjmout bez zásahu do
ostatních částí nabídky a bez jeho poškození, a do nabídky bude neoddělitelně vložena
kopie těchto záručních listin. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní
záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
5. 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)

schvaluje
1. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona v podrobnostech dle prováděcího právního
předpisu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a jeho zveřejnění na profilu zadavatele
do 3 dnů od zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek
(dále jen „Věstník“).
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2 . zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a zveřejnění její textové
části na profilu zadavatele ode dne zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve
Věstníku minimálně do konce lhůty pro podání nabídek.
C)

jmenuje
členy komise pro otevírání obálek podle § 71 odst. 1 zákona, členy zvláštní komise pro
účely posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona a členy hodnotící komise podle § 74
zákona dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

D)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 15. 8. 2016
2. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, předložit
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky uchazeči,
jehož nabídka bude vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 10. 2016

E)

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

F)

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

Usnesení č. 15/116R/2016
Změny oproti typové smlouvě ke zřizování služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IX/1020/2016/DC se
společností T – Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ:
148 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
B) z m o c ň u j e
Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, k uzavření smlouvy dle
bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 16/116R/2016
Dohoda o předání prostor Pamětní síně Emila Filly na zámku v Peruci
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 Dohody o předání prostor mezi Dominikou Matušovou, Ústeckým
krajem a Galerií Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení.
B) u k l á d á
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré úkony
pro realizaci tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2016
Usnesení č. 17/116R/2016
Čerpání výjimek z odvodu z odpisů majetku 2013 u příspěvkových organizací Ústeckého kraje
v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
informaci o čerpání výjimek z odvodu z odpisů majetku 2013 u příspěvkové organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. - vyúčtování akce dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu, a informaci o průběhu akce „Opravy nemovitého
majetku budov čp. 1 a čp. 21 v ÚSP Snědovice“ – VZ - 276/2015 a možném soudním sporu o
stanovení výše smluvní pokuty,
B) r o z h o d u j e
v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, o uložení mimořádného odvodu z odpisů majetku roku 2013
z fondu investic Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkové
organizace, do rozpočtu zřizovatele ve výši 917 tis. Kč.
C) u k l á d á
a) Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámit ředitele příspěvkové
organizace s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje podle části B) tohoto usnesení,
Termín: 5. 8. 2016
b)

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, informovat Radu Ústeckého kraje
o průběhu řešení problematiky stanovení výše smluvní pokuty.
Termín: 30. 6. 2017

Usnesení č. 18/116R/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
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příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace,
formou finančního daru od:
- CHRISTEYNS s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČ: 26797283, ve výši 3 000,- Kč
na kulturní a sociální účely a aktivizační činnosti pro uživatele Domova pro osoby se
zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova ul., který je součástí příspěvkové organizace
-

,
v celkové výši 15 000,- Kč na kulturní a sociální účely a aktivizační činnosti, z toho
7 500,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova
ul. a 7 500,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň,
Březinova ul., které jsou součástí příspěvkové organizace

- Nadační fond Tesco, Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 28866991,
ve výši 30 000,- Kč na vybavení relaxační místnosti pro uživatele Domova pro osoby se
zdravotním postižením Kadaň, Březinova ul., který je součástí příspěvkové organizace
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 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- SEMILEAS, a.s., Husova 4, 513 01 Semily, IČ: 25930044, ve výši 4 000,- Kč
na volnočasové aktivity uživatelů

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 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace,
a) formou finančního daru od:
- Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Ideal Standard s.r.o.,
Zemská 623/43, Trnovany, 415 01 Teplice, IČ: 66091535, ve výši 5 000,- Kč na pořádání
festivalu Hájský kohout 2016, který se koná v září 2016
b) formou věcného daru od:
-

v celkové hodnotě

48 938,- Kč

- Cestovní taška s potiskem v pořizovací ceně 1 250,- Kč (pořízení v roce 2014)
- DVD přehrávač Sony v pořizovací ceně 1 490,- Kč (pořízení v roce 2008)
- DVD s HD LG RHT 498 H v pořizovací ceně 4 589,- Kč (pořízení v roce 2012)
- Epilátor Braun Silk Epil v pořizovací ceně 2 259,- Kč (pořízení v roce 2012)
- Hi-fi věž Philips v pořizovací ceně 1 649,- Kč (pořízení v roce 2009)
- Kancelářská židle v pořizovací ceně 1 919,- Kč (pořízení v roce 2013)
- Koberec modrý v pořizovací ceně 3 208,- Kč (pořízení v roce 2011)
- Kufr s dětským motivem v pořizovací ceně 3 119,- Kč (pořízení v roce 2014)
- Mobilní telefon SAMSUNG S5611 + SD karta v pořizovací ceně 3 000,- Kč
- (pořízení v roce 2015)
- Osobní počítač HP Pro 3520 v pořizovací ceně 10 965,- Kč (pořízení v roce 2013)
- Postel dřevěná v pořizovací ceně 3 600,- Kč (pořízení v roce 2013)
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- Pružinová matrace Bonell v pořizovací ceně 1 990,- Kč (pořízení v roce 2013)
- Psací stůl v pořizovací ceně 1 300,- Kč (pořízení v roce 2013)
- Televizor BEKO v pořizovací ceně 3 400,- Kč (pořízení v roce 2005)
- Tiskárna HP DESKJET 2050A v pořizovací ceně 1,- Kč (pořízení v roce 2013)
- Toaletní stolek v pořizovací ceně 2 200,- Kč (pořízení v roce 2008)
- TV EC 1006 v pořizovací ceně 2 999,- Kč (pořízení v roce 2006)

Usnesení č. 19/116R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Zemědělská farma Třmeňák v
Prunéřově“ oznamovatele BREZE a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Zemědělská farma Třmeňák v Prunéřově“
oznamovatele BREZE a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 20/116R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Novostavba čerpací stanice
PHM a sportbaru v Nákupním parku Chomutov, Otvice“ oznamovatele REAL ESTATE a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Novostavba čerpací stanice PHM a sportbaru v
Nákupním parku Chomutov, Otvice“ oznamovatele REAL ESTATE a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu
zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.

Usnesení č. 21/116R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Gestamp Czech - rozšíření
závodu, Žatec“ oznamovatele Gestamp Louny a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Gestamp Czech - rozšíření závodu, Žatec“
oznamovatele Gestamp Louny a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Usnesení č. 22/116R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „SPZ Triangle – čistírna
technologických odpadních vod“ oznamovatele Ústecký kraj
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „SPZ Triangle – čistírna technologických
odpadních vod“ oznamovatele Ústecký kraj, takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 23/116R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Neveřejná ČS PHM – areál
Metallplast Recykling, s.r.o. - Chabařovice“ oznamovatele METALLPLAST – RECYKLING,
spol. s r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Neveřejná ČS PHM – areál Metallplast Recykling,
s.r.o. - Chabařovice“ oznamovatele METALLPLAST – RECYKLING, spol. s r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 24/116R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Modernizace produkční
stanice selat Háj u Duchcova“ oznamovatele INTEGRAZ, spol. s r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k dokumentaci záměru „Modernizace produkční stanice selat Háj u
Duchcova“ oznamovatele INTEGRAZ, spol. s r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v následujícím kroku
zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a na
relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví.
Dále pak musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce
přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Usnesení č. 25/116R/2016
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek. Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Grünwaldské vřesoviště
na období 2016 – 2025
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

vydává
podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 33 odst. 1, § 44 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení
Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

B)

bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní rezervaci Grünwaldské vřesoviště na období 2016 - 2025 dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Usnesení č. 26/116R/2016
Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Jalovcové stráně nad Vrbičkou a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek. Návrh plánu péče o přírodní památku Jalovcové stráně nad
Vrbičkou na období 2016 – 2025
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

vydává
podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 36 odst. 1, § 37 odst. 1, § 44 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení
Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Jalovcové stráně nad Vrbičkou a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.

B)

bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní památku Jalovcové stráně nad Vrbičkou na období 2016 - 2025
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Usnesení č. 27/116R/2016
Fond vodního hospodářství ÚK – ukončení smluvního vztahu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválit ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
vedené pod evidenčním číslem poskytovatele č. 13/SML2404, s žadatelem obec Jimlín u Loun, IČ
00556327 v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje;

B)

ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 28/116R/2016
Veletrhy cestovního ruchu 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
účast Ústeckého kraje v roce 2017 na veletrzích cestovního ruchu Reisemarkt Dresden a
Holiday World Praha s vlastní expozicí Ústeckého kraje
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B)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit potřebné kroky pro
zajištění prezentace Ústeckého kraje na těchto veletrzích.
Termín: 28. 2. 2017

Usnesení č. 29/116R/2016
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpráva
o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. Dle § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o zahájení nového výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpráva o uplatňování Územní
energetické koncepce Ústeckého kraje“.
2. O způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH.
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
- seznam nejméně 2 významných služeb obdobného charakteru v celkové hodnotě
nejméně 200 tis. Kč bez DPH poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech
s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a kontaktní osoby objednatele.
4. O zaslání výzvy k podání nabídky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu uchazečům
uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu.

B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise podle § 74 zákona 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 nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpráva o uplatňování Územní
energetické koncepce Ústeckého kraje“ uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 5. 8. 2016
2. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
Odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit nezbytné úkony veřejné zakázky a
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předložit vyhodnocení výběrového řízení s návrhem na zadání této veřejné zakázky
vybranému uchazeči.
Termín: 31. 10. 2016

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 6/116R/2016

– Hodnotící tabulka žádostí o dotace v programu
„Podpora
zvýšení
komfortu
pacientů
při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové
péče na území Ústeckého kraje - 2016“

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/116R/2016

– Přehled žádostí doporučených ke schválení
v rámci „Dotačního programu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
(kotlíková dotace)“ v Ústeckém kraji

Příloha č. 3 k usnesení č. 13/116R/2016

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

Příloha č. 4 k usnesení č. 15/116R/2016

– Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
IX/1020/2016/DC

Příloha č. 5 k usnesení č. 16/116R/2016

– Návrh dohody o předání prostor mezi Dominikou
Matušovou, Ústeckým krajem a Galerií
Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkovou
organizací

Příloha č. 6 k usnesení č. 25/116R/2016

– Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
rezervace Grünwaldské vřesoviště a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek

Příloha č. 7 k usnesení č. 26/116R/2016

– Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní
památky Jalovcové stráně nad Vrbičkou a
stanovení jejích bližších ochranných podmínek
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Příloha č. 1 k usnesení č. 6/116R/2016

číslo žádosti

HODNOTÍCÍ TABULKA V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI
POSKYTOVÁNÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - 2016"

Žadatel

Datum
podání
žádosti

Druh lůžkové péče

Počet lůžek

Nárok na dotaci
dle jednotlivé
lůžkové péče (v
Kč)

Hornická nemocnice s
poliklinikou spol. s r.o.

2

Následná paliativní lůžková
Hospic sv. Štěpána, z.s. 20.6.2016
péče

25 000

26

650 000

629 000

629 000

3

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. 14.6.2016

Následná paliativní lůžková
péče

25 000

15

375 000

314 969

314 969

13 000

83

1 079 000

16 550 000

16 468 969

Předpokládané
Výše
Výše
celkové náklady
Nárok na
navrhované
požadované
na jednotlivou
dotaci (v Kč) dotace (v Kč)dotace (v Kč) lůžkovou péči (v
CELKEM
CELKEM
CELKEM
Kč)

1

17.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

Alokace na
lůžko (v Kč)

16 778 421

1 126 534

1 079 000

Účel

1 079 000

Dotace bude použita na pořízení elektricky polohovatelných lůžek vč.
hrazd, zdravotních matrací antidekubitních, nočních a jídelních stolků,
infuzních stojanů, zástěn k lůžkům, antidekubitních podložek, inhalátorů,
injekčních dávkovačů, digitálních teploměrů, EKG přístroje, defibrilátoru,
CRP testů, vozíků mechanických, toaletních křesel, chodítek, motodlah,
rollboardu pro přesun pacientů a magnetoterap. přístroje pro všechny
stanice LDN.

650 000

629 000

Organizace si plánuje pořídit chrániče na postranice, lůžkoviny, infuzní a
enterální přenosné pumpy, vyvíječ kyslíku, pulzní oxymetry, toaletní
křesla, sprchový vozík, invalidní vozík vč. doplňků, polohovací pomůcky,
protiskluzné podložky k lůžkům a podložky pro přesun kluzné, pásy pro
přesun imobilního pacienta.

375 000

314 969

Dotace bude použita na pořízení zdravotních matrací antidekubitních a s
kompresorem, infuzních stojanů, elastických prostěradel, kluzných a
protiskluzných podložek, monitorů pohybu pacientů na lůžku, lineárních
dávkovačů, vyvíječe kyslíku, oxymetrů aj.

5 356 000

Poskytnutá dotace bude organizací použita na pořízení mechanicky a
elektricky polohovatelných lůžek vč. postranic, závěsných vaků,
zdravotních matrací antidekubitních, nočních a jídelních stolků,
transportních a invalidních vozíků, toaletních a koupacích křesel,
antidekubitních hnízd, chodítek, vertikalizačních klínů, pojízdných
sedaček, transportních rolovacích desek, hydraulických zvedáků,
koupacích lůžek.

1 079 000

4

Krajská zdravotní, a.s.

20.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

412

5 356 000

5 356 000

5 356 000

5 356 000

5

Krušnohorská
poliklinika s.r.o.

17.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

50

650 000

840 000

840 000

650 000

650 000

Z dotace si organizace plánuje pořídit elektricky polohovatelná lůžka a
zdravotní matrace antidekubitní a to v počtu 30 ks. Výše dotace je
poskytnuta v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

6

Lužická nemocnice a
poliklinika, a.s.

13.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

33

429 000

493 940

429 000

429 000

429 000

Dotace bude použita na nákup elektricky polohovatelných pacientských
a vyšetřovacích lůžek, zdravotních matrací antidekubitních, nočních
stolků s jídelní deskou, hrazd, infuzních stojanů a signalizačního
systému "sestra-pacient".

7

MEDICINA, spol. s.r.o.

14.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

82

1 066 000

1 183 452

1 183 452

1 066 000

1 066 000

Dotace bude použita na pořízení elektricky polohovatelných lůžek vč.
ochrany postranic, zdravotních matrací antidekubitních, nočních stolků s
jídelní deskou, čističek vzduchu, oxygenerátorů, elektrostimulačního
přístroje, invalidních vozíků, antidekubitních pomůcek a invalidních
vozíků s těžištěm. Výše dotace je poskytnuta v souladu s podmínkami
vyhlášeného dotačního programu

8

Městská nemocnice v
Litoměřicích

15.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

160

2 080 000

3 626 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

Dle žádosti si organizace plánuje pořídit elektricky polohovatelná lůžka
vč. hrazd, rukojetí, košů a držáků berlí, dále zdravotní matrace
antidekubitní, noční a jídelní stolky, protektory, stojany infuzní, vanová
lůžka, převozová křesla a zvedáky se sítí.

Stránka 1

číslo žádosti
9

10

Žadatel

Datum
podání
žádosti

Nemocnice Kadaň s.r.o. 13.6.2016

Nemocnice Louny a.s.

Předpokládané
Výše
Výše
celkové náklady
Nárok na
navrhované
požadované
na jednotlivou
dotaci (v Kč) dotace (v Kč)dotace (v Kč) lůžkovou péči (v
CELKEM
CELKEM
CELKEM
Kč)

Druh lůžkové péče

Alokace na
lůžko (v Kč)

Počet lůžek

Nárok na dotaci
dle jednotlivé
lůžkové péče (v
Kč)

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

30

390 000

433 000

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

90

1 170 000

1 423 779

15.6.2016
Dlouhodobá intenzivní
ošetřovatelská péče (DIOP)

25 000

10

250 000

387 200

390 000

390 000

Účel

390 000

Dotace bude poskytnuta na pořízení nočních stolků s jídelní deskou,
křesel pro hygienu, přepravních křesel, stoliček do sprchy, vozíku na
ložní prádlo a vyšetřovacího lehátka pro oddělení LDN nemocnice.

1 420 000

1 420 000

1 420 000

Dotace bude poskytnuta na pořízení elektricky polohovatelných lůžek
vč. hrazd, zdravotních matrací antidekubitních, infuzních stojanů,
nebulizátoru, osobních vah, defibrilátoru, elektrických tonometrů a EKG
přístroje, šlapadla do lůžek, invalidních vozíků, zvedacích zařízení pro
pacienty, sprchovacích lehátek a drobných polohovacích a
rehabilitačních pomůcek pro oddělení LNP. Pro oddělení DIOP bude
pořízen plicní ventilátor s kompresorem.

11

Nemocnice Žatec, o.p.s. 13.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

50

650 000

677 500

650 000

650 000

650 000

Dle žádosti si organizace plánuje pořídit elektricky polohovatelná lůžka,
noční a jídelní stolky, pulzní magnet, lůžko pro magnet vč. příslušenství,
myčky podložních mís, sprchová křesla, motodlahy a vozík motodlahy.

12

Podřipská nemocnice s
poliklinikou Roudnice 13.6.2016
n.L., s.r.o.

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

71

923 000

1 319 800

923 000

923 000

923 000

Organizace si plánuje pořídit elektricky polohovatelná lůžka vč. hrazd a
hrazdiček, zdravotní matrace antidekubitní vč. kompresoru, noční stolky
s jídelní deskou, sprchovací lehátko, zvedák a lineární dávkovače.

13

REMED Meziboří s.r.o.

16.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

13 000

46

598 000

600 000

600 000

598 000

598 000

Z poskytnuté dotace budou pořízena elektricky polohovatelná lůžka
včetně hrazd a hrazdiček. Výše dotace je poskytnuta v souladu s
podmínkami vyhlášeného dotačního programu

17.6.2016

Následná a dlouhodobá
lůžková péče

884 000

Dotace bude použita na pořízení elektricky polohovatelných lůžek vč.
hrazd, hrazdiček a stoliček, zdravotních matrací antidekubitních, nočních
a jídelních stolků, infuzních stojanů, zvedáků pacientů, nafukovací
matrace antidekubitní, motodlahy, přepravních, převazových a WC
vozíků.

14

VITA, s.r.o.

13 000

68

884 000

899 779

Stránka 2

884 000

884 000

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/116R/2016

Pořadové
číslo

Pořadové
číslo

Jméno žadatele

1 0836/2016 Jiřina

Příjmení žadatele

Sárköziová

Rok narození

Maximální výše
dotace v Kč

Místo realizace - obec

Typ
nového
zdroje
(A1, A2,

1975

94 204,00 Kč Dubí

A2
C

2 1245/2016 Naďa

Součková

1962

120 000,00 Kč Dobříň

3 1365/2016 Petr

Bartoš

1950

112 500,00 Kč Ústí nad Labem

A2
A2

4 1422/2016 Věruška

Čapková

1949

112 500,00 Kč Ročov

5 1427/2016 Kateřina

Sixtová

1991

105 000,00 Kč Kostomlaty pod Milešovkou

A1
B

6 1433/2016 Diana

Juračková

1974

120 000,00 Kč Žalany

7 1436/2016 Jan

Daňa

1975

120 000,00 Kč Liběšice

B
C

8 1437/2016 Zdeněk

Melo

1942

112 500,00 Kč Staré Křečany

9 1439/2016 Miloš

Mohaupt

1979

120 000,00 Kč Podsedice

A3
B

10 1440/2016 Jaroslav

Silber

1972

120 000,00 Kč Hřivice

11 1441/2016 Irena

Bendová

1951

112 500,00 Kč Chodovlice

A2

112 500,00 Kč Žatec

A1

105 000,00 Kč Sedlec

A1

12 1442/2016 Lukáš

Drchal

1989

13 1444/2016 Václav

Hrzán

1941

1 466 704,00 Kč

Legenda:
A1 - kotel na tuhá paliva - výhradně uhlí
A2 - kotel na tuhá paliva - kombinovaný (uhlí/biomasa)
A3 - kotel na tuhá paliva - výhradně biomasa
B - tepelné čerpadlo
C - kondenzační kotel na zemní plyn

počet žádostí dle
požadovaného typu
zařízení

3
4
1
3
2
13

Příloha č. 3 k usnesení č. 13/116R/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
1. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u
Šluknova 417, příspěvková organizace, IČO:
00412074, sídlo: Lipová u Šluknova 417,
PSČ: 407 81
2. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad
Labem, Špálova 2, příspěvková organizace,
IČO: 44555245, sídlo: Ústí nad Labem,
Špálova 2/2712, PSČ: 400 11

dárce

účel přijetí daru

Dejme dětem šanci o.p.s., IČO: 22903844, na pořízení naslouchadla - zdravotní pomůcka, pro
sídlo: Praha 4, Nad Nuslemi 714/11, PSČ: Jaroslava Gorola
140 00
na pořízení knih ke studijním účelům - obor truhlář,
pro Járu Kaleju
na rekreaci a volnočasové aktivity dětí
Coca-Cola HBC, IČO: 41189698, sídlo:
Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1329, PSČ:
198 21

ve výši
10 000,00
1 200,00

177 600,00

nabytí majetku formou daru
1. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u
Šluknova 417, příspěvková organizace, IČO:
00412074, sídlo: Lipová u Šluknova 417,
PSČ: 407 81

Dejme dětem šanci o.p.s., IČO: 22903844, startovací balíček při odchodu z DD, pro Karla
sídlo: Praha 4, Nad Nuslemi 714/11, PSČ: Polláka
140 00
startovací balíček při odchodu z DD, pro Erika Jílka
12ti dílná sada hrnců pro samostatné vaření v rámci
mimoškolní činnosti, pro Janu Gorolovou

22 000,00
22 000,00
5 000,00

Příloha č. 4 k usnesení č. 15/116R/2016
Číslo smlouvy : IX/1020/2016/DC
Číslo smlouvy TMCZ : 104639-000-00

Ústecký kraj
IČ 70892156
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem
:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ : 417 03
IČ
:
00080837
DIČ
:
CZ00080837
bankovní spojení
:
KB Teplice, č.ú.: 78-7308630297/0100
za niž jedná ředitel Ing. Vladimír Macholda
dále jen „zavázaný“
a
T – Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem
:
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ: 148 00
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3787
IČ
:
64949681
DIČ
:
CZ64949681
bankovní spojení
:
KB Praha 2
číslo účtu
:
192235200217/0100
za niž jedná Mgr. Vladislav Jursík na základě pověření
dále jen „oprávněný“
uzavřeli dnešního dne tuto

smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě

dle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(1)

I.
Ústecký kraj je vlastníkem pozemku p.p.č. 1338/1 v k.ú. Dobrná, zapsaného na LV č. 160, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec
Dobrná, okres Děčín, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín a komunikace č. III/26228, která se nachází na uvedeném pozemku,
p.p.č. 610/1 v k.ú. Folknáře, zapsaného na LV č. 333, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, okres Děčín,
evidovaného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace
č. III/26228, která se nachází na uvedeném pozemku,
p.p.č. 612/1 v k.ú. Folknáře, zapsaného na LV č. 333, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, okres Děčín, evidovaného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace č. III/26228,
která se nachází na uvedeném pozemku,
a
p.p.č. 612/2 v k.ú. Folknáře, zapsaného na LV č. 333, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, okres Děčín, evidovaného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace č. III/26228,
která se nachází na uvedeném pozemku.

47097, IRN 125602/2012

1

Pozemky výše uvedené jsou dále společně označeny jako „služebné pozemky“.
2)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, je na základě zřizovací listiny č.
130/2001, ve znění pozdějších dodatků, oprávněna k výkonu vlastnických práv Ústeckého kraje
k silnicím II. a III. tříd, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci své územní působnosti
(správa majetku kraje). Výkon tohoto vlastnického práva se vztahuje i k služebným pozemkům.

3)

Oprávněný je vlastníkem zařízení „Děčín-Sítě-47097-Kamenická-Sokolí Vrch - Výstavba
optických tras TMCR“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které
je uloženo ve služebných pozemcích (dále jen „zařízení“).

1)

Zavázaný, v souladu se zřizovací listinou citovanou v článku I. odst. 2 a usnesením Rady
Ústeckého kraje uvedeným v článku IV. této smlouvy, zřizuje ve prospěch oprávněného
ke služebným pozemkům dle § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, služebnost inženýrské sítě spočívající v povinnosti zavázaného strpět
zřízení, provozování, udržování, provádění úprav a modernizace zařízení, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním, prováděním úprav a modernizace zařízení, a
to v rozsahu podle geometrického plánu č. 451-116/2014 ze dne: 24.2.2015 a č. 359-116/2014 ze
dne: 18.2.2015, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. l.

2)

Oprávněný práva odpovídající služebnosti inženýrské sítě přijímá.

1)

Služebnost dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou úhradu, a to v částce 126.300,00 Kč
(2.400,00 Kč + 123.900,00 Kč), k níž je připočtena DPH ve výši dle příslušného právního
předpisu, celkem 152.823,00 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu
ze dne: 5.12.2014 a v protokolu ze dne: 6.6.2016.

2)

Částka uvedená v odst. 1 byla uhrazena před podpisem této smlouvy, což zavázaný stvrzuje svým
podpisem na této smlouvě.

3)

Náklady spojené se zřízením služebnosti dle této smlouvy se zavazuje uhradit oprávněný.

II.

III.

IV.
O zřízení služebnosti dle této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne usnesením č. , které je
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
V.

Na základě této smlouvy lze provést ve prospěch oprávněného vklad práva odpovídajícího
služebnosti inženýrské sítě ke služebným pozemkům do katastru nemovitostí takto:
v části C příslušného LV:
Služebnost inženýrské sítě dle § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, s právem zřízení, provozování, udržování, provádění úprav a modernizace zařízení
„Děčín-Sítě-47097-Kamenická-Sokolí Vrch-Výstavba optických tras TMCR“, jakož i vstupu a vjezdu
oprávněného na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním, prováděním
úprav a modernizace tohoto zařízení.

1.

VI.

Oprávnění ze služebnosti vzniká vkladem práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí
na základě této smlouvy. Návrh na vklad se zavazuje podat oprávněný do 3 měsíců od uzavření
této smlouvy.

2

2.

Účastníci shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, její obsah
je jim srozumitelný a považují jej za určitý, což stvrzují svými podpisy.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden bude zaslán Katastrálnímu
úřadu prostřednictvím oprávněného, dva obdrží zavázaný a jeden oprávněný.

4.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
zavázaný, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána
oprávněnému do datové schránky ID y9wch5i.

V Dubí, dne …………………………….……

V Praze, dne ….....................................…

Zavázaný
Ústecký kraj
zastoupený
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizací,
za niž jedná
Ing. Vladimír Macholda, ředitel

Oprávněný
T- Mobile Czech Republic a.s.
za niž jedná
Mgr. Vladislav Jursík
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Příloha č. 5 k usnesení č. 16/116R/2016

Dohoda o předání prostor
Smluvní strany:
1. Dominika Matušová, r.č.
(dále jen “vlastnice“)

, bytem

a
2. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, IČ 360724, Pivovarská 29,
440 01 Louny, jednající ředitelkou, PhDr. Alicí Štefančíkovou
(dále jen “oprávněná“)
a
3. Ústecký kraj, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
zastoupen hejtmanem, Oldřichem Bubeníčkem
(dále jen „Zřizovatel“)
(všechny smluvní strany společně dále jen „Smluvní strany“)

I. Preambule
1.
Vlastnice je současným vlastníkem pozemku parcelní číslo St. 11 v Obci Peruc,
katastrální území Peruc, na kterém stojí stavba zámku Peruc číslo popisné 1 (dále jen
„budova“).
2.
Po převzetí budovy zjistila vlastnice, že budova je ve velkém rozsahu napadena
dřevomorkou a je nutné provést bezodkladnou sanaci celé budovy (dále jen „sanace“) a
v návaznosti na sanaci celkovou opravu budovy (dále jen „oprava“).
3.
Oprávněná užívá na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 23.dubna
1997 část budovy (dále jen „prostory“).
4.
Zřizovatel prohlašuje, že je osobou, která zřizuje oprávněnou jako svou
příspěvkovou organizaci.

II. Předmět dohody
1.
Vlastnice se v rámci provedení sanace a opravy budovy rozhodla provést sanaci a
opravu současně i v prostorách.
2.
Za účelem provedení sanace a opravy budovy se oprávněná zavazuje vyklidit
prostory a předat vlastnici vyklizené prostory v termínu do 1. srpna 2016.

3.
Vlastnice se po provedení sanace a opravy zavazuje předat oprávněné zpět
prostory, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vlastnice předpokládá termín dokončení
sanace a opravy v termínu do 30.6.2018. V případě, že se vlastnice dozví, že sanace a
opravy v prostorách nebudou moci být k tomuto termínu ukončeny, sdělí tuto skutečnost
bez prodlení oprávněné.
4.
Vlastnice bere na vědomí, že prostory užívané oprávněnou jsou kulturní památkou
a jsou prezentovány jako památník Emila Filly na dobu, kdy v těchto prostorách Emil Filla
žil. Z toho důvodu budou sanační i ostatní stavební práce v prostorách prováděny šetrným
způsobem tak, aby zůstala zachována autenticita prostor i po provedených opravách.

III. Předání prostor
1.
Oprávněná splní svou povinnost předat prostory vlastnici dle této dohody
vyklizením prostor tak, aby prostory neobsahovaly žádné věci oprávněné nebo věci třetích
osob s výjimkami věcí, které nebudou z prostor po dobu provádění sanací a oprav
odstraněny a které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této dohodě a řádným předáním klíčů k
prostorům vlastnici.
2.
Předání klíčů k prostorům potvrdí svými podpisy vlastnice a oprávněná
v předávacím protokolu.
3.
Vlastnice splní svou povinnost předat prostory po provedené sanaci a opravě dle
této dohody tak, že předá oprávněné zpět klíče k vyklizeným prostorům tak, aby
neobsahovaly žádné věci vlastnice nebo věci třetích osob.
4.
Předání klíčů k prostorům potvrdí svými podpisy vlastnice a oprávněná
v předávacím protokolu.

IV. Závěrečná ustanovení
1.
Vztahy mezi smluvními stranami dohodou výslovně neupravené se řídí zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni.
2.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3.
Změny a doplňky této dohody jsou platné jen tehdy, jsou-li vypracovány písemně
jako číslovaný dodatek této dohody a jsou-li podepsány všemi smluvními stranami.
4.
Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
5.
O schválení dohody rozhodla Rada Ústeckého kraje v souladu s ust. § 59 odst. 3
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
usnesením č. ……… na schůzi konané dne ………..

6.
Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena na základě jejich pravé
svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne................. 2016

V Lounech dne ......................... 2016

..............................................
Dominika Matušová
Vlastnice

......................................................
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
oprávněná

V Ústí nad Labem dne ……..
…………………………………
Oldřich Bubeníček, hejtman
Zřizovatel

Příloha č. 6 k usnesení č. 25/116R/2016
Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne .……… 2016
o zřízení Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
Rada Ústeckého kraje vydává podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 odst. 1, § 44 odst. 3 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště (dále jen „přírodní rezervace“).
(2) Předmětem ochrany jsou:
a) přírodní stanoviště: R3.1 - Otevřená vrchoviště, R2.3 – Přechodová rašeliniště, L9.2A Rašelinné smrčiny, R3.2 - Vrchoviště s klečí, T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky,
b) zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin: rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia),
kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), rojovník
bahenní (Ledum palustre), šicha černá (Empetrum nigrum), vítod douškolistý (Polygala
serpyllifolia), zdrojovka potoční (Montia hallii), prha arnika (Arnica montana),
c) zvláště chráněné a vzácné druhy živočichů: lesklice horská (Somatochlora alpestris),
lesklice severská (S. arctica), vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), tetřívek obecný
(Tetrao tetrix), bekasina otavní (Gallinago gallinago) a bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra).
Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace
(1) Přírodní rezervace se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Nové Město u Mikulova.
Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č.
1 tohoto nařízení.
(2) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma a zákres do
katastrální mapy jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní rezervace

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
b) povolovat a umísťovat veškeré stavby,
c) provádět terénní úpravy,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmelišť a volného
přikrmování zvěře (zásypy, slaniska, apod.); toto omezení se netýká zařízení sloužících pro
podporu tetřívka obecného,
e) provádět umělou obnovu lesa včetně přípravy půdy,
f) používat hnojiva a biocidy, provádět úpravu pH půdy vápněním,
g) provádět odvodňování, provádět údržbu odvodňovacích zařízení,
h) tábořit, zřizovat cesty a stezky pro jízdu na koni včetně doprovodných zařízení, vyznačovat
cyklistické stezky a stezky pro pěší,
i) provádět výzkumné a průzkumné práce spojené s narušováním přírodních stanovišť a
ovlivňováním populací rostlin a živočichů (včetně sběru živočichů a rostlin, vyjma lesních
plodů),
j) provádět geologické práce,
k) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na
lesních pozemcích,
l) vjíždět motorovými vozidly (netýká se vozidel policie a složek integrovaného záchranného
systému při výkonu služby a dále vozidel a techniky sloužící k řádnému obhospodařování
pozemků nebo k provádění péče o přírodní rezervaci); toto omezení se netýká lesních cest.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška Okresního národního výboru Teplice ze dne 12.10.1989, kterou se určuje
chráněný přírodní výtvor Grünwaldské vřesoviště.
Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
1. náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č.
Pořadí
bodu
v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Souřadnice Souřadnice
Y
X
787311.84
787296.65
787283.52
787269.58
786850.51
786732.73
786687.88
786687.00
786672.64
786670.61
786662.34
786658.85
786506.90
786265.24
786203.93
786178.18
786124.54
786003.99
785962.20
785844.43
785811.93
785781.38
785650.97
785578.90
785486.92
785229.78
787267.68
787258.99
787245.41
787228.79
787193.99
787187.37
786785.39
786755.99
786755.64
786730.20
786727.00
786713.24
786733.35
786697.77
786610.35
786576.89
786568.05

968133.22
968189.53
968240.24
968293.30
968812.34
969337.47
968910.39
968936.79
968982.50
969197.84
969020.81
969113.21
969804.50
969688.82
969669.51
969669.60
969658.86
969667.45
969679.17
969607.80
969579.37
969536.26
969391.26
969252.23
969080.31
968798.73
968429.78
968457.73
968502.64
968609.91
968707.84
968737.64
968854.35
968891.83
968925.74
969000.92
969044.19
969065.77
969415.70
969597.17
969710.44
969754.16
969787.33

Pořadí
bodu
v obrazci
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

/

,

Souřadnice Souřadnice
Y
X
786562.28
786577.07
786589.50
786600.48
786651.79
786660.59
786670.33
786691.49
786694.86
786713.03
786738.87
786822.33
786904.87
786992.99
787095.05
787188.63
787246.12
787269.77
787281.76
787284.94
787259.29
787253.93
787195.26
787135.70
787100.92
786996.72
786873.18
786868.76
786694.82
786626.02
786307.14
786246.20
786115.35
786124.67
786292.96
786405.70
786529.99
786551.80
786657.97
786641.02
786585.26
786548.15
786536.23

969834.95
969868.66
969991.08
970029.81
970071.85
970068.10
970068.10
970080.84
970090.57
970101.81
970102.18
970145.52
970172.79
970165.48
970161.74
970159.53
970152.16
970159.30
970167.54
970181.13
970180.09
970188.60
970186.06
970205.39
970205.96
970237.22
970242.81
970233.23
970251.66
970311.38
970486.77
970500.14
970442.59
970431.94
970428.78
970387.99
970298.89
970298.43
970197.12
970155.10
970067.22
969947.26
969876.54

Pořadí
bodu
v obrazci
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Souřadnice Souřadnice
Y
X
786545.85
786528.99
785207.49
785071.14
784941.42
784896.46
784900.89
784873.62
784873.62
784940.69
784944.37
785109.50
785205.22
785314.36
785322.47
785315.10
785294.46
786590.88
786570.83
786628.13
786729.82
786623.93
786581.13
786578.48
786171.11
786458.90
785936.98
785858.62
785418.28
785358.91
785321.29
785344.49
786558.22
786476.14
786386.57
786249.50
786240.27
786221.55
786210.88
786178.42
786089.47
786052.08
785956.08

969853.15
969833.76
968737.06
968560.91
968426.77
968394.34
968273.47
968217.45
968193.87
968149.65
968097.32
968049.88
968091.87
968339.06
968368.54
968499.00
968610.29
969645.05
969590.76
969365.09
968686.55
968641.32
968597.65
968574.36
970462.48
969754.71
969703.97
969661.04
968967.75
968934.93
968900.57
968878.63
969691.72
969690.46
969669.50
969637.46
969648.56
969637.64
969606.27
969598.61
969596.10
969600.74
969646.58

Pořadí
bodu
v obrazci
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Souřadnice Souřadnice
Y
X
785899.94
785862.50
786667.55
786701.37
786755.54
787041.92
787202.71
787290.45
786685.40
786553.10
787260.47
786707.19
785436.71
785339.98
785329.87
785298.15
785286.01
785354.77

969644.84
969632.90
969247.82
968767.59
968715.76
967961.18
967971.59
968385.59
968824.34
968515.67
968333.41
968870.35
969003.13
968837.57
968816.22
968777.60
968752.18
968708.33

Pořadí
bodu
v obrazci
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Souřadnice Souřadnice
Y
X
785303.39
785250.68
785338.48
785439.26
785455.46
785780.84
785772.16
785812.59
785880.96
786357.03
786387.93
786521.77
786514.90
786518.39
786618.67
786391.94
786559.21
786570.51

968580.74
968785.40
969003.49
969118.05
969166.95
969639.92
969649.02
969682.67
969703.63
969727.28
969743.19
969809.37
969816.42
969838.49
970116.01
970401.38
969816.81
969794.13

Pořadí
bodu
v obrazci
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Souřadnice Souřadnice
Y
X
786593.91
786717.05
786727.97
786708.51
786795.36
787034.41
786968.46
786902.20
786816.98
786740.33
786716.24
786697.76
786652.98
786646.23
786615.82
786590.18

969690.76
969229.68
969199.81
969137.09
968795.72
967950.38
967982.69
968011.43
968049.56
968126.88
968182.78
968285.01
968370.26
968411.71
968455.15
968485.81

Příloha č. 2 k nařízení Ústeckého kraje č.

/

,

Příloha č. 7 k usnesení č. 26/116R/2016

Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne .……… 2015
o zřízení Přírodní památky Jalovcové stráně nad Vrbičkou a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek
Rada Ústeckého kraje vydává podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36 odst. 1, § 37 odst. 1, § 44
odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Jalovcové stráně nad Vrbičkou (dále jen „přírodní
památka“) a její ochranné pásmo.
(2) Předmětem ochrany jsou zachovalá přírodní stanoviště zahrnující výslunné bylinné
porosty mezofilního až stepního charakteru s výskytem jalovce obecného s biotopy:
Mezofilní ovsíkové louky (T1.1), Úzkolisté suché trávníky (T3.3) a Širokolisté suché
trávníky (T3.4); nelesní stanoviště suťových polí a skal s biotopy: Štěrbinová vegetace
silikátových skal a drolin (S1.2) a Pohyblivé sutě (S2) a lesní společenstva s biotopy:
Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2), Hercynské dubohabřiny (L3.1), Středoevropské
bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a Suťové lesy (L4); a vzácné druhy živočichů na
jmenované biotopy vázané, zejména saranče vrzavá (Psophus stridulus) a druh kuňka
obecná (Bombina bombina) a její biotop.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji v katastrálním území Vrbička. Hranice
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ústeckém kraji v katastrálním území
Vrbička. Hranice ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je
uvedeno v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
b) povolovat a umísťovat veškeré stavby,
c) provádět terénní úpravy,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení (mimo zařízení pro lov
– kazatelny, posedy) včetně krmelišť a volného přikrmování zvěře (zásyp, slaniska,
apod.),
e) používat hnojiva a biocidy, to se nevztahuje na použití repelentů při ochraně mladých
lesních porostů, dále biocidů při likvidaci invazních druhů a péči o přírodní památku,
f) snižovat podíl listnatých dřevin v porostní skupině při provádění umělého zalesnění
všech druhů, včetně zalesnění při obnově lesa, vylepšení proti nezdaru či podsadeb,
g) umisťovat a provádět těžby mýtní a těžby nahodilé v dubových porostech (mimo
jehličnany), odstraňovat pařezy a odumírající a mrtvé dřevo z porostu; to se
nevztahuje na těžby nahodilé v případech, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen
život nebo zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
1. náměstek hejtmana
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Příloha č. 1 k nařízení č.
Pořadí
Souřadnice
bodu
Y
v obrazci
Přírodní památka
1
822692.21
2
822676.43
3
822651.26
4
822636.01
5
822616.43
6
822618.55
7
822578.30
8
822520.44
9
822478.16
10
822452.97
11
822432.01
12
822440.66
13
822259.34
14
822229.35
15
822205.66
16
822153.21
17
822141.22
18
822123.25
19
822108.76
20
822085.44
21
822066.89
22
822058.49
23
822040.37
24
822036.73
25
822011.55
26
821996.21
27
821973.30
28
821975.66
29
822036.89
30
822016.65
31
821998.79
32
821817.98
33
821823.09
34
821829.43
35
821817.12
36
821810.18
37
821781.44
38
821776.85
39
821767.41
40
821766.24
41
821842.54
42
821861.95

/

Souřadnice
X
1019753.83
1019769.86
1019787.65
1019795.70
1019805.19
1019821.40
1019845.35
1019871.12
1019868.27
1019879.91
1019884.25
1019911.34
1019988.53
1019919.91
1019929.87
1019952.15
1019949.95
1019950.23
1019951.99
1019955.38
1019956.73
1019957.33
1019943.01
1019934.30
1019934.33
1019930.54
1019931.18
1019958.74
1019983.74
1020033.65
1020139.82
1020165.23
1020144.03
1020132.47
1020128.53
1020141.44
1020164.49
1020172.67
1020195.16
1020231.03
1020231.44
1020246.83

,
Pořadí
Souřadnice
bodu
Y
v obrazci
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

821888.67
821938.46
821962.30
821974.22
821995.75
822035.09
822064.88
822095.94
822101.25
822103.08
822110.40
822143.64
822169.77
822163.00
822125.16
822114.35
822111.61
822111.22
822114.54
822068.44
822049.86
822026.78
821999.24
821979.24
821970.02
821967.36
821960.00
821946.71
821940.72
821940.58
821934.31
821904.74
821896.04
821793.20
821676.41
821580.63
821532.75
821411.07
821410.84
821402.51
821395.60
821384.10

Souřadnice
X
1020254.33
1020227.54
1020221.20
1020215.43
1020194.08
1020172.73
1020159.85
1020225.49
1020223.94
1020234.26
1020244.47
1020253.34
1020271.83
1020273.58
1020290.43
1020299.17
1020307.39
1020329.10
1020344.76
1020359.31
1020376.08
1020390.38
1020415.78
1020439.97
1020451.63
1020456.32
1020463.14
1020468.95
1020477.06
1020503.22
1020522.95
1020556.77
1020574.01
1020593.72
1020617.03
1020650.33
1020669.77
1020714.77
1020693.43
1020680.32
1020631.14
1020607.92

Pořadí
Souřadnice Souřadnice
bodu
Y
X
v obrazci
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

821354.63
821305.92
821304.65
821301.75
821299.34
821254.40
821246.36
821237.59
821234.27
821231.64
821231.39
821207.18
821197.35
821160.59
821112.76
821061.93
821053.80
820968.02
820915.30
820911.13
820885.65
820855.01
820848.24
820809.60
820771.73
820764.74
820729.42
820737.08
820742.06
820757.50
820762.71
820765.17
820805.81
820886.99
820898.27
820950.69
821007.77
821098.45
821118.36
821123.04
821125.37
821135.24

1020630.68
1020647.64
1020643.40
1020637.63
1020633.48
1020541.07
1020551.62
1020558.41
1020558.93
1020559.34
1020559.38
1020562.67
1020563.85
1020562.38
1020571.29
1020575.20
1020579.45
1020620.17
1020681.26
1020685.48
1020712.56
1020746.69
1020753.39
1020775.46
1020796.26
1020800.10
1020816.58
1020853.11
1020875.89
1020943.86
1020958.83
1020955.62
1020931.87
1020915.27
1020902.44
1020839.81
1020765.20
1020688.27
1020714.34
1020720.92
1020723.88
1020736.77

Příloha č. 1 k nařízení č.

/

Pořadí
Souřadnice Souřadnice
bodu
Y
X
v obrazci
Přírodní památka (pokračování)
127
821066.32 1020811.16
128
821069.50 1020835.77
129
821091.51 1020849.09
130
821146.84 1020865.34
131
821165.54 1020869.39
132
821192.71 1020879.41
133
821205.62 1020893.68
134
821252.90 1020919.05
135
821260.58 1020923.17
136
821276.82 1020944.24
137
821373.34 1020946.16
138
821430.33 1020940.39
139
821447.33 1020939.09
140
821499.83 1020939.13
141
821530.64 1020923.70
142
821642.06 1020867.89
143
821670.17 1020860.37
144
821720.21 1020839.77
145
821792.54 1020807.44
146
821835.09 1020734.04
147
821868.37 1020699.09
148
821977.52 1020649.29
Ochranné pásmo
1
821276.82 1020944.24
2
821260.58 1020923.17
3
821252.90 1020919.05
4
821205.62 1020893.68
5
821192.71 1020879.41
6
821165.54 1020869.39
7
821146.84 1020865.34
8
821091.51 1020849.09
9
821069.50 1020835.77
10
821066.32 1020811.16
11
821135.24 1020736.77

, (pokračování)
Pořadí
Souřadnice
bodu
Y
v obrazci

Souřadnice
X

Pořadí
Souřadnice Souřadnice
bodu
Y
X
v obrazci

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

822002.50
822031.16
822057.21
822055.06
822045.18
822051.38
822081.00
822103.81
822159.20
822182.71
822212.49
822227.75
822233.59
822234.83
822244.69
822242.79
822229.88
822214.29
822236.96
822226.33
822263.29
822259.16

1020627.83
1020586.01
1020528.17
1020514.60
1020479.80
1020478.49
1020475.51
1020494.13
1020509.39
1020534.05
1020545.09
1020526.41
1020515.01
1020504.00
1020471.21
1020441.76
1020437.44
1020417.16
1020403.01
1020369.75
1020345.61
1020332.57

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

822257.03
822251.73
822231.37
822230.99
822231.32
822237.00
822250.88
822270.92
822301.27
822309.90
822345.94
822358.60
822413.62
822428.09
822460.46
822483.88
822544.55
822608.67
822674.41
822707.68
822698.36

1020303.91
1020287.90
1020255.74
1020251.88
1020246.13
1020227.82
1020217.79
1020207.38
1020176.16
1020167.56
1020126.11
1020117.79
1020094.07
1020087.81
1020059.64
1020021.47
1019954.27
1019898.45
1019850.03
1019826.86
1019789.23

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

821125.37
821123.04
821118.36
821098.45
821007.77
820950.69
820898.27
820975.39
821025.20
821030.74
821079.51

1020723.88
1020720.92
1020714.34
1020688.27
1020765.20
1020839.81
1020902.44
1020863.56
1020838.02
1020834.74
1020870.91

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

821113.70
821142.80
821144.46
821159.34
821180.34
821210.29
821243.87
821263.62
821276.48
821276.82

1020882.69
1020880.57
1020885.52
1020892.36
1020905.07
1020923.56
1020935.19
1020945.73
1020948.29
1020944.24

Příloha č. 2 k nařízení č.

/

,

