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 117. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 3. 8. 2016 od 10:02 hodin do 11:06 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/117R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 117. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Jaroslava Komínka
2. Jana Szántó
Usnesení č. 2/117R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 117. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/117R/2016
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/30Z/2016 v části B/2 ze dne 27. 6.
2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 29/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 Spolufinancování projektů IPRM Doprava,
schválených výborem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – schválení
žádostí o dotace takto:
a) dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 19/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 s příjemci:
2. žadatel: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1, 434 01 Most
výše investiční dotace: 217 368,09 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Navazující část informačního systému
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B) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit materiál
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 4/117R/2016
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. Usnesení č. 29/106R/2016 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II“ formou
otevřeného řízení
2. Usnesení č. 23/110R/2016 Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT_2016 – přidělení dotace
3. Usnesení č. 27/111R/2016 B-02 Příspěvek na prezentaci vítězných receptů ze soutěže „Rybí
pochoutky Ústeckého kraje“ - Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
4. Usnesení č. 40/113R/2016 B-01 Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok
2016 – Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
5. Usnesení č. 41/113R/2016 B-01 Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok
2016 – Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
6. Usnesení č. 55/113R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí“ zadávané formou
otevřeného řízení
7. Usnesení č. 56/113R/2016 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Gymnázium Teplice – výměna oken“ zadávané formou
otevřeného řízení
8. Usnesení č. 20/114R/2016 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II“
zadávané formou otevřeného řízení
9. Usnesení č. 26/114R/2016 Projekty v oblasti zaměstnanosti – vzor smlouvy s partnery
10. Usnesení č. 6/115R/2016 G-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky
s názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCÍ 2017 – 2020“ zadávané formou otevřeného řízení
11. Usnesení č. 38/115R/2016 Výzva: „Podpora TJ/SK 2016“ – doplnění textu
12. Usnesení č. 172/115R/2016 Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací
řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech
2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po řece Labi Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín“
formou otevřeného řízení
13. Usnesení č. 182/115R/2016 Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém
kraji, reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00043 – porušení rozpočtové kázně
14. Usnesení č. 184/115R/2016 C-01 Veřejná zakázka na dodávky zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom
15. Usnesení č. 185/115R/2016 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov“ zadávané formou
otevřeného řízení
16. Usnesení č. 186/115R/2016 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava“ zadávané formou otevřeného
řízení
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Usnesení č. 5/117R/2016
Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/115R/2016 ze dne 7. 7. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 5/115R/2016 ze dne 7. 7. 2016 takto:
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast zástupce Ústeckého kraje na zahraniční služební cestě do Vršace (Srbská republika) ve
dnech 14. – 18. 9. 2016 ve složení delegace:
Bc. Pavel Csonka, předseda Výboru pro sociální věci a zdravotnictví Zastupitelstva
Ústeckého kraje,
Mgr. Jiří Řehák, zastupitel Ústeckého kraje.
Usnesení č. 6/117R/2016
Informace o postupu ve věci dříve připravovaného projektu Centralizace nákupů pro příspěvkové
organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace o postupu ve věci dříve připravovaného projektu Centralizace nákupů
pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociálních věcí
a zdravotnictví
B) konstatuje
v návaznosti na usnesení č. 165/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013 a s ohledem na informace dle
bodu A) tohoto usnesení, že v současnosti není účelné a efektivní zprovoznění SW systému
„Poskytování software – centrální nákupy“, jelikož existují informační systémy a řešení, které
umožňují realizovat nákupy spotřebního materiálu jiným způsobem.
Usnesení č. 7/117R/2016
Problematika kybernetické bezpečnosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
včetně informace o nahlášení významných informačních systémů dle §3 odst. e) zákona.

B)

schvaluje
složení výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti dle §6 odst. 1) vyhlášky 316/2014 Sb., o
kybernetické bezpečnosti ve složení (dle funkce):
- hejtman Ústeckého kraje
- ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
- vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
- vedoucí interního auditu

C)

ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, nastavit procesy a
zpracovat veškeré vnitřní předpisy, které vyplývají se zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
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bezpečnosti.
Termín: 31. 1. 2017
Usnesení č. 8/117R/2016
Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou
v pracovním nebo jiném obdobném poměru v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to pro rok 2017
paušální částkou ve výši:
200,- Kč (dvěstěkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1 800,- Kč
(jedentisícosmsetkorunčeských) za jeden den
Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, zástupce
hejtmana nebo hejtmanem pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana s tím, že do rozsahu
potřebné doby se kromě doby jednání zastupitelstva, rady, výboru, komise, politického
klubu nebo akce, na kterou byl delegován zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem,
zástupcem hejtmana, případně jím pověřeným vedoucím odboru kancelář hejtmana,
zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a z jednání.
Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá
dani z příjmů.

B)

ukládá
Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého
kraje návrh na stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 9/117R/2016
Smlouva o nadačním příspěvku na rok 2016 uzavíraná mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí nadačního příspěvku ve výši 1 mil. Kč od Nadace ČEZ, se
sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26721511 a o uzavření Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Usnesení č. 10/117R/2016
Projekt SMART akcelerátor - schválení partnerské smlouvy mezi UK a ICUK, z.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle §59 odst.3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o partnerství s finanční spoluúčastí s partnerem projektu
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 400
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01 Ústí nad Labem , IČO:04542088 , spisová značka:L 9705 vedená u Krajského soudu v
Ústí nad Labem
B)

ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů zajistit
realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 15. 8. 2016

Usnesení č. 11/117R/2016
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou
Ústeckého kraje:
•

žadatel č. 1: Oblastní charita Ústí nad Labem
IČ: 44225512
sídlo: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Rotahufest X

•

žadatel č. 2: Spolek pro Tisou
IČ: 22738070
sídlo: Tisá 473, 403 36 Tisá
výše neinvestiční dotace: 55 000 Kč
název projektu (akce): Restaurování křišť. lustru č. 2 – kostel sv. Anny Tisá

•

žadatel č. 3: Jindřich Luňák
IČ:
sídlo:
Kostomlaty pod Milešovkou
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Babí léto na Kyselce 2016

•

žadatel č. 4: Hospodářská a sociální rada Chomutovska
IČ: 70834628
sídlo: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Vzdělávejte se pro růst

•

žadatel č. 5: AUTODROM MOST a.s.
IČ: 25419048
sídlo: Tvrzova 5, 435 02 Most – Souš
výše investiční dotace: 50 000 Kč
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Bez bariér a hluku
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•

žadatel č. 6: Bard klub Praha, z.s.
IČ: 27012085
sídlo: Neustupného 1830/26, 155 00 Praha - Stodůlky
výše neinvestiční dotace: 55 000 Kč
název projektu (akce): VI. Mezinárodní písničkářský festival „Za mlhou –
2016“

•

žadatel č. 7: Sportovní unie Děčínska z.s.
IČ: 46717781
sídlo: Maroldova 1279/2, 405 02 Děčín I
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Finanční podpora činnosti Servisního centra sportu v
Děčíně

•

žadatel č. 8: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace
neslyšících Most
IČ: 00676535
sídlo: K. H. Borovského 1853, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 45 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní den neslyšících v rámci 35 let výročí
Základní organizace neslyšících Most

•

žadatel č. 9: Zámek Klášterec nad Ohří
IČ: 47792311
sídlo: 43151 Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Klášterecké promenády 2016

•

žadatel č. 10: Junák - český skaut, středisko Oheň Most, z. s.
IČ: 41324919
sídlo: Eduarda Basse 1142/9, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Obnova táborového vybavení

•

žadatel č. 11: FK Kozly, z.s.
IČ: 62247808
sídlo: Kozly 76, 440 01 Kozly
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Podpora činnosti FK Kozly

•

žadatel č. 12: Jan Greisiger
datum narození:
sídlo:
Žatec
výše neinvestiční dotace: 90 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 75 %
název projektu (akce): Mistrovství 2016 v Kickboxu

•

žadatel č. 13: Draci Bílina, o.s.
IČ: 66091217
sídlo: Litoměřická 904, 418 01 Bílina – Teplické Předměstí
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
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název projektu (akce): Letní soustředění mládeže
•

žadatel č. 14: SK Vodní záchranná služba Most
IČ: 62209353
sídlo: Albrechtická 504/24, 434 01 Most
výše investiční dotace: 144 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90 %
název projektu (akce): Závěsný motor pro gumový záchranářský člun

•

žadatel č. 15: Atletický klub Bílina
IČ: 43222684
sídlo: Kyselská 408, 418 01 Mostecké Předměstí
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Nákup jednotného klubového sportovního oblečení a
běžecké obuvi pro žákovské kategorie Atletického klubu Bílina

•

žadatel č. 16: Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.
IČ: 25005928
sídlo: Františka Kmocha 1823, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Příprava na mezinárodní gastronomické soutěže

•

žadatel č. 17: Sdružení přátel GSOŠ Klášterec nad Ohří z.s.
IČ: 26597616
sídlo: Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Podporujeme talenty naší školy

•

žadatel č. 18: CZECH WRESTLING Chomutov, o. s.
IČ: 69898049
sídlo: Školní 1085/25, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace kadetů a juniorů

•

žadatel č. 19: I. ODBÍJENKÁŘSKÝ KLUB CHOMUTOV
IČ: 65081099
sídlo: Sládkova 3468, 430 03 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Sportovní činnost spolku

•

žadatel č. 20: Svaz pěstitelů chmele České republiky
IČ: 00481505
sídlo: Mostecká 2580, 438 01 Žatec
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Expozice chmele na BrauBeviale 2016 v Norimberku

•

žadatel č. 21: Mgr. Ema Hubáčková
IČ:
sídlo:
Hradec Králové
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): POCTA PROFESORCE JITCE ŠVÁBOVÉ, 2. ročník
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•

žadatel č. 22: Okresní organizace ČSŽ Most
IČ: 04681606
sídlo: Rozmarýnová 1347/2, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 78,95 %
název projektu (akce): Pro zdravý život

•

žadatel č. 23: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Okresní
organizace Teplice
IČ: 62787951
sídlo: Pod tratí 234, 415 01 Teplice - Prosetice
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Ozdravný vánoční pobyt

•

žadatel č. 24: OK Mikulášovice, o.s.
IČ: 01964500
sídlo: Mikulášovice 1098, 407 79 Mikulášovice
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Automatická počítadla pro kuželnu v Mikulášovicích

•

žadatel č. 25: Taneční klub LUNA Louny
IČ: 63154676
sídlo: Fűgnerova 1268, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 75,95 %
název projektu (akce): Prázdninové kurzy tance a soustředění

•

žadatel č. 26: MISTRAL TV produkce, s.r.o.
IČ: 28702689
sídlo: Josefa Skupy 2281/40, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Fest Klip – Festival amatérských videoklipů
regionálních kapel

•

žadatel č. 27: Okresní hospodářská komora Teplice
IČ: 62243837
sídlo: U Císařských lázní 352/19, 415 01 Teplice
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): T-EXPO

•

žadatel č. 28: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková
organizace
IČ: 49123769
sídlo: Poděbradova 610, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): MISTROVSTVÍ EVROPY WFNBTA – World
federation national baton twirling association

•

žadatel č. 29: Základní škola
IČ: 61357448
sídlo: Draguš 581, 439 42 Postoloprty
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
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název projektu (akce): Postoloprtské mažoretky na Mistrovství Evropy
mažoretek 2016
•

žadatel č. 30: Asociace pomoci potřebným, z.s.
IČ: 22713166
sídlo: Masarykovo nám. 292, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Sport a pohyb dětem s multifunkčním tréninkem

•

žadatel č. 31: JUNIOR CHOMUTOV, z.s.
IČ: 26640651
sídlo: Mostecká 5886, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Fotbalový podzim 2016

•

žadatel č. 32: HINBELANE a.s.
IČ: 24731625
sídlo: Litevská 1174/8, 100 00 Praha - Vršovice
výše investiční dotace: 112 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování sprchového koutu v dětské klubovně na
Happy horse ranchi v Žežicích u Chuderova

•

žadatel č. 33: XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově
IČ: 00443697
sídlo: Kubátova 35, 419 01 Háj u Duchcova
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 75 %
název projektu (akce): 1. festival mladých dechových a lidových hudeb
Ústeckého kraje

•

žadatel č. 34: Bateau z. s.
IČ: 01507311
sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 29 000 Kč
název projektu (akce): Artcamp Bateau a relaxačně – vzdělávací pobyt pro
ohrožené děti v roce 2016

•

žadatel č. 35: HC KANCI Dolní Poustevna
IČ: 26634449
sídlo: Kaštanová 292, 407 82 Dolní Poustevna
výše neinvestiční dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Sport na bruslích

•

žadatel č. 36: ”COMBIX Ústí nad Labem”
IČ: 02247011
sídlo: SNP 2351/17, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 149 800 Kč
název projektu (akce): Junior futsal kemp 2016 aneb prevence drog a
kriminality

•

žadatel č. 37: Vladimír Hron
IČ:
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sídlo:
Most
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Hudební tour – Vánoční hvězdy 2016
•

žadatel č. 38: Jiří Šnábl
IČ:
sídlo:
Chomutov
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Staročeské vánoce

•

žadatel č. 39: Marcel Oktábec
IČ:
sídlo:
Most
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): MEDUZA SPOT FEST 2016

•

žadatel č. 40: TJ Mojžíř
IČ: 44552521
sídlo: Žitná 68, 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Fotbalový kemp pro mládež

•

žadatel č. 41: ProLUKA o. s.
IČ: 22852697
sídlo: Velká Dominikánská 189/36, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 195 000 Kč
název projektu (akce): Podporujeme šikovné tvůrce regionu

•

žadatel č. 42: Goldstav Division s.r.o.
IČ: 02959607
sídlo: Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 190 000 Kč
název projektu (akce): Ukončení turistické sezóny ÚK

•

žadatel č. 43: Gold Media s.r.o.
IČ: 28745116
sídlo: Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
výše neinvestiční dotace: 199 500 Kč
název projektu (akce): Beach volley cup 2016 Ústeckého kraje

•

žadatel č. 44: Gold Themis z.s.
IČ: 04641965
sídlo: Pod Kozákem 29/3, 403 32 Povrly - Neštědice
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Bosá noha Ústeckého kraje 2016

•

žadatel č. 45: Slavomír Jandus
datum narození:
sídlo:
Dolní Poustevna
výše daru: 30 000 Kč
název projektu (akce): Příprava na závody
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•

žadatel č. 46: Tenisový klub Brozany, z.s.
IČ: 05257824
sídlo: Na Průhonu 304, 411 81 Brozany nad Ohří
výše neinvestiční dotace: 195 000 Kč
název projektu (akce): Podpora nově založeného tenisového klubu

•

žadatel č. 48: Sýkora 2020, z.s.
IČ: 04295188
sídlo: Žatecká 186, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Kouzlo světla

•

žadatel č. 49: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.
IČ: 25013513
sídlo: Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov – Horní Litvínov
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace – pavilon dílen

•

žadatel č. 52: Okresní hospodářská komora v Chomutově
IČ: 48290572
sídlo: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Krušnohorský Byznys Day

•

žadatel č. 55: Ronnex Group, s.r.o.
IČ: 02492245
sídlo: Patočkova 2386/83, 169 00 Praha - Břevnov
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Den otevřených dveří aneb bezpečně do školy

•

žadatel č. 57: Spolek Pro Zahořany
IČ: 22739025
sídlo: Zahořany 13, 411 48 Křešice
výše neinvestiční dotace: 95 200 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace kostela v Zahořanech

•

žadatel č. 64: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Tvorba webových stránek PZOO

•

žadatel č. 66: Florbal Chomutov, z.s.
IČ: 68954107
sídlo: Mánesova 4980, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení sportovními pomůckami

•

žadatel č. 68: Přátelé hradu Hasištejna
IČ: 22762264
sídlo: Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
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podíl dotace na celkových nákladech: 72,73 %
název projektu (akce): Středověké vánoce
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu
Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:
•

žadatel č. 47: Česká hlava PROJEKT z.ú.
IČ: 03678059
sídlo: Mstětice 34, 250 91 Zeleneč
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Machři roku 2016

•

žadatel č. 50: Sportovní městečko, o.s.
IČ: 01554913
sídlo: 28. října 2733, 470 06 Česká Lípa
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): FOTBALOVÉ PRÁZDNINY V MODRÉ 2016

•

žadatel č. 51: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hořany
IČ: 64023648
sídlo: Hořany 23, 440 01 Zbrašín
výše dotace: 34 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení SDH Hořany

•

žadatel č. 53: KulturOrt e.V.
IČ: 204/141/02876
sídlo: Neustädter Strasse 6, Bischofswerda 1877
výše dotace: 190 000 Kč
název projektu (akce): Chilldump Workcamp 2016

•

žadatel č. 54: Art bambini
IČ: 66105749
sídlo: Čs. legií 29, ZUŠ, 405 02 Děčín
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Festival de la Canción Mediterránea

•

žadatel č. 56: Mostecká psí škola RASTAVA
IČ: 27005691
sídlo: Nová Hraniční 91/1, 435 02 Most - Souš
výše dotace: 130 396 Kč
název projektu (akce): Vybudování sociálního zázemí – WC a sprchy

•

žadatel č. 58: CRAZY Production s.r.o.
IČ: 28363086
sídlo: Rembrandtova 382/6, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
výše dotace: 190 000 Kč
název projektu (akce): 6. FESTIVAL DŘEVA

•

žadatel č. 59: Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s.
IČ: 04674022
sídlo: Stará 2536/90, 400 11 Ústí nad Labem
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výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): 3. hudební tábor aneb i Ferda Mravenec rád zpívá

C)

•

žadatel č. 60: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
IČ: 00673552
sídlo: Podřipská č. ev. 1, 411 85 Horní Beřkovice
výše dotace: 190 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovický podzim 2016

•

žadatel č. 61: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
výše dotace: 53 000 Kč
název projektu (akce): Cestovatelský ekofestival „Sedm divů“ - 8. ročník

•

žadatel č. 62:
RČ:
sídlo:
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Bludná pouť husitského hejtmana Alšíka Škrpy

•

žadatel č. 63: Audite silete Bohosudov
IČ: 01630466
sídlo: Libušín 285/26, 417 41 Krupka
výše dotace: 66 000 Kč
název projektu (akce): Smíšený pěvecký sbor Audite Silete Bohosudov

•

žadatel č. 65: Spolek přátel Gymnázia Kadaň
IČ: 26585472
sídlo: 5. května 620, 432 01 Kadaň
výše dotace: 85 000 Kč
název projektu (akce): Improve Yourself

•

žadatel č. 67: EDUNIKA z.s.
IČ: 04271459
sídlo: Pejškov 37, 666 01 Tišnov
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Eduspace Most 2017

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu.
2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje:
•

žadatel č. 69: Nadační fond Veroniky Kašákové
IČ: 05110254
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sídlo: Radniční 3401, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Nový start s Veronikou
•

žadatel č. 70: Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje, z.s.
IČ: 22890971
sídlo: Zemská 818, 415 01 Teplice - Trnovany
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení tréninkového a závodního centra Klínovec

•

žadatel č. 71: WAL,z.s.
IČ: 26580110
sídlo: Luční 552, 417 31 Novosedlice
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Kondiční příprava, materiální vybavení

•

žadatel č. 72: Svaz lyžařů České republiky z.s.
IČ: 00537632
sídlo: Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha - Střešovice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství světa juniorů Klínovec 2017

•

žadatel č. 73: TJ zdravotně postižených Nola Teplice
IČ: 46071423
sídlo: Jaselská 355, 415 03 Teplice - Řetenice
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Oplocení 1. komplexně bezbariérového sportovního
centra a oprava vozidel

•

žadatel č. 74: Klub Krušných hor
IČ: 26643880
sídlo: Boží Dar 222, 362 62 Boží Dar
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): SUPERCROSS – lyžařské a snowboardové soutěže
pro děti a mládež

•

žadatel č. 75: Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje
IČ: 75108003
sídlo: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Národní konference venkov - 2016

3. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje:
•

žadatel č. 76: Obec Františkov nad Ploučnicí
IČ: 00555941
sídlo: Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
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název projektu (akce): Františkovské olympijské hry – sportovně zábavný den
•

žadatel č. 77: Městys Peruc
IČ: 00265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše investiční dotace: 482 590 Kč
název projektu (akce): Osvětlení komunikace mezi obcemi Radonice nad Ohří
a Pátek, místními částmi městyse Peruc

•

žadatel č. 78: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše investiční dotace: 450 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba šaten a zázemí pro FK Rašovice na
pozemcích č. p. 261/1, 261/27 v k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří

•

žadatel č. 79: Obec Lovečkovice
IČ: 00263982
sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
výše investiční dotace: 104 808 Kč
název projektu (akce): Hravá a veselá zahrada

•

žadatel č. 80: Obec Toužetín
IČ: 00556441
sídlo: Toužetín 42, 440 01 Toužetín
výše investiční dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Provedení generální opravy střechy objektu č. p. 6
Sokolovna Toužetín v majetku obce Toužetín

•

žadatel č. 81: Obec Podsedice
IČ: 00555207
sídlo: Podsedice 29, 411 15 Podsedice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy výročí 120 let založení SDH Podsedice

•

žadatel č. 82: Obec Srbská Kamenice
IČ: 00831387
sídlo: Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice
výše neinvestiční dotace: 206 000 Kč
název projektu (akce): Podpora turismu, podnikání a pohodového žití v obci
pro všechny věkové skupiny

•

žadatel č. 83: Obec Málkov
IČ: 00262013
sídlo: Zelená 3, 431 02 Málkov
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce dětského hřiště

•

žadatel č. 84: Obec Rybniště
IČ: 00524212
sídlo: Rybniště 33, 407 51 Rybniště
výše investiční dotace: 300 000 Kč
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název projektu (akce): Obnova družiny v 3. NP v ZŠ a MŠ Rybniště
•

•

žadatel č. 85: Obec Chožov
IČ: 00265004
sídlo: Chožov 154, 439 22 Chožov
výše investiční dotace: 67 760 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace na veřejné osvětlení
žadatel č. 93: Město Štětí
IČ: 00264466
sídlo: Mírové nám. 163, 411 08 Štětí
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Spolková místnost na Brocně

4. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
dále uvedených žadatelů:
•

žadatel č. 86: AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p. s.
IČ: 66090806
sídlo: hrad DOUBRAVKA 104, 415 04 Teplice
výše dotace: 620 636 Kč
název projektu (akce): Vysílací středisko Cínovec – obnova fasády

•

žadatel č. 87: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
IČ: 68378033
sídlo: Husova 352/4, 110 00 Praha - Staré Město
výše dotace: 343 000 Kč
název projektu (akce): Vinzenz Luksch: Soupis památek v okrese
Litoměřice

•

žadatel č. 88: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech,
v. v. i.
IČ: 47325011
sídlo: Jana Žižky 835/9, 434 01 Most
výše dotace: 650 000 Kč
název projektu (akce): Výměna střešní krytiny na budově ústavu, Jana Žižky
č.p. 835

•

žadatel č. 89: Skiareál Telnice s.r.o.
IČ: 25049470
sídlo: Telnice 77, 403 38 Telnice
výše dotace: 990 000 Kč
název
projektu
(akce):
REKONSTRUKCE
LYŽAŘSKÉHO AREÁLU V TELNICI

•

ZASNĚŽOVÁNÍ

žadatel č. 90: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
IČ: 00673803
sídlo: 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum,
Velká Hradební 619/33
výše dotace: 500 000 Kč
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název projektu (akce): Ústecké Vánoce 2016
5. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
dále uvedených žadatelů:
•

žadatel č. 91: Obec Libčeves
IČ: 00265110
sídlo: K Zámku 1, 439 26 Libčeves
výše dotace: 224 945 Kč
název projektu (akce): Výstavba parkoviště

•

žadatel č. 92: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
výše dotace: 258 767 Kč
název projektu (akce): Bezpečně do školy

•

žadatel č. 94: Městys Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
sídlo: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
výše dotace: 139 270 Kč
název projektu (akce): Oprava oken ZS

•

žadatel č. 95: Obec Vražkov
IČ: 00264644
sídlo: Vražkov 2, 413 01 Vražkov
výše dotace: 988 400 Kč
název projektu (akce): Chodníky Vražkov - 3. etapa

•

žadatel č. 96: Obec Lkáň
IČ: 00832162
sídlo: Lkáň 83, 411 15 Lkáň
výše dotace: 365 000 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace – splašková kanalizace
Lkáň

•

žadatel č. 97: Obec Keblice
IČ: 00526436
sídlo: Keblice 68, 410 02 Keblice
výše dotace: 999 800 Kč
název projektu (akce): Oprava střechy kulturního domu

•

žadatel č. 98: Obec Bžany
IČ: 00266264
sídlo: Bžany 50, 415 01 Bžany
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Posilovna pro veřejnost

•

žadatel č. 99: Obec Malečov
IČ: 00266884
sídlo: Malečov 36, 403 27 Malečov
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výše dotace: 13 874 821 Kč
název projektu (akce): Rozšíření a renovace Základní školy Malečov
D)

ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle
bodu C) tohoto usnesení k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 12/117R/2016
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 15/SML2194 a
16/SML1307 o poskytnutí dotace.

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 15/SML2701,
15/SML2719 a 16/SML0669 o poskytnutí dotace.

C)

ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 13/117R/2016
Žádost o změnu v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML0274, kterým se
stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu, ve výši 69,83 %.
Usnesení č. 14/117R/2016
Školská rada
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o změně zřizovací listiny
Školské rady Podkrušnohorského gymnázia, Most, dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení,
s účinností od 3. 8. 2016.

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2016
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Usnesení č. 15/117R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 9. ročník 2012/2013 – odložení plnění závazků
vyplývajících ze Smluv o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1.
žádost
přílohy č. 1 předloženého materiálu
2.

B)

, JID 101560/2016/KUUK, dle přílohy č. 2 předloženého

rozhoduje
1.
dle čl. VIII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku
daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 12/SML2639-04.
je odloženo plnění závazku na základě uvedených a doložených skutečností pro období
od 8. 6. 2016, tj. ode dne následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového, do
dne 24. 8. 2016, tj. do dne před nástupem do zaměstnání od 25. 8. 2016.
2.

C)

žádost
materiálu

, JID 105679/2016/KUUK, dle

dle čl. VIII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku
daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 12/SML2692-57.
je odloženo plnění
závazku na základě uvedených a doložených skutečností pro období od 11. 6. 2016, tj.
ode dne následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového, do dne 24. 8. 2016,
tj. do dne před nástupem do zaměstnání od 25. 8. 2016.

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenovaných o přijatém usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 16/117R/2016
Souhlas se zařazením projektových záměrů základních a mateřských škol zřizovaných Ústeckým
krajem do Strategického rámce MAP do roku 2023
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů se zařazením projektových záměrů základních a mateřských škol
zřizovaných Ústeckým krajem do Strategického rámce MAP do roku 2023.
Usnesení č. 17/117R/2016
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění" – schválení
příspěvku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
poskytnout účelově určený příspěvek zřizovatele v souladu s Motivačním programem pro
střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ pro příspěvkové organizace dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení v celkové výši 476 000,- Kč (nároky za 2. pololetí školního roku
2015/2016).
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B) ukládá
1.
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 10. 2016
2.

Statutárním orgánům příspěvkových organizací, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
předložit vyúčtování účelově určeného příspěvku k uvedenému programu.
Termín: 11. 11. 2016

Usnesení č. 18/117R/2016
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Stipendium pro žáky středních škol ve
vybraných oborech vzdělání" – schválení příspěvku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
poskytnout účelově určený příspěvek zřizovatele v souladu s Motivačním programem pro
střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání“ pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení v celkové výši
908 500,- Kč (nároky za 2. pololetí školního roku 2015/2016).

B)

ukládá
1.
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 10. 2016
2.

Statutárním orgánům příspěvkových organizací, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
předložit vyúčtování účelově určeného příspěvku k uvedenému programu.
Termín: 11. 11. 2016

Usnesení č. 19/117R/2016
Podpora mezinárodní spolupráce, vzdělávacích a kulturních aktivit škol a školských zařízení
Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele na podporu mezinárodní spolupráce,
vzdělávacích a kulturních aktivit pro školy a školská zařízení, příspěvkové organizace
Ústeckého kraje, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

B)

ukládá
1 . Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 15. 12. 2016
2.

Statutárním orgánům příspěvkových organizací dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
předložit vyúčtování účelově určeného příspěvku
Termín: zpravidla do 20 pracovních dní po realizaci aktivit, nejpozději však do 15.
12. 2016

Usnesení č. 20/117R/2016
Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016 – Střední škola stavební a
strojní, Teplice, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016, pro
Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČO: 00497088, sídlo:
Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, ve výši 330 tis. Kč na celkový objem 14 299 tis. Kč,
na odstranění havárie na plynové kotelně – výměna řídící jednotky u plynového kotle
Viessmann Paromat Triple na odloučeném pracovišti (Krupka, Na příkopě 77).

B)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2016
2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku na provoz.
Termín: 31. 10. 2016

Usnesení č. 21/117R/2016
Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 – Střední odborná škola mediální
grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku
pro rok 2016, pro Střední odbornou školu mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvkovou organizaci, IČO: 00497029, sídlo: Rumburk, Jiříkovská 840/4, PSČ: 408 01,
ve výši 517 tis. Kč, na nákup zařízení pro digitální tisk.

B)

ukládá
1.
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2016
2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování investičního příspěvku.
Termín: 15. 12. 2016

Usnesení č. 22/117R/2016
Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic – Dětský domov a Školní
jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvkové
organizace, IČO: 61345733, sídlo: Chomutov, Čelakovského 822, PSČ: 430 01, ve výši 46
tis. Kč, na nákup zahradního traktoru.

B)

ukládá
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Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2016
Usnesení č. 23/117R/2016
Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 – Střední škola technická,
gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku
pro rok 2016, pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov,
příspěvkovou organizaci, IČO: 18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01, ve
výši 3 981 tis. Kč, na posílení technického vybavení vzduchotechniky včetně chlazení
(Václavská 4153).

B)

ukládá
1.
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2016
2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování investičního příspěvku.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 24/117R/2016
Výjimka ze směrnice ředitele KÚ ÚK č. S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, pro zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Posílení technického vybavení vzduchotechniky
včetně chlazení – SŠTGA Chomutov, Václavská 4153“ zadavatelem Střední škola technická,
gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
výjimku ze směrnice ředitele KÚ ÚK č. S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, schválené usnesením
Rady ÚK č. 58/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, v platném znění, čl. 3., odst. 3.2.8. písm. d),
podle čl. 7. odst. 7.3 těchto pravidel, pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Posílení technického vybavení vzduchotechniky včetně chlazení – SŠTGA
Chomutov, Václavská 4153“ zadavatelem Střední škola technická, gastronomická a
automobilní, Chomutov, příspěvková organizace s tím, že příspěvková organizace jako
zadavatel může vyzvat k podání nabídky jen jednoho dodavatele PETROM STAVBY, a.s.,
Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, 100 00, IČ: 26769611.

Usnesení č. 25/117R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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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. 6 tohoto usnesení.

Usnesení č. 26/117R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace: Střední
odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace.

B)

ukládá
1.
dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Střední
odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov, příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo: Chomutov, Na
Průhoně 4800, PSČ: 430 11, odvod ve výši 811,- Kč do rozpočtu zřizovatele za
porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2015.
Termín: 30. 9. 2016
2.

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2016

Usnesení č. 27/117R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G.
Masaryka 1804, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace:
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková
organizace.

B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Speciální základní škola
a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace, IČO:
65081811, sídlo: Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, PSČ: 407 47, odvod ve výši 1 517,Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období
roku 2014.
Termín: 30. 9. 2016
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2016
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Usnesení č. 28/117R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace: Střední
škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace.

B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Střední škola stavební a
strojní, Teplice, příspěvková organizace, IČO: 00497088, sídlo: Teplice, Fr. Šrámka
1350, PSČ: 415 02, odvod ve výši 440,58 Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení
rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2015.
Termín: 30. 9. 2016
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2017

Usnesení č. 29/117R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Základní škola speciální, Základní škola praktická a
Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace:
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6,
příspěvková organizace.

B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Základní škola
speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6,
příspěvková organizace, IČO: 62770233, sídlo: Litoměřice, Šaldova 6, PSČ: 412 01,
odvod ve výši 640,- Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke
kterému došlo v období roku 2015.
Termín: 30. 9. 2016
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2016

Usnesení č. 30/117R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace:
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova
35, příspěvková organizace.
B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková
organizace, IČO: 00673358, sídlo: Ústí nad Labem, Palachova 35, PSČ: 400 01, odvod
ve výši 2 053,- Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému
došlo v období roku 2014.
Termín: 30. 9. 2016
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2016

Usnesení č. 31/117R/2016
Výzva „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 2016“ – zrušení části usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
ruší
část v příloze č. 4 k usnesení č. 16/114R/2016 Rady Ústeckého kraje ze dne 22. 6. 2016 o
poskytnutí neinvestiční dotace právnické osobě:
žadatel: Cyklistický klub Slavoj Terezín
sídlo: Kréta 322/1, 411 55 Terezín
IČO: 432 25 675
výše dotace: 30.000,- Kč
název projektu: Mistrovství Evropy bmx v Itálii

Usnesení č. 32/117R/2016
Dotační program: „Sport 2016“ – dodatek ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
žádost o změnu termínu ukončení projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML2023 (změna závazného ukazatele) v rámci
poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Spot 2016“, dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení.

C)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 33/117R/2016
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
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provádí
I. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje
o 28 369 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 15 134 941 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 218 tis. Kč
příjmy
 správní poplatky – nostrifikace, 37 tis. Kč
 ostatní přijaté vratky transferů:
• Stipendia pro vysokoškoláky – 162 tis. Kč
• dotační program Volný čas – 15 tis. Kč
• dotační program PAŽIT – 4 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy –

zvýšení o částku 218 tis. Kč – Podpora páteřních
škol a optimalizace vzdělávací soustavy

2) zvýšení o částku 4 242 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční dary – UZ 48 – zvýšení o částku 4 000 tis. Kč – příjem peněžitého daru
od Vršanské uhelné, a. s.
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – zvýšení o částku 242 tis. Kč – prezentace
NET4GAS, s. r. o.
běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 4 242 tis. Kč:
 UZ 48 – dotace obecním základním školám v Mostě na podporu technického
vzdělávání (stejná částka pro všechny), částka celkem 3 000 tis. Kč:
• Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace
• Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
 UZ 48 – dotace společnosti Namaskar, z. s. na projekt „Anglická gramatická
hra I – VII, částka 1 000 tis. Kč
 materiálně technické zařízení, cvičení a náklady s tím spojené dle krizových zákonů,
částka 242 tis. Kč
3) zvýšení o částku 4 433 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční dary – UZ 85 – zvýšení o částku 4 433 tis. Kč – příjem peněžitého daru
od Českého olympijského výboru
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běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 85 –

zvýšení o částku 4 433 tis. Kč –
podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže

4) zvýšení o částku 205 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 205 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – pojistné plnění pro příspěvkové organizace:
 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace – 100 tis. Kč
 Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
– 48 tis. Kč
 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace
– 27 tis. Kč
 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – 17 tis. Kč
 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace – 13 tis. Kč
5) zvýšení o částku 269 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů Radou
Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče – zvýšení o částku
269 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 269 tis. Kč – příspěvek zřizovatele
na provoz pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí
nad Labem, příspěvkovou organizaci
6) zvýšení o částku 295 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací oblasti sociální – zvýšení o částku 167 tis. Kč
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 56 tis. Kč:
 vratka v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu
rodiny 2015“, částka 28 tis. Kč
 vratka dotace v rámci dotačního titulu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti
prorodinných aktivit 2015“, částka 18 tis. Kč
 vratka nevyčerpaného investičního účelového příspěvku od Domovů sociálních
služeb Litvínov, příspěvkové organizace, částka 8 tis. Kč
 vratka za porušení rozpočtové kázně v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních
služeb a aktivit pro podporu rodiny 2014“, částka 2 tis. Kč
sankční platby přijaté od poskytovatelů sociálních služeb – zvýšení o částku 38 tis. Kč –
porušení rozpočtové kázně
náklady řízení od poskytovatelů sociálních služeb – zvýšení o částku 34 tis. Kč
běžné výdaje
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odbor ekonomický – snížení o částku 2 641 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – UZ 193 – zvýšení o částku 2 936 tis. Kč – Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby – malý dotační program (vratka
finančních prostředků zapůjčených na úhradu platebních
výměrů)
7) zvýšení o částku 6 730 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 013 – zvýšení o částku 6 730 tis. Kč – dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 6 753 tis. Kč –
Operační
program
Zaměstnanost na realizaci
projektu „Komplexní program
podpory mladých lidí na trhu
práce v Ústeckém kraji“ –
ostatní služby:
 podíl EU – UZ 13 013 – zvýšení o 8 761 tis. Kč
 podíl státního rozpočtu – UZ 13 013 – snížení o 2 031 tis. kč
 podíl Ústeckého kraje – zvýšení o 23 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 23 tis. Kč –
financování
připravovaných
projektů
8) zvýšení o částku 1 286 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 1 286 tis. Kč:
• dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:
 UZ 33 040 – rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení
diagnostickými nástroji v roce 2016, částka 155 tis. Kč
 UZ 33 457 – rozvojový program na Financování asistentů pedagoga pro děti
a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním (modul B) na období leden– srpen
2016, částka 1 109 tis. Kč
• dotace z Ministerstva kultury České republiky – UZ 34 070 – program Podpora
neprofesionálních uměleckých aktivit, částka 22 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy –




zvýšení o částku 1 286 tis. Kč – neinvestiční
transfery:
UZ 33 040 – rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení
diagnostickými nástroji v roce 2016 pro krajské, obecní a soukromé
školy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, částka 155 tis. Kč
UZ 33 457 – rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti
a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se
sociálním znevýhodněním (modul B) na období leden – srpen 2016 pro
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obecní školy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, částka 1 109 tis.
Kč
UZ 34 070 – program
Podpora
neprofesionálních
uměleckých
aktivit
pro Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvkovou organizaci
na realizaci projektu „Postupová přehlídka středoškolských pěveckých
sborů“, částka 22 tis. Kč

9)zvýšení o částku 296 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 296 tis. Kč – dotace z Ministerstva kultury
České republiky:
 UZ 34 017 – program
Podpora
projektů
zaměřených
na
poskytování
standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, částka
260 tis. Kč
 UZ 34 070 – program Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav
700. výročí narození císaře Karla IV., částka 36 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 296 tis. Kč:
 UZ 34 017 – dotace pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích,
příspěvkovou organizaci na projekt katalog výstavy „Severozápadní
Čechy za vlády Lucemburků“, částka 260 tis. Kč
 UZ 34 070 – dotace pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci
na projekt „Kolokvium Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků“,
částka 36 tis. Kč
10) zvýšení o částku 2 082 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 2 082 tis. Kč:
 UZ 13 015 – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, částka
1 917 tis. Kč
 UZ 14 018 – dotace z Ministerstva vnitra České republiky, částka 165 tis. Kč
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 2 082 tis. Kč:
 UZ 13 015 – výkon činností sociální práce (rezerva), částka 1 917 tis. Kč
 UZ 14 018 – projekt „Senioři jako oběti trestné činnosti“:
• služby, částka 119 tis. Kč
• ostatní osobní výdaje, částka 36 tis. Kč
• materiál, částka 10 tis. Kč
11) zvýšení o částku 4 344 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 4 344 tis. Kč:
 UZ 35 018 – dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky, částka
4 228 tis. Kč
 UZ 98 335 – dotace z Ministerstva financí České republiky, částka 116 tis. Kč
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 4 344 tis. Kč:
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UZ 35 018 – neinvestiční transfer pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizaci na řešení mimořádných událostí a
krizových situací, částka 4 228 tis. Kč
UZ 98 335 – neinvestiční transfer na úhradu doložených nákladů vynaložených
v souvislosti se zabráněním vzniku, rozvoje a šíření onemocnění
tuberkulózou za IV. čtvrtletí roku 2015 (3. a 4. část) pro:
•
•

Plicní ambulanci v Mostě – 70 tis. Kč
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s. r. o
– 46 tis. Kč

12) zvýšení o částku 2 507 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 2 507 tis. Kč:
 UZ 29 009 – dotace z Ministerstva zemědělství České republiky,
2 500 tis. Kč
 UZ 98 278 – dotace z Ministerstva financí České republiky, částka 7 tis. Kč

částka

běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 2 507 tis. Kč:
 UZ 29 009 – dotace pro Lesy České republiky, s. p. na akci hrazení bystřin
Moravanka, km 0,000 – 1,660, částka 2 500 tis. Kč
 UZ 98 278 – dotace pro Františka Lipára, Český Jiřetín na náhradu škody
na rybách způsobenou vydrou říční na rybochovném zařízení
v Českém Jiřetíně – Lov a prodej ryb „U hranice“, částka 4 tis. Kč
– dotace pro ZEMPSPOL s. r. o., Velký Šenov na náhradu škody
způsobenou vlkem na hospodářských zvířatech na ovčí farmě v obci
Liščí, částka 3 tis. Kč
13) zvýšení o částku 1 462 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – zvýšení o částku 1 462 tis. Kč:
 UZ 15 835 – dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky, částka 1 381
tis. Kč
 UZ 90 877 – dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
částka 81 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy –




zvýšení o částku 1 462 tis. Kč – dotace
pro
Střední
školu
technickou
Most,
příspěvkovou organizaci na projekt „Realizace
energeticky úsporných opatření objektů Střední
školy technické v Mostě“:
podíl EU – UZ 15 835 – částka 1 381 tis. Kč
podíl státního rozpočtu – UZ 90 877 – částka 81 tis. Kč

II. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků při zachování
celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 15 134 941 tis. Kč:
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1) přesun ve výši 4 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 4 000 tis. Kč – centrální rezerva
odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 4 000 tis. Kč – prezentace Ústeckého kraje
na 40. ročníku Zahrady Čech:
 služby, částka 1 870 tis. Kč
 pronájem, částka 1 200 tis. Kč
 drobný hmotný majetek, částka 930 tis. Kč
2) přesun ve výši 2 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – snížení o částku 2 000 tis. Kč – protialkoholní záchytné stanice
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 1 000 tis. Kč:
 mzdové prostředky a s tím související odvody – 800 tis. Kč
 cestovné – 150 tis. Kč
 školení, vzdělávání – 50 tis. Kč
kapitálové výdaje:
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení
o
částku
1 000
– kybernetická bezpečnost

tis.

Kč

3) přesun ve výši 758 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 758 tis. Kč – centrální rezerva
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o částku 758 tis. Kč
– sankce a penále
4) přesun ve výši 6 000 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů Radou
Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 6 000 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 6 000 tis. Kč – Podpora
Páteřních škol a optimalizace vzdělávací
soustavy – posílení finančních prostředků
pro Střední školu technickou, gastronomickou
a automobilní, Chomutov, příspěvkovou
organizaci
5) přesun ve výši 10 300 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 10 300 tis. Kč – příplatek do stabilizačního fondu
Severočeského divadla, s. r. o.
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o 10 300 tis. Kč – neinvestiční transfer
pro Severočeské divadlo, s. r. o.
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Usnesení č. 34/117R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování ekonomického,
daňového a účetního poradenství v období 2016-2021“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování
ekonomického, daňového a účetního poradenství v období 2016-2021“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a)
a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude cena bez DPH.
3. O požadavcích na prokázání kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
- dle § 54 písm. c) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad vydaný profesní
samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této
komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky
na služby podle zvláštních právních předpisů, tj.:
- osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců vedeného Komorou
daňových poradců České republiky, v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb., o
daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, v platném
znění
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona zájemce prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam minimálně tří
významných služeb (srovnatelných realizovaných zakázek) poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s
uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, přičemž srovnatelnou zakázkou se
rozumí zakázka nebo soubor zakázek, jejichž předmětem je ekonomické nebo
daňové nebo účetní poradenství, případně jejich kombinace, jejichž hodnota
přesáhla za 12 po sobě jdoucích měsíců 400.000,- Kč bez DPH a objednatelem byl
územní samosprávní celek.
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
100.000,- Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složením jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky
- pojištěním záruky.
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Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 03012016, 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 listina“)
musí být v písemné formě předložena zadavateli v originále jako součást nabídky v
samostatné, oddělitelné složce příp. obalu, ze kterého ji 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 využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
6. O zaslání výzvy k podání nabídek zájemcům uvedeným v příloze č. 2 předloženého
materiálu.
7. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
B)

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

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 8. 2016
2. Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru, zabezpečit nezbytné úkony
související se zahájením této podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky
a doporučit přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena podle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2016

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

zmocňuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, Ing. Františka Končela, vedoucího odboru
investičního, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako
administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v
tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci,
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dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na
profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
Usnesení č. 35/117R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „SPZ Triangle – Autobusové
zastávky II. etapa“ PD formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „SPZ Triangle –
Autobusové zastávky II. etapa“ PD 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.
2. O způsobu hodnocení nabídek této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat
náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených uchazečů.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- dle § 54 písmene d) zákona s tím, že uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou
způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 2
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace na
výstavbu, rekonstrukci nebo opravu pozemních komunikací včetně inženýrské
činnosti (zda zpracování projektové dokumentace obsahovalo i inženýrskou činnost
musí být buď v seznamu, nebo v osvědčeních výslovně uvedeno), v posledních 3
letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí, a to pouze v objemu každé vyšší jak 100 tis. Kč bez DPH. Přílohou
tohoto seznamu musí být:
a) osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
c) 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 osoby odpovědné za poskytování příslušných služeb, a to
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autorizované osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, v platném znění, provádějící projekční práce v oboru dopravní stavby
o doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu
stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném
středoškolském vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie
diplomu nebo maturitního vysvědčení)
o osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika v oboru „dopravní stavby –
nekolejová doprava“. (Je třeba vždy u osoby odpovědné výslovně uvést, že
jde o osobu či osoby odpovědné za zpracování PD, a uvést, zda jde o
zaměstnance uchazeče, subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele
s tím, že u subdodavatelů je nutno doložit i doklady vyžadované v ustanovení
§ 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.)
4. Nepožadovat po dodavatelích poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.
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);
2 . Zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a zveřejnění její alespoň
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: 12. 8. 2016
2. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony této
nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení, předložit výsledek
vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož
nabídka bude vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny
jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 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
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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. 36/117R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „SPZ Triangle – Spojovací
komunikace Triangle City - Jih“ PD formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „SPZ Triangle –
Spojovací komunikace Triangle City - Jih“ PD 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.
2. O způsobu hodnocení nabídek této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH. V případě rovnosti
nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr
losem provedený za účasti zástupců dotčených uchazečů.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
- dle § 54 písmene d) zákona s tím, že uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou
způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů (jde o osobu odpovědnou za živnost „Projektová činnost ve výstavbě“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 2
významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace na
výstavbu, rekonstrukci nebo opravu pozemních komunikací včetně inženýrské
činnosti (zda zpracování projektové dokumentace obsahovalo i inženýrskou činnost
musí být buď v seznamu, nebo v osvědčeních výslovně uvedeno), v posledních 3
letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí, a to pouze v objemu každé vyšší, jak 100 tis. Kč bez DPH. Přílohou
tohoto seznamu musí být:
1) osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2) osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli, nebo
3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
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dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osoby odpovědné za poskytování příslušných služeb, a to
autorizované osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, v platném znění, provádějící projekční práce v oboru dopravní stavby
o doklad o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu
stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu nebo o odborném
středoškolském vzdělání stavebního směru v příslušném oboru (kopie
diplomu nebo maturitního vysvědčení)
o osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika v oboru „dopravní stavby –
nekolejová doprava“. (Je třeba vždy u osoby odpovědné výslovně uvést, že jde
o osobu či osoby odpovědné za zpracování PD, a uvést, zda jde o
zaměstnance uchazeče, subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele s
tím, že u subdodavatelů je nutno doložit i doklady vyžadované v ustanovení §
51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.)
4. Nepožadovat po dodavatelích poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.
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 tohoto materiálu a jeho zveřejnění na profilu zadavatele do 3
dnů od zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku;
2 . zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a zveřejnění její textové části na
profilu zadavatele ode dne zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku
minimálně do konce lhůty pro podání nabídek;

C)

jmenuje
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 tohoto materiálu.
Termín: 12. 8. 2016
2. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
této nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení, předložit
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky uchazeči,
jehož nabídka bude vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 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
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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. 37/117R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Nová komunikace u města
Roudnice nad Labem“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol z jednání v rámci plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Nová komunikace u
města Roudnice nad Labem“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1901/2009/INV/129/PD uchazeče PUDIS a.s.,
Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891 dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu

B)

rozhoduje
podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“), o výběru nabídky následujícího uchazeče a uzavření dodatku č. 5
k původní smlouvě s uchazečem PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10, IČ:
45272891, jehož nabídka nebyla hodnocena podle § 79 odst. 6 zákona, za podmínek
uvedených v jeho nabídce, a to:
Cena díla celkem za inženýrskou činnost k podání
úplné žádosti o stavební povolení (po zajištění
majetkoprávního vypořádání)
Cena díla celkem za inženýrskou činnost k podání
úplné žádosti o stavební povolení (po zajištění
majetkoprávního vypořádání)
Realizace inženýrské činnosti v týdnech od
úplného majetkoprávního vypořádání dotčených
pozemků

C)

159 900,00 Kč bez DPH
193 479,00 Kč včetně DPH
10 týdnů

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 5 k původní
smlouvě s vybraným uchazečem.
Termín: 30. 9. 2016
2. Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu odboru investičního, zajistit splnění všech dalších
úkonů této veřejné zakázky souvisejících s vyhodnocením této zakázky, připravit k
uzavření dodatek č. 5 s vybraným uchazečem a předložit jej k podpisu hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 38/117R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPZ Triangle –
zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ zadávané formou jednacího řízení bez
uveřejnění
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Změnu č. 1 obsahující změnové listy č. 1, 2 a 3, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 12/SML1272/INV/158/SP na plnění
veřejné zakázky na dodatečné stavební práce s názvem „SPZ Triangle – Zpřístupnění
Staňkovického rozptylu pro menší investory“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) o přidělení veřejné zakázky na dodatečné stavební práce s názvem
„SPZ Triangle – Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, dodavateli
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČO: 10442481, se kterým
byla dne 25. 4. 2012 uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 2 k původní
smlouvě o dílo č. 12/SML1272/INV/158/SP ve smyslu potvrzeného změnového listu č. 1, 2 a
3, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:
Cena díla dle původní SoD:
38 850 283,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 řešil změnu termínu provedení díla z 31. 12. 2014 na 31. 12. 2016
Dodatečné stavební práce- přípočty:
3 698 684,74 Kč bez DPH
odpočty:
- 8 206 471,28 Kč bez DPH
Nová cena dle dodatku č. 2:
34 342 496,46 Kč bez DPH

C)

ukládá
1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony této
veřejné zakázky, připravit a předložit dodatek č. 2 k původní smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 8. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 31. 8. 2016

Usnesení č. 39/117R/2016
Přerušení projekčních prací na akci „SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice“ dle smlouvy
č. 16/SML/2460/INV/78/PD, IČ + AD
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Žádost o přerušení projekčních prací na akci: „SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice“
PD zaslanou dne 20. 7. 2016 dodavatelem Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07
Liberec, IČO: 48266230, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
o přerušení projekčních prací na akci „SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice“ dle
smlouvy č. 16/SML/2460/INV/78/PD, IČ + AD na dobu nezbytně nutnou.

C)

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit odeslání informace o
rozhodnutí Rady Ústeckého kraje výše uvedenému dodavateli;
Termín: 15. 8. 2016
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Usnesení č. 40/117R/2016
Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 3 ks
dvouramenných sekaček travin“ vyhlášeného formou otevřeného řízení zadavatele Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Nákup 3 ks dvouramenných sekaček travin“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2 . Protokol o posouzení kvalifikace pro plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Nákup 3 ks dvouramenných sekaček travin“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3 . Protokol o posouzení a hodnocení nabídek pro plnění veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Nákup 3 ks dvouramenných sekaček travin“, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
4 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Nákup 3 ks dvouramenných sekaček travin“, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
B)

souhlasí
S výběrem nabídky pro plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 3 ks
dvouramenných sekaček travin“ zadavatele Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“) a uzavřením smlouvy s
uchazečem CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ: 45147647 za podmínek
uvedených v jeho nabídce, a to: nabídková cena za celý předmět plnění ve výši 6 449 400,Kč bez DPH.

Usnesení č. 41/117R/2016
Souhlas s uveřejněním předběžného oznámení veřejné zakázky na Rámcovou smlouvu na služby
„Údržba zeleně podél komunikací II. a III. tříd v Ústeckém kraji“
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s odesláním formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
významné nadlimitní veřejné zakázky na uzavření rámcové smlouvy na služby s názvem
„Údržba zeleně podél komunikací II. a III. tříd v Ústeckém kraji“ formou užšího řízení podle
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon“) ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „Věstník“) zadavatelem
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
Usnesení č. 42/117R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dopravní obslužnost Ústeckého
kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po řece Labi Litoměřice - Ústí nad Labem Děčín“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Dopravní
obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po řece Labi
Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín“ formou otevřeného řízení podle § 21 odst. 1 písm. a)
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2.

3.

4.
5.
B)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) a podle
ustanovení § 27 zákona.
O způsobu hodnocení nabídek této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena, přičemž hodnocena bude cena bez DPH za dopravní výkon za
jednu plavební hodinu.
V případě rovnosti nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat
náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených uchazečů.
O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- dle § 54 písm. d) zákona s tím, že uchazeč doloží odbornou způsobilost osob, jejichž
prostřednictvím dopravce odbornou způsobilost zabezpečuje. Osoba, jejímž
prostřednictvím uchazeč zabezpečuje odbornou způsobilost k provozování
vnitrozemské vodní dopravy podle § 33a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, v platném znění, předloží osvědčení o odborné způsobilosti k provozování
vodní dopravy pro cizí potřeby vydané dle § 33a zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, v platném znění, nebo ekvivalent uznaný příslušným
plavebním úřadem.
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 1
významné služby spočívající v provozování veřejné linky vnitrozemské lodní
dopravy v posledních 3 letech (počítáno zpětně ode dne podání nabídky), s
uvedením jejího rozsahu a doby poskytnutí, a to pouze v objemu vyšším jak 400
plavebních hodin ročně. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Nepožadovat po dodavatelích poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.
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.

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);
2 . Zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a zveřejnění její alespoň
textové části na profilu zadavatele ode dne zveřejnění formuláře oznámení o zakázce ve
Věstníku minimálně do konce lhůty pro podání nabídek;
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C)

jmenuje
členy a náhradníky 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: 10. 8. 2016
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, jako gestorovi, a Ing. Františku
Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení, předložit výsledek vyhodnocení
veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka bude
vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako
nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 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. Jindřicha Fraňka, vedoucího odboru DS, jako gestora a Ing. Františka Končela,
vedoucího 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. 43/117R/2016
Přesun z příspěvku na velkou údržbu na účelový investiční příspěvek, převod části prostředků
rezervního fondu k posílení fondu investic, prodloužení termínů vyúčtování a změna účelu
čerpání části účelových investičních příspěvků pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizace pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na velkou
údržbu pro rok 2016 o částku 65 600 tis. Kč na celkový objem 386 685 tis. Kč pro
Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci,
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku
pro rok 2016 o částku 65 600 tis. Kč na celkový objem 125 600 tis. Kč pro Správu a
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, na revitalizace silnic, které mají
charakter investičních výdajů.
Termín vyúčtování do 30. 5. 2017.
B) souhlasí
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1. dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, s převodem části prostředků rezervního fondu ve výši
33 900 tis. Kč k posílení fondu investic pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizaci na rekonstrukci cestmistrovství Lovosice a cestmistrovství
Liběšice, na výstavbu haly na posypový materiál v Obrnicích, na přípravu staveb, na nákup
3 ks sekaček travin na nakladač a 5 ks automobilů typu tranzit.
Termín vyúčtování do 31. 1. 2017.
2. s prodloužením termínu čerpání účelového investičního příspěvku schváleného
usnesením RÚK č. 206/98R/2015 dne 25. 11. 2015 ve výši 30.000 tis. Kč na rekonstrukce
silničního majetku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a
to nově v termínu do 31. 1. 2017;
3. se změnou účelu čerpání a termínem vyúčtování účelového investičního příspěvku
schváleného usnesením RÚK č. 48/98R/2016 ze dne 25. 11. 2015 ve výši 40 000 tis. Kč
pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, na nákup
investičního majetku – 3 ks sekačky travin na Unimog, traktoru a sekačky travin,
nákladních vozidel vč. přídavných zařízení, 2 ks nástaveb sypačů, 1 ks frézy na asfalt, na
rekonstrukci kotelny v provozu Louny, na výstavbu hal na posypový materiál v České
Kamenici a Lovosicích, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 44/117R/2016
Smlouva o spolupráci s městem Litoměřice
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Litoměřice, Ústeckým krajem a Oblastním
muzeem v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré úkony
pro realizaci tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2016

Usnesení č. 45/117R/2016
Zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech,
v.v.i. za rok 2015
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložení Zprávy o činnosti Dozorčí rady Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i. za rok 2015, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
Usnesení č. 46/117R/2016
Stanovení odměny řediteli Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
odměnu pro Mgr. Jana Blažka, ředitele Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B)

ukládá
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Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2016
Usnesení č. 47/117R/2016
Knihovník Ústeckého kraje - vyhodnocení soutěže
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
protokol hodnocení a návrh hodnotící komise na ocenění 3 neprofesionálních pracovníků
veřejných knihoven dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
poskytnutí finančního daru oceněným knihovníkům Ivě Fořtové, Ivaně Horčicové a Sylvii
Jahelkové, dle předloženého návrhu hodnotící komise a dle pravidel ocenění „Knihovník
Ústeckého kraje“, schválených Radou Ústeckého kraje dne 29. 4. 2015 usnesením č.
52/81R/2015, ve znění jejich aktualizace schválené usnesením č. 49/107R/2016 ze dne 16. 3.
2016 a o uzavření darovací smlouvy s oceněnými knihovníky dle přílohy č. 10 tohoto
usnesení.

C) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 48/117R/2016
Poskytnutí účelově určeného příspěvku pro Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvkovou
organizaci pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2016 pro
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvkovou organizaci ve výši 250 tis. Kč z důvodu
zajištění archeologického výzkumu v Nezabylicích, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2016

B)

ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, připravit a doručit
příspěvkové organizaci písemné vyrozumění zřizovatele o poskytnutí účelově určeného
příspěvku
Termín: 31. 8. 2016

Usnesení č. 49/117R/2016
Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic pro Zámek Nový Hrad,
příspěvkovou organizaci pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu
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k posílení fondu investic ve výši 95 tis. Kč u Zámku Nový Hrad, příspěvkové organizace
pro rok 2016 na rekonstrukci koupelny v úřednickém domě
B)

ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2016

Usnesení č. 50/117R/2016
Převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic u Severočeské
hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové organizace pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu
k posílení fondu investic maximálně do výše 642 tis. Kč u Severočeské hvězdárny a
planetária v Teplicích, příspěvkové organizace pro rok 2016 na nákup velkoformátové CCD
kamery s čipem 36x36mm, MaxDome II with Shutter and Ratation Control a Boltwood
Cloud Sensor II, 150 ft (45m) cable

B)

ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2016

Usnesení č. 51/117R/2016
Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu
Ústeckého kraje ze dne 28. 03. 2013 - Dodatek č. 1
Rada Ústeckého kraje po projednání

zaměstnanosti

A)

bere na vědomí
přednesenou informaci o Dodatku č. 1 Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a
implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.

B)

schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů uzavření Dodatku č. 1 Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a
implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje dle přílohy č. 11 tohoto usnesení.

C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 Memoranda o
partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.
Termín: 15. 9. 2016
Usnesení č. 52/117R/2016
Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Zaměstnanost č. 03_16_055 – schválení
předložení projektových záměrů Ústeckého kraje „INNOSTART - komplexní program podpory
zaměstnanosti Ústeckého kraje “ a „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
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přednesenou informaci o připravovaných projektových záměrech Ústeckého kraje
„INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“ a „Aktivně a s
motivací najdeme si novou práci“

B)

schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů podání projektových záměrů do výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci
OP Zaměstnanost č. 03_16_055 –
„INNOSTART - komplexní program podpory
zaměstnanosti Ústeckého kraje“ a „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“ dle
přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.

C)

ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, připravit k podpisu Žádosti o finanční
podporu v rámci OP Zaměstnanost, v souladu s projektovými záměry dle přílohy č.1 a
2 tohoto materiálu.
Termín: 15. 9. 2016

Usnesení č. 53/117R/2016
Projekt Predikce trhu práce – schválení partnerství Ústeckého kraje s finančním příspěvkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
přednesenou informaci o zapojení Ústeckého kraje jako partnera s finančním příspěvkem do
projektu MPSV ČR Predikce trhu práce
B) schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů zapojení Ústeckého kraje jako partnera s finančním příspěvkem do projektu MPSV
ČR Predikce trhu práce.
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dohodu o partnerství
v projektu MPSV ČR Predikce trhu práce
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 54/117R/2016
Definice poslání, cílů a okruhu osob, kterým je sociální služba určena a stanovení kapacity
u příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
I. Stanovení kapacity u příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti
sociální
schvaluje
dle § 59 odst. l písm. i) zákona 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kapacitu zařízení sociálních služeb:
1.

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, celkem 150, z toho
pro zařízení:
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením – 73,
b) týdenní stacionáře – 5,
c) chráněné bydlení – 11,
d) SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením – 1,
e) sociálně terapeutické dílny – 10,
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
f) domovy pro osoby se zdravotním postižením – 50,
s účinností od 1. 1. 2017.
2.

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, celkem 177, z toho
pro zařízení:
Domov pro seniory Krásná Lípa
a) domovy se zvláštním režimem – 95,
Domov pro seniory Šluknov
b) domovy pro osoby se zdravotním postižením – 6,
c) domovy pro seniory – 76,
s účinností od 1. 1. 2017.

II. Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena u příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
schvaluje
dle § 59 odst. l písm. i) zákona 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, definici poslání, cílů a okruhu osob, kterým je sociální služba určena u příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální:
1.

název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: Rumburk, U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01
IČ: 47274549
dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
s účinností od 3. 8. 2016

2.

název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
sídlo: Filipovská 582, PSČ 407 53
IČ: 47274468
dle přílohy č. 13 tohoto usnesení
s účinností od 3. 8. 2016

3.

název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
sídlo: Brtníky 119, PSČ 407 60
IČ: 47274484
dle přílohy č. 14 tohoto usnesení
s účinností od 1. 9. 2016

4.

název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
sídlo: Kubátova 269, Háj u Duchcova, PSČ 417 22
IČ: 63787911
dle přílohy č. 15 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2017

5.

název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Březinova 1093, Kadaň, PSČ 432 01
IČ: 46789910
dle přílohy č. 16 tohoto usnesení
s účinností od 1. 1. 2017

Usnesení č. 55/117R/2016
Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic pro rok 2016 – Domovy
sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) souhlasí
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic pro rok 2016 příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace, ve výši 250 tis. Kč na akci „II. etapa propojení topného
systému budovy č. 1 a budovy č. 2“,
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 26. 8. 2016
Usnesení č. 56/117R/2016
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální za 1. pololetí
2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, po
vyhodnocení 1. pololetí 2016 odměnu:
1.

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

2.

Ing. Věře Bršlicové, ředitelce Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Ing. Vladimíru Vopelkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové
organizace

7.

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

8.

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

9.

Ing. Oldřichu Malému, řediteli domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvkové organizace

10. Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkové organizace
11. Heleně Tiché, ředitelce Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace
12. PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních
služeb Dubí - Teplice, příspěvkové organizace
13. Mgr. Pavolu Dobišovi, řediteli Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí
nad Labem, příspěvkové organizace
ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu
B)

ukládá
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Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony části
A) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2016
Usnesení č. 57/117R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1.

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
-

ve výši 10 000,- Kč na volnočasové aktivity

uživatelů

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice,
příspěvková organizace, formou finančního daru od:
-

ve výši 25 000,- Kč
na pořízení nábytku do pracoven uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením
Stará Oleška, který je součástí příspěvkové organizace

3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
a) formou finančního daru od:
- Nadační fond Veolia, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27068102,
ve výši 47 000,- Kč na realizaci projektu „Útulný domov – radostný domov“
b) formou věcného daru od:
-

v celkové hodnotě 19 900,- Kč pro
uživatele Domova důchodců Milešov, který je součástí příspěvkové organizace,
Křeslo Softline Komfort 02
Křeslo Softline Komfort 04
Lůžko Elegance Smart včetně hrazdy a rukojeti
Matrace antidekubitní
Stolek noční dřevěný

4 100,- Kč
5 200,- Kč
8 101,- Kč
1 499,- Kč
1 000,- Kč

4. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví příspěvkové
organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková
organizace, formou věcného daru od:
- ROSA IMPORT s.r.o., Jaselská 348/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 26141965 –
dekorační předměty pro potřeby pracovní terapie a materiály pro aktivizační činnost
uživatelů v předpokládané hodnotě 600 tis. Kč
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5. 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 Litvínov, příspěvková organizace, formou věcného daru
od:
, v hodnotě 90 217,60 Kč –
gastronomické vybavení dle přílohy č. 5 tohoto materiálu pro aktivizační činnosti uživatelů v
sociálně terapeutické dílně
Usnesení č. 58/117R/2016
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až
2020 – poskytnutí příspěvků 2. výzva
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. o poskytnutí příspěvku žadatelům uvedeným v příloze č. 17 tohoto usnesení.
2. v souladu s čl. 10 Programu o udělení výjimky pro žadatele Česká dominikánská provincie,
IČ 00408379, LHP 404501, spočívající v přidělení příspěvku nižšího než je minimální
dotace stanovená Programem.

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje podle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o poskytnutí příspěvku žadatelům
uvedeným v příloze č. 18 tohoto usnesení.

C)

ukládá
1. Ing. Monice Zeman, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí příspěvku
v kompetenci Rady Ústeckého kraje, s žadateli dle přílohy č. 17 tohoto usnesení.
Termín: 15. 9. 2016
2. Mgr. Arno Fišerovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 59/117R/2016
Dokončení výstavby Labské stezky na území Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o stavu budování Labské stezky na území Ústeckého kraje,

B)

schvaluje
návrh postupu dokončení výstavby Labské stezky dle důvodové zprávy a výstavbu úseků
Třeboutice – Nučnice a Nučnice - Okna.

Usnesení č. 60/117R/2016
Mise na podporu podnikání v Ústeckém kraji – Peking září 2016
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
účast Jana Szántó, člena Rady Ústeckého kraje, na pracovní cestě v Pekingu ve dnech 26. 9.
– 1. 10. 2016
B) ukládá
Bc. Jaroslavu Krchovi, řediteli SPZ Triangle p.o., ve spolupráci s odborem regionálního
rozvoje a odborem kanceláře ředitele učinit potřebné kroky pro zajištění prezentace
Ústeckého kraje v Pekingu
Termín: 25. 9. 2016

Usnesení č. 61/117R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
I.

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro
měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení

A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

B) rozhoduje
1. Podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen zákon) o vyloučení ze zadávacího řízeni:
a) v části 1: „Měřící kontejner pro zařízení na měření ultrajemných částic“
- uchazeče ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 34, 161 00 Praha 6, IČO: 47119209,
jehož nabídka obsahuje technickou specifikaci v anglickém jazyce, čímž uchazeč
nesplnil požadavek dle § 71 odst. 7 písm. a) zákona;
b) v části 2: „Analyzátor PM1 MAAP“
- uchazeče ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 34, 161 00 Praha 6, IČO: 47119209,
jehož nabídka obsahuje technickou specifikaci v anglickém jazyce, čímž uchazeč
nesplnil požadavek dle § 71 odst. 7 písm. a) zákona;
- uchazeče Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9, IČO: 48029289,
jehož nabídka obsahuje technickou specifikaci v anglickém jazyce, čímž uchazeč
nesplnil požadavek dle § 71 odst. 7 písm. a) zákona.
2. Podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona o zrušení zadávacího řízení těchto částí
zakázky:
a) část 1: „Měřící kontejner pro zařízení na měření ultrajemných částic“, když byl z účasti
v zadávacím řízení vyloučen jediný uchazeč, který na tuto část zakázky podal nabídku;
b) část 2: „Analyzátor PM1 MAAP“, když na tuto část zakázky byli z účasti v zadávacím
řízení vyloučeni oba uchazeči, kteří na tuto část zakázky podali nabídku.
C)

ukládá
1. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zabezpečit přípravu všech dokumentů, nezbytných pro zrušení částí 1 a 2
této veřejné zakázky.
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Termín: 31. 8. 2016
Usnesení č. 62/117R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
II.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Měřící kontejner pro zařízení na měření
ultrajemných částic“ formou jednacího řízení s uveřejněním

A)

rozhoduje
1. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Měřící kontejner pro zařízení na měření
ultrajemných částic“ formou jednacího řízení s uveřejněním podle ustanovení § 21 odst. 1
písm. c) zákona, v souladu s podmínkami § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona a podle ustanovení
§ 34 odst. 1 až 3 zákona.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena bez DPH. V
případě shodných nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě rozhodne o pořadí náhodný
výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených uchazečů.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazeče:
základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3 zákona
profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně 2 dodávek,
vztahujících se k předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky měřících
kontejnerů, včetně schopnosti propojit dodávaný systém se stávajícím systémem stanice
realizovaných uchazečem, v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění a to nejméně v objemu každé vyšší jak 200 000,00 Kč bez DPH za každou z
dodávek. Přílohou tohoto seznamu musí být ke každé uvedené dodávce:
- osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
- 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.
Uchazeči doklady k prokázání kvalifikace předloží v nabídce v prosté kopii, před
podpisem smlouvy předloží vybraný uchazeč dle § 57 zákona originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů k prokázání kvalifikace.
4. Nepožadovat složení jistoty k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v
zadávacím řízení dle § 67 zákona.
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5. O zaslání výzev k jednání v jednacím řízení s uveřejněním dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu zájemcům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu.
6. O pověření hodnotící komise jednáním v rámci jednacího řízení a plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59
odst. 3 zákona).
7. O pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání
obálek s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna další jednání hodnotící komise.
B)

schvaluje
výzvu k jednání v jednacím řízení s uveřejněním včetně zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku na dodávky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

C)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise podle § 74 zákona dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu

D)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k jednání v jednacím
řízení s uveřejněním uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 15. 8. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v jednacím řízení s
uveřejněním, zadávané způsobem bez uveřejnění, předložit výsledek vyhodnocení veřejné
zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena
podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2016

E)

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

F)

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

Usnesení č. 63/117R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
III. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Analyzátor PM1 MAAP“ formou
jednacího řízení s uveřejněním
A)

rozhoduje
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1. zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Analyzátor PM1 MAAP“ formou jednacího
řízení s uveřejněním podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) zákona, v souladu
s podmínkami § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona a podle ustanovení § 34 odst. 1 až 3 zákona.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
− celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %,
− doba dojezdu technika od nahlášení poruchy do zásahu v rámci záručního a
pozáručního servisu v hodinách (min. 24 hodin) – váha 20 %.
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena
vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet
bodů.
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 uchazeče:
základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3 zákona
profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně 1 dodávky,
vztahujících se k předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky analyzátoru PM1MAAP - Multi Angle Absorption Photometer včetně pumpy a dávkovacího vstupu
PM10 realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění a to nejméně v objemu každé vyšší jak 270 000,00 Kč bez DPH za každou z
dodávek. Přílohou tohoto seznamu musí být ke každé uvedené dodávce:
- osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
- 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.
Uchazeči doklady k prokázání kvalifikace předloží v nabídce v prosté kopii, před
podpisem smlouvy předloží vybraný uchazeč dle § 57 zákona originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů k prokázání kvalifikace.
4. Nepožadovat složení jistoty k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v
zadávacím řízení dle § 67 zákona.
5. O zaslání výzev k jednání v jednacím řízení s uveřejněním dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu zájemcům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu.
6. O pověření hodnotící komise jednáním v rámci jednacího řízení a plněním funkce komise
pro otevírání obálek (podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59
odst. 3 zákona).
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7. O pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání
obálek s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna další jednání hodnotící komise.
B)

schvaluje
výzvu k jednání v jednacím řízení s uveřejněním včetně zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku na dodávky dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

C)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise podle § 74 zákona dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu

D)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k jednání v jednacím
řízení s uveřejněním uvedenou v příloze č. 3 předloženého materiálu.
Termín: 15. 8. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v jednacím řízení s
uveřejněním, zadávané způsobem bez uveřejnění, 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. 9. 2016

E)

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

F)

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

Usnesení č. 64/117R/2016
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Plány péče o
MZCHÚ Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Plány péče o MZCHÚ Ústeckého kraje“.
2. O rozdělení zakázky analogicky jako dle § 98 odst. 1 zákona do jedenácti částí, přičemž
nabídku lze podat na jednu, několik i všechny části zakázky, přičemž každá část zakázky
bude posuzována a hodnocena samostatně.
- Část 1. PR Blatenský svah
- Část 2. PR Buky a javory v Gabrielce, PR Buky nad Kameničkou a PP Kokrháč
- Část 3. PR Černá louka
- Část 4. PR Černý rybník
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- Část 5. PR Myslivna
- Část 6. PR Na loučkách a PR Prameniště Chomutovky
- Část 7. PR Pístecký les
- Část 8. PR Rač
- Část 9. PP Slatiniště u Vrbky
- Část 10. PR Světlík
- Část 11. PR Velký rybník
3. O způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH. V případě rovnosti nabídkových cen
uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr losem, ke kterému
budou nejméně 5 pracovních dní předem písemně pozváni zástupci dotčených uchazečů.
4. O požadavcích na prokázání kvalifikace uchazečů
 Základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč doloží čestným prohlášením
 Profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písm. a) zákona uchazeč doloží výpisem z obchodního rejstříku či z jiné
obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán,
– dle § 54 písm. b) zákona uchazeč doloží dokladem o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 Technické kvalifikační předpoklady
– dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně jedné
významné služby týkající se zpracování plánů péče o zvláště chráněná území;
Přílohou tohoto seznamu musí být:
1) osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2) osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na
její straně.
5. O výzvě k podání nabídek dodavatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B)

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

C)

ukládá
1. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, podepsat Výzvu k podání nabídek uvedenou
v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 10. 8. 2016
2. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit nezbytné úkony této veřejné
zakázky a předložit vyhodnocení zadávacího řízení s návrhem na zadání této veřejné
zakázky vybranému uchazeči.
Termín: 15. 9. 2016

Usnesení č. 65/117R/2016
Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) nedoporučuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje zvolit do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad
Labem kandidáta:
,
.
B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o tom, že nebude provedena volba
,
do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
2. uložit
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského
soudu v Ústí nad Labem o rozhodnutí dle bodu B) 1. tohoto usnesení.
Termín: 19. 9. 2016

C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje předložit na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje návrh dle
bodu B) tohoto usnesení k projednání.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 66/117R/2016
Příprava 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
ústní informaci o přípravě 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním
období 2012 – 2016 dne 5. 9. 2016 od 10.00 hodin

B)

schvaluje
1. návrh programu 31. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016
dle přílohy č.1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním
období 2012 - 2016

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení 9/117R/2016

-

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
uzavíraná mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ
(ODM 2016)

Příloha č. 2 k usnesení 14/117R/2016

-

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině školské rady – č.j.
ŠR 132/2008

Příloha č. 3 k usnesení 17/117R/2016

-

Seznam žadatelů – školy zřizované Ústeckým krajem

Příloha č. 4 k usnesení 18/117R/2016

-

Seznam žadatelů – školy zřizované Ústeckým krajem
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Příloha č. 5 k usnesení 19/117R/2016

-

Přehled žádostí škol a školských zařízení včetně
navrhované výše finančního příspěvku zřizovatele

Příloha č. 6 k usnesení 25/117R/2016

-

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

Příloha č. 7 k usnesení 32/117R/2016

-

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML2023 o
poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 8 k usnesení 44/117R/2016

-

Návrh smlouvy o spolupráci mezi městem
Litoměřice, Ústeckým krajem a Oblastním muzeem
v Litoměřicích, příspěvkovou organizací

Příloha č. 9 k usnesení 45/117R/2016

-

Zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v.v.i. – rok 2015

Příloha č. 10 k usnesení 47/117R/2016

-

Darovací smlouva

Příloha č. 11 k usnesení 51/117R/2016

-

Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě
a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
– Dodatek č. 1

Příloha č. 12 k usnesení 54/117R/2016

-

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
- definice poslání, cílů a okruhu osob, kterým je
sociální služba určena

Příloha č. 13 k usnesení 54/117R/2016

-

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace –
definice poslání, cílů a okruhu osob, kterým je
sociální služba určena

Příloha č. 14 k usnesení 54/117R/2016

-

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace – definice poslání, cílů a
okruhu osob, kterým je sociální služba určena

Příloha č. 15 k usnesení 54/117R/2016

-

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace - definice poslání, cílů
a okruhu osob, kterým je sociální služba určena
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Příloha č. 16 k usnesení 54/117R/2016

-

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace – definice poslání, cílů a
okruhu osob, kterým je sociální služba určena

Příloha č. 17 k usnesení 58/117R/2016

-

Soupis žadatelů v kompetenci RÚK – poskytnutí
příspěvku

Příloha č. 18 k usnesení 58/117R/2016

-

Soupis žadatelů v kompetenci ZÚK – poskytnutí
příspěvku
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Příloha č. 1 k usnesení 9/117R/2016

bod 8.1 příloha 1

Příloha č. 2 k usnesení 14/117R/2016

č.j. ŠR 132/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen zřizovatel)

DODATEK Č. 1
KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ č.j. ŠR 132/2008
ŠKOLSKÉ RADY

Podkrušnohorského gymnázia, Most
(dále jen školská rada)

ze dne 6.8.2008, usnesení č. 44/122R/2008 Rady Ústeckého kraje
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. /R/2016 ze dne 3. srpna 2016 se výše uvedená
zřizovací listina mění takto:
2. Článek II. „Škola při které je školská rada zřízena“ po změně zní:
1. Název: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace.
2. Sídlo: Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 3. srpna 2016
V Ústí nad Labem dne 3. srpna 2016

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 3 k usnesení 17/117R/2016

bod 8.4 příloha 1

Seznam žadatelů v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění"
2. pololetí (školní rok 2015/2016)
název školy

výše příspěvku
(v Kč)

č.

UZ

IČ

1

00039

00497029

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace

6 000

2

00039

00556807

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

8 000

3

00039

00673781

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace

1 000

4

00039

14450488

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

10 000

5

00039

18383874

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf,
Bratislavská 2166, příspěvková organizace

21 000

6

00039

47274611

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

7 000

7

00039

47274654

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace

5 000

8

00039

47274689

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

9

00039

47274719

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

10

00039

18383696

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

14 000

11

00039

41324641

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace

41 000

12

00039

47796006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

27 000

13

00039

61342637

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace

4 000

14

00039

61342751

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

2 000

15

00039

00082571

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

4 000

16

00039

46773495

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

49 000

17

00039

46773509

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace

11 000

18

00039

46773673

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace

31 000
6 000

2 000

bod 8.4 příloha 1
19

00039

46773762

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace

3 000

20

00039

69411263

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

2 000

21

00039

14451042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

2 000

22

00039

18380824

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

3 000

23

00039

61357294

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace

3 000

24

00039

00125423

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

25

00039

00524905

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace

4 000

26

00039

00555584

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

7 000

27

00039

49872427

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

28

00039

49872559

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

5 000

29

00039

62208870

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

1 000

30

00039

00524646

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace

1 000

31

00039

00555878

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

32

00039

61515477

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace

33

00039

61515779

Konzervatoř, Teplice, příspěvková organizace

17 000

34

00039

00082201

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

15 000

35

00039

00082627

Střední škola odbchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

36

00039

00673358

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

37

00039

18385061

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

38

00039

44555512

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

39

00039

44556969

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Celkem - Motivační program pro střední školství v ÚK "Příspěvek na dojíždění"

22 000

21 000

14 000
2 000

6 000
73 000
4 000
16 000
6 000

476 000

Příloha č. 4 k usnesení 18/117R/2016

bod 8.5 příloha 1

Seznam žadatelů v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji "Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání" 2. pololetí
(školní rok 2015/2016)
počet žáků
č.

UZ

IČ

název školy

název oboru

Instalatér
1

2

3

4

00038

00038

00038

00038

14450488

18383874

18383696

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace

41324641

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

5

8

-

0

1

-

0

-

11

-

1

0

-

3

-

2

2

3

-

0

0

-

1

-

Obráběč kovů

17

17

12

-

2

5

-

3

-

Zámečník/Strojní mechanik

7

5

10

-

2

0

-

1

-

Obráběč kovů

17

6

5

-

0

0

-

0

-

Elektrikář

11

7

5

-

1

0

-

0

-

Řezník - uzenář

3

5

6

-

0

1

-

0

-

Strojní mechanik

28

19

13

-

1

0

-

0

-

Obráběč kovů

10

18

8

-

0

0

-

0

-

Instalatér

4

3

4

-

0

0

-

2

-

Zámečník/Strojní mechanik

1

12

1

-

0

0

-

0

-

Zedník

1

2

4

-

0

0

-

0

-

Elektrikář

14

9

7

-

0

0

-

0

-

Aplikovaná chemie

11

10

0

0

2

2

0

-

0

Instalatér

4

8

0

-

0

0

-

0

-

Zedník

0

4

0

-

0

1

-

0

-

00038

00082571

6

00038

46773495

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková
organizace

7

00038

46773509

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, Zámečník/Strojní mechanik
příspěvková organizace
Elektrikář

8

00038

69411263

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace

14451042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla,
Louny, příspěvková organizace

10

00038

18380824

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

11

00038

61357294

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,
Žatec, příspěvková organizace

12

00038

00125423

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

MZ

9

5

00038

ZZ

5

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace

9

3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

příspěvek

15

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková Strojní mechanik
organizace
Zedník

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková
organizace

počet vyznamenaných

8

0

0

-

0

0

-

0

0

6

6

-

0

0

-

2

Instalatér

10

3

7

-

1

0

-

0

Zedník

0

3

3

-

0

0

-

0

-

Obráběč kovů

8

5

8

-

4

2

-

0

-

Instalatér

8

5

3

-

1

2

-

0

-

Zámečník/Strojní mechanik

3

11

11

-

1

3

-

1

-

celkem (v Kč)

151 500

48 000

67 000

67 000

44 500
7 500
29 000

-

Zedník

3

2

4

-

0

0

-

1

-

Instalatér

6

4

2

-

0

1

-

1

-

Zámečník/Strojní mechanik

2

2

0

-

0

1

-

0

-

Elektromechanik pro zařízení
a přístroje

11

0

0

-

1

0

-

0

-

Instalatér

2

6

8

-

0

0

-

0

-

Zámečník/Strojní mechanik

7

12

4

-

0

1

-

0

-

Zedník

0

0

4

-

0

0

-

1

-

Obráběč kovů

6

5

2

-

1

1

-

0

-

Elektrikář

15

10

8

-

1

3

-

0

-

32 000

45 000

29 000
18 000

56 500
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13

14

15

00038

00038

00038

00497088

18385061

44555512

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a
technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace

Instalatér

12

10

12

-

0

0

-

1

-

Strojní mechanik

9

16

6

-

0

0

-

0

-

Zedník

2

2

0

-

0

0

-

0

-

Obráběč kovů

9

6

5

-

0

0

-

0

-

Elektrikář

8

11

7

-

1

1

-

1

-

Instalatér

8

10

3

-

2

3

-

0

-

Tesař

5

4

3

-

1

2

-

1

-

Zámečník/Strojní mechanik

12

9

7

-

0

0

-

2

-

Zedník

3

3

7

-

0

1

-

1

-

119 000

131 000

Obráběč kovů

1

5

0

-

0

0

-

0

-

Elektrikář

8

3

2

-

2

0

-

0

-

Aplikovaná chemie

20

22

20

5

8

2

2

-

0

63 500

336

316

239

5

33

33

2

22

0

908 500

Celkem - Motivační program pro střední školství v ÚK "Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání"
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Příloha č. 5 k usnesení 19/117R/2016
Organizace

IČO

Sídlo

Účel

Předpokládané náklady
v Kč

Příspěvek
Ústeckého kraje v
Kč

Dětský domov a školní jídelna,
Krásná Lípa, Smetanova 12,
příspěvková organizace

00412066

Smetanova 12,
407 46 Krásná
Lípa

Vánoční koncert

13 000

10 000

43 000

30 000

300 000

11 035

For Arch - stavební veletrh,
Praha, 21. 9. 2016

14 000

8 000

For Arch - stavební veletrh,
Praha, 22. 9. 2016

14 000

8 000

Doosan Škoda Power,
exkurze pro strojírenské
obory

10 000

10 000

Gymnázium a Střední odborná
škola, Podbořany, příspěvková
organizace

Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace

18380824

00125423

Mezinárodní spolupráce - stáž
oboru Ekonomika a
Kpt. Jaroše 862,
podnikání v Polsku a stáž
441 01
oborů Opravář zemědělských
Podbořany
strojů a Mechanizace služby
na Slovensku
Projekt Erasmus+ odborné
vzdělávání, Glauchau, SRN,
obory MSS, zedník a
Dělnická 21, 434
instalatér, praktické získávání
01 Most
odborných dovedností a
zkušeností v zahraničí

Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace

00125423

Dělnická 21, 434
01 Most

Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace

00125423

Dělnická 21, 434
01 Most

Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace

00125423

Dělnická 21, 434
01 Most

1
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Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace

Základní umělecká škola,
Rumburk, Růžová 3/1416,
příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a
zemědělská Antonína Emanuela
Komerse, Děčín - Libverda,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola Evy
Randové, Ústí nad Labem, W.
Churchilla 4, příspěvková
organizace

Speciální základní škola, Mateřská
škola a Praktická škola, Ústí nad
Labem, Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace

Severočeská armaturka s.r.o.
- exkurze pro obory
mechatronik, zámečník,
obráběč kovů, automechanik,
instalatér

4 000

4 000

Růžová 3/1416,
408 01 Rumburk

70. výročí založení školy

62 000

30 000

47274654

Českolipská 123,
405 02 Děčín

Akvaristicko - teraristické
setkání na Libverdě
(problematika chovu
exotických zvířat, pro žáky i
veřejnost)

15 000

10 000

00831085

W. Churchilla 4,
400 01 Ústí nad
Labem

Oslavy 90. výročí založení
ZUŠ Evy Randové slavnostní koncert a
společenské setkání s
bývalými žáky, učiteli a hosty

90 000

30 000

Večer pro tiché tlapky VI. vánoční akce v Severočeském
Pod Parkem 2788,
divadle opery a baletu v UL,
400 11 Ústí nad
podpora speciálně
Labem
terapeutického programu zooterapie

150 000

10 000

00125423

65082184

44555091

Dělnická 21, 434
01 Most

2

bod 8.6 příloha 1

Příloha č. 1 – Přehled žádostí škol a školských zařízení včetně navrhované výše finančního příspěvku zřizovatele

Obchodní akademie a jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

44556969

Pařížská 15, 400
01 Ústí nad
Labem

130. výročí založení školy

60 000

30 000

00555878

Benešovo náměstí
1, 415 01 Teplice

Přehlídka středoškolského
vzdělávání ŠANCE 2016,
Teplice

150 000

30 000

00555878

Jubilejní 25. ročník tradiční
Benešovo náměstí
odborné akce Hotelové školy
1, 415 01 Teplice
GASTRODEN 2016

75 000

10 000

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo náměstí
1, příspěvková organizace

00555878

Benešovo náměstí
1, 415 01 Teplice

Oslavy 65. výročí Střední
průmyslové školy Teplice

30 000

10 000

Základní umělecká škola, Teplice,
Chelčického 4, příspěvková
organizace

46071172

Chelčického 4,
415 01 Teplice

90. výročí založení školy

62 000

30 000

Střední škola obchodu a služeb,
Teplice, příspěvková organizace

00524646

Alejní 12, 415 01
Teplice

Projekt "Osudy lidických
dětí"

51 500

30 000

1 143 500

301 035

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo náměstí
1, příspěvková organizace
Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo náměstí
1, příspěvková organizace

Celkem

3
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bod 8.12 příloha 1
Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových
organizací
č.ř.

název organizace

účel přijetí daru

dárce

finanční dar
1. Gymnázium Kadaň, 5. května 620, příspěvková
organizace, IČO: 61342751, sídlo: Kadaň, 5.
května 620, PSČ: 432 01

ve výši

úhrada nákladů projektu "Zelená škola" (nákup rostlin)

3 000,00

2. Střední lesnická škola a Střední odborná škola,
Šluknov, příspěvková organizace, IČO:
47274719, sídlo: Šluknov, T. G. Masaryka 580,
PSČ: 407 77

na podporu dobrodružných expedic

1 000,00

3. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem, IČO: 00082627,
sídlo: Ústí nad Labem, Keplerova 7, PSČ: 400 07

na financování nákladů spojených s poznávacími
výjezdy žáků

10 000,00

4. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna,
Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková
organizace, IČO: 00412058, sídlo: Česká
Kamenice, Komenského 491, PSČ: 407 21

na ozdravné tábory dětí

55 000,00

6x notebook Lenovo X240

39 186,00

nabytí majetku formou daru
1. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa,
Smetanova 12, příspěvková organizace, IČO:
00412066, sídlo: Krásná Lípa, Smetanova 12,
PSČ: 407 46

00
3x Wizard Sand (umělý písek na hraní pro děti

3 600,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova
417, příspěvková organizace, IČO: 00412074,
sídlo: Lipová u Šluknova 417, PSČ: 407 81

2x matrace - pro snazší vstup do života pro

8 000,00

3. Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková
organizace, IČO: 61345717, sídlo: Vysoká Pec
145, PSČ: 431 59

řemeslnické práce

4 500,00

rovnátka pro

7 500,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Truhlářova 16, příspěvková organizace, IČO:
44555440, sídlo: Ústí nad Labem, Truhlářova
16/526, PSČ: 400 03

IKEA nábytek

105 000,00

bod 8.19 příloha 1

Příloha č. 7 k usnesení 32/117R/2016

Krajský úřad

Dodatek č.2

ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu

„Sport 2016“
č. 16/SML2023

Číslo poskytovatele: 16/SML2023-2
Číslo příjemce:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
waicova.d@kr-ustecky.cz / +420 475 657 212
70892156
CZ70892156
882733379/0800, Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

a
Příjemce:

TJ Saně Ústí, z.s.
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

1. máje 12/15, 400 07 Ústí nad Labem
Janem Čežíkem
Jan Čežík
info@saneusti.cz/ 608 883 055
04265688
Fio banka
2000855147/2010

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na
těchto změnách:

bod 8.19 příloha 1

Článek 1
Mění termín ukončení realizace projektu ze dne 22. 5. 2016 na nový termín ukončení
realizace projektu na 31. 8. 2016.

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje dne .............. svým usnesením
č. .......................
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne ……………

V ……………………….. dne …………..

…………………………………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

………………………………………………
Jan Čežík
TJ Saně Ústí, z.s.
(příjemce)
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Příloha č. 8 k usnesení 44/117R/2016

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:

Město Litoměřice
se sídlem:
Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
IČO:
002 63 958
zastoupeno:
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta
(dále též jen „Město Litoměřice“)
a

Ústecký kraj
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále též jen „Zřizovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
70892156
Oldřich Bubeníček, hejtman

a

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem:
IČO:
zastoupena:
(dále též jen „Muzeum“)

Litoměřice, Dlouhá 173, PSČ 41201
00360635
Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel

(Město Litoměřice, Zřizovatel a Muzeum jsou dále společně označováni též jen jako
„Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“)
tuto
smlouvu o spolupráci
v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „OZ“)
(dále jen „Smlouva“)
PREAMBULE
Město Litoměřice prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 234, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 644 m2, jehož součástí je stavba, budova č. p. 171, to vše
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, na LV č. 1 pro katastrální území a obec Litoměřice (dále jen „Stará
radnice“).
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Muzeum prohlašuje, že užívá na základě nájemní smlouvy Starou radnici pro provozování
své hlavní činnosti. Zřizovatel prohlašuje, že je osobou zřizující Muzeum jako svou
příspěvkovou organizaci.
Vzhledem k tomu, že Smluvní strany mají zájem na dalším rozvíjení veřejně prospěšného
účelu Muzea a propagace oblasti Litoměřicka, dohodly se Smluvní strany na následující
spolupráci.
1.

2.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1

Účelem této Smlouvy je úprava zásad týkajících se předmětu této Smlouvy,
jímž se rozumí vzájemná spolupráce Smluvních stran se záměrem přípravy
a realizace rekonstrukce Staré radnice a následné realizace nové muzejní
expozice umístěné v tomto objektu. To vše s cílem zvýšit turistickou atraktivitu
Města Litoměřice, zvýšení návštěvnosti Muzea, jakož i s intencí propagování
oblasti Litoměřicka, její historie a kultury.

1.2

Smluvní strany tímto projevují vůli vzájemně spolupracovat na realizaci shora
uvedeného záměru. Za tímto účelem si budou Smluvní strany zejména
vzájemně poskytovat součinnost potřebnou pro naplnění účelu spolupráce dle
této Smlouvy, především uskutečňovat potřebná jednání vedoucí k realizaci
rekonstrukce Staré radnice a nové muzejní expozice. Smluvní strany berou na
vědomí, že veškerá právní jednání podléhají předchozímu schválení jejich
orgány s rozhodovací pravomocí, tj. především rozhodnutím zastupitelstev
a rad. Smluvní strany též berou na vědomí, že v důsledku případné změny
politické reprezentace Smluvních stran může v průběhu času docházet k
neočekávaným změnám stran jejich vzájemných vztahů týkajících se
spolupráce dle této Smlouvy.

SPOLUPRÁCE – REKONTRUKCE STARÉ RADNICE
2.1

Město Litoměřice po uzavření této Smlouvy na některém z budoucích
zasedání svých věcně příslušných orgánů, a to na nejbližším možném
zasedání, projedná záměr rekonstrukce Staré radnice. Pokud bude záměr
schválen a nevyskytnou-li se další faktické či právní překážky, vyvine Město
Litoměřice činnost směřující k přípravě, zahájení a provedení rekonstrukce
Staré radnice.

2.2

Město Litoměřice, za podmínky uvedené výše v bodě 2.1 této Smlouvy, vyvine
úsilí, jež po něm lze spravedlivě požadovat a v míře, kterou umožňují platné
právní předpisy České republiky, jakož i faktické a právní podmínky vytvořené
především orgány veřejné moci a činností institucí Evropské unie na území
České republiky, k tomu, aby především formou získání finanční dotace
ze strany Integrovaného regionálního operačního programu – oblast
zaměřená na „Revitalizaci vybraných památek II.“ získalo finanční prostředky
k použití za účelem rekonstrukce Staré radnice. Potřebné financování
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rekonstrukce Staré radnice nad rámec dotačních výnosů zajistí Město
Litoměřice.
2.3

V případě schválení záměru rekonstrukce, projektové dokumentace a
přidělení dotace dle výše uvedeného je realizace rekonstrukce Staré radnice
plánována na období roku 2017 až 2018. Město Litoměřice zajistí výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací, pokud pro záměr rekonstrukce Staré
radnice obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace z příslušného dotačního
programu a dojde ke schválení dalších výdajů z rozpočtu Města Litoměřice na
spolufinancování rekonstrukce objektu Staré radnice.

2.4

Muzeum umožní v přípravné fázi rekonstrukce Staré radnice přístup do
budovy zástupcům Města Litoměřice, jakož i zaměstnancům Městského úřadu
Litoměřice, či sjednané odborné firmy za účelem posouzení rozsahu
rekonstrukce objektu, a to kdykoli na žádost Města Litoměřice.

2.5

Rekonstrukce Staré radnice se předpokládá v tomto základním rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

oprava a nátěr fasády;
výměna střešní krytiny, oprava krovů, výměna klempířských prvků a
oprava komínů;
okna s UV filtry – odborná repase;
nové inženýrské sítě (voda, odpady, elektrorozvody);
nové stropní osvětlení (pro expozice);
nový systém vytápění;
podlahové krytiny – především oprava, zachování stávajícího historického
rázu;
podhledy – novodobé budou odstraněny, vnitřní omítky;
certifikované mříže do oken směřujících do dvora budovy;
nové nízkonapěťové rozvody a instalace:
 elektronický zabezpečovací systém - nová instalace ve 3. stupni
zabezpečení;
 elektronický protipožární systém;
 datová síť pro expozici;
 kamerový systém;
nové sociální zařízení v mezipatře;
restaurátorské zásahy:

veškeré kamenné prvky, včetně sochy sv. Rolanda;

hlavní schodiště vstupu do Muzea (restaurátorský průzkum
a záměr);

sluneční hodiny (restaurátorský záměr);

dřevěné prvky – obložení stěn v zasedacím sále, stropy, dveře;

kovové prvky – kování atp.
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3.

4.

SPOLUPRÁCE – NOVÁ MUZEJNÍ EXPOZICE
3.1

Zřizovatel a Muzeum se dle této Smlouvy zavazuje, v případě úspěchu
v aktivitě Města Litoměřice a po proběhnuvší rekonstrukci Staré radnice, že
společnými náklady vytvoří zcela novou expozici, jejíž provoz bude Muzeum
do budoucna zajišťovat. Zřizovatel a Muzeum zahájí práce na realizaci
expozice nejpozději do jednoho (1) roku od skončení rekonstrukce Staré
radnice, tak, aby mohla být nová expozice otevřena pro veřejnost nejpozději
v průběhu roku 2020.

3.2

Smluvní strany berou na vědomí, že uskutečňování činnosti Zřizovatele
a Muzea dle přechozího bodu 3.1 této Smlouvy je podmíněno vždy souhlasem
orgánů Zřizovatele. Rozhodování o záměru realizace nové muzejní expozice
se předpokládá před podáním žádosti Města Litoměřice o dotaci na
rekonstrukci Staré radnice.

3.3

Smluvní strany povedou o konkrétní podobě muzejní expozice dialog. Nová
muzejní expozice bude odpovídat svou koncepcí úrovni muzejnictví v 21.
století, s přihlédnutím k tomu, že Stará radnice je nemovitou kulturní
památkou. Nová muzejní expozice bude zaměřena na kvalitní propagaci
historie a kultury oblasti Litoměřicka a jejích obyvatel. Bude zahrnovat
především stálou expozici k dějinám Litoměřic a širšího litoměřického regionu,
doplněnou o prostory pro krátkodobé výstavy.

3.4

Případné stavební a obdobné zásahy a úpravy interiéru v budově Staré
radnice v průběhu realizace nové expozice Muzea budou vždy předem
projednány s Městem Litoměřice, jakožto vlastníkem objektu, aby nedošlo
k porušení závazných podmínek určených ze strany poskytovatele dotace

3.5

Smluvní strany se dohodly na základním rozsahu a obsahu nové muzejní
expozice a muzejních prostor tak, jak jsou vymezeny v příloze 1 této Smlouvy.

3.6

Smluvní strany po realizaci nové muzejní expozice budou tuto novou muzejní
expozici přiměřeným způsobem veřejně propagovat, zejména formou umístění
letáků o Muzeu ve svých informačních centrech apod. Přímé náklady na
vytvoření propagačních materiálů nese Muzeum. To se netýká propagačních
materiálů Města Litoměřice, v nichž bude Muzeum zmiňováno.

3.7

Muzeum umožní oficiálním hostům Města Litoměřic a Zřizovatele vstup
do prostor Muzea zdarma, a to především za účelem prezentace a propagace
nové muzejní expozice.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
4.1

Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany prohlašují, že plnění této
Smlouvy se sjednává jako bezúplatné. Smlouva není uzavírána za účelem
výdělečné činnosti.
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5.

4.2

Tato Smlouva její Smluvní strany jakkoli přímo nezavazuje k uzavření jiné
smlouvy související s předmětem této smlouvy dle čl.1.

4.3

Po dobu rekonstrukce Staré radnice a realizace nové muzejní expozice se
předpokládá uzavření Staré radnice pro veřejnost.

4.4

Provedením rekonstrukce a nové muzejní expozice zůstane do budoucna
nedotčen nájemní vztah mezi Městem Litoměřice a Muzeem co do výše
nájemného. To však nevylučuje, aby se Město Litoměřice a Muzeum,
za případné vedlejší účasti Zřizovatele, dohodli na změně výše nájemného
vzhledem k dalším skutečnostem.

4.5

Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této
Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy a v souvislosti
s ní, musí být učiněna v písemné formě a adresována Smluvní straně,
doručena osobně, e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo
doporučeným dopisem na adresu uvedenou na titulní straně této Smlouvy, či
na později oznámenou doručovací adresu příslušné Smluvní strany, není-li
stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

4.6

V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou za Smluvní strany kontaktními
osobami:
a)

za Město Litoměřice: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP, tel:
416916179 e-mail.:andrea.krizova@litomerice.cz;

b)

za Zřizovatele: Mgr. Radek Spála, tel: 732 212 646, e-mail.: spala.r@krustecky.cz;

c)

za Muzeum: Mgr. Tomáš Wiesner, tel: _777 491 192, e-mail.:
wiesner@muzeumlitomerice.cz

TRVÁNÍ SMLOUVY
5.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou až do úspěšného dokončení
záměrů dle bodu 1.1 této Smlouvy.

5.2

Smluvní strany se mohou dohodnout na předčasném ukončení spolupráce
v případě, že záměry rekonstrukce Staré radnice a realizace nové muzejní
expozice nebudou schváleny jejich orgány, popř. se z příslušného dotačního
programu nepodaří zajistit finanční prostředky na rekonstrukci Staré radnice.
Možnost ukončení této Smlouvy jednostrannou výpovědí se tímto vylučuje.

5.3

Město Litoměřice je oprávněno od této Smlouvy odstoupit s účinností ke dni
doručení odstoupení ostatním účastníkům této Smlouvy v případě, že:
5.3.1 Zřizovatel a Muzeum současně, jakož i každá z těchto Smluvních stran
jednotlivě nebudou poskytovat Městu Litoměřice potřebnou
součinnost, čímž dojde ke ztížení či zamezení plnění předmětu této
Smlouvy;
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5.3.2 Zřizovatel a/nebo Muzeum neschválí záměr a finanční prostředky pro
realizaci nové muzejní expozice.
5.4

Zřizovatel a Muzeum jsou každý samostatně oprávněni od této Smlouvy
odstoupit s účinností ke dni doručení ostatním účastníkům této Smlouvy
v případě, že:
5.4.1 Město Litoměřice nezahájí činnost směřující k uskutečnění záměru,
jehož se týká spolupráce dle této Smlouvy popsaného v čl. 1, ve lhůtě
jednoho (1) roku ode dne uzavření této Smlouvy.

5.5

6.

Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude odstoupení doručeno
poslednímu z adresovaných účastníků této Smlouvy. Platí, že odstoupení byť i
jediné ze stran této Smlouvy má účinky pro tuto Smlouvu jako celek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti v
této Smlouvě výslovně neupravená se řídí zejména OZ a případně předpisy
souvisejícími.

6.2

Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem
jejich jednání a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této
Smlouvy.

6.3

Součástí této Smlouvy je příloha č. 1 – Nová muzejní expozice a příloha č. 2 –
nájemní smlouva.

6.4

Tato Smlouva byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu,
přičemž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

6.5

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

6.6.

O schválení Smlouvy 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 ………..

Smluvní strany společně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily,
porozuměly mu a bez výhrad s ním souhlasí, přičemž jako důkaz projevu svobodné a vážné
vůle, nikoli za nátlaku či nápadně nevýhodných podmínek, k němu připojují své vlastnoruční
podpisy.
V ___________, dne______

V ___________, dne______

V ___________, dne______

Za Město Litoměřice:

Za Zřizovatele:

Za Muzeum:

Mgr. Ladislav Chlupáč,
starosta

Oldřich Bubeníček,
hejtman

Mgr. Tomáš Wiesner,
ředitel
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PŘÍLOHA Č. 1 – NOVÁ MUZEJNÍ EXPOZICE
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI
Záměrem je vybudování stálé expozice Oblastního muzea v Litoměřicích k dějinám Litoměřic
a širšího litoměřického regionu spolu s výstavními prostorami pro krátkodobé výstavy. Stálá
expozice bude realizována v 1. a 2.patře „Staré radnice“ spolu s obslužnými provozy ,
kterými jsou recepce a muzejní obchod, šatny pro návštěvníky a zaměstnance, sklad
výstavního mobiliáře pro výstavní místnosti.
K realizaci stálé expozice budou po restaurování využity nejvýznamnější sbírkové předměty
spravované Oblastním muzeem v Litoměřicích, případně vypůjčené ze sbírek ostatních
muzeí. Při přípravě expozice bude nejprve odbornými zaměstnanci Oblastního muzea
v Litoměřicích zpracován námět expozice a následně ve spolupráci s vybraným architektem
zpracováno libreto expozice a podrobný scénář k realizaci.
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Bod 11.4 příloha č. 2
JID: ………………..
Č.j.: ………………..

Příloha č. 10 k usnesení 47/117R/2016

Krajský úřad
Číslo dárce: ……………….
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaný
………………………
Bydliště:
……………………………………
E-mail/telefon: …………………………………….
Datum nar.:
…………..
Bank. spojení: ………………………………………….
(dále jen „obdarovaná“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
Článek 1 - Předmět daru
Předmětem daru je závazek dárce poskytnout peněžitý dar ve výši ………. Kč (slovy:
……………… korun českých) obdarované (dále též ,,dar").,
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Článek 2 – Projevy vůle a předání daru
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarované, která jej za podmínek uvedených v
této smlouvě přijímá.
2. Dar je dárcem poskytován obdarované, knihovnici z Místní knihovny …………….., za
ocenění … místem v soutěži „Knihovník Ústeckého kraje“.
3. Dar bude obdarované poukázán do 15 dnů od uzavření smlouvy převodem na
bankovní účet obdarované vedený v …………………. č. účtu: ………………..
4. Dar nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o
fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. O poskytnutí daru a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne
3. 8. 2016 usnesením č. …/..R/2016.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaná shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne

……………………………………..
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
dárce

V ………………………. dne

……………………………
…………………….
obdarovaná
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Příloha č. 1
Příloha č. 11 k usnesení 51/117R/2016

Dodatek č. 1
Memoranda o partnerství a spolupráci

při přípravě a implementaci PAKTU ZAMĚSTNANOSTI Ústeckého kraje
1) ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje,
2) HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
se sídlem Budovatelů, 2532, 434 01 Most, zastoupená Gabrielou Nekolovou,
předsedkyní HSR- ÚK
3) KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTECKÉHO KRAJE
se sídlem Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená předsedou
Ing .Františkem Jochmanem
4) UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ N/L
se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, zastoupená
rektorem Doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D.
dále jen »strany Memoranda«
tímto Dodatkem č. 1 Memoranda prohlašují, že doplňují Článek III Memoranda - Odpovědnost
všech stran Memoranda o nový bod f) nositelem paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje je Ústecký
kraj, se sídlem Velká hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
V Ústí nad Labem
Oldřich Bubeníček
Hejtman
Ústecký kraj

………………………………………

Gabriela Nekolová
Předsedkyně HSR-ÚK

……………………………………….

Ing. František Jochman
Předseda KHK

……………………………………….

1
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Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Rektor UJEP Ústí nad Labem ………………………………………..
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Příloha č. 3
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
se sídlem Rumburk, U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01
Druh sociální služby:

Chráněné bydlení

Poslání:
Poskytováním pobytové služby zajistit potřebnou míru podpory osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba umožňuje žít relativně samostatný život v běžném
prostředí vlastní domácnosti s poskytnutím nezbytné míry podpory podle individuálních
potřeb a přání klientů a dle možností zapojit se do života společnosti přiměřeně svým
schopnostem a míře postižení.
Cíle:
- žít plnohodnotný život srovnatelný se svými vrstevníky,
- posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby
s respektováním jejich svobodné volby,
- dosažení rovnoprávného postavení klientů služby na trhu práce, nalézt pro klienty pracovní
uplatnění,
- v co nejvyšší míře využívat běžně dostupné zdroje a služby v okolí,
- zprostředkování činností potřebných k aktivizaci klientů, které vedou ke kvalitnímu
naplňování času a přiměřenému zapojení do běžné společnosti,
- rozvíjení sociálních kontaktů,
- podpora v oblasti partnerských vztahů.
Okruh osob:
Cílovou skupinou jsou osoby s lehkou až střední mírou (netýká se stávajících klientů služby)
mentálního či kombinovaného postižení ve věku od 19 let, které již nepotřebují nepřetržitou
pomoc a podporu, protože zvládají základní péči o svou osobu a bude jim vyhovovat naše
celodenní pobytová služba poskytovaná s minimální podporou v dopoledních a nočních
hodinách.
Službu neposkytujeme:
Osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Domov bez hranic Rumburk se sídlem:

U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01 Rumburk
Velký Šenov 98, PSČ 407 78 Velký Šenov

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Poslání:
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování sociálních služeb, které
podporují běžný způsob života u osob s mentálním či kombinovaným postižením, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a vyžadují stálou a pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Poskytovat těmto lidem individuální pomoc a podporu při zvládání
každodenních činností a pomáhat jim při začleňování do společnosti.

Cíle:
- posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby a
s respektováním jejich svobodné volby,
- zprostředkování činností potřebných k aktivizaci klientů, které vedou ke kvalitnímu
naplňování času a přiměřenému zapojení do běžné společnosti,
- rozvíjení sociálních kontaktů,
- zapojení do života v komunitě,
- vytvoření prostředí pro klienty, které bude co nejvíce připomínat prostředí domácnosti
v běžné společnosti.
Okruh osob:
Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 let,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nelze zajistit prostřednictvím terénních či
ambulantních sociálních služeb.
Službu neposkytujeme:
Osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Druh sociální služby: Sociálně terapeutické dílny
Poslání:
Posláním sociálně terapeutických dílen je podporovat dospělé lidi s mentálním či
kombinovaným postižením v pravidelném upevňování a získávání pracovních dovedností a
návyků na základě jejich individuálních potřeb a schopností. Klást přitom důraz na
jedinečnost a důstojnost klienta, podporovat a rozvíjet jeho dovednosti a nadání.
Cíle:
- posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů při výkonu běžných denních činností,
- nácvik činností, které souvisí se schopností uplatnit se v rámci pracovního procesu,
- možnost seberealizace a smysluplného trávení volného času,
- rozvíjení sociálních kontaktů.
Okruh osob:
Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 let,
které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a proto nejsou umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce.
Službu neposkytujeme:
Osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č…./..R/2016 ze dne 3. 8. 2016, a to s účinností od 3. 8. 2016.

Příloha č. 13 k usnesení 54/117R/2016

Příloha č. 4
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace,
se sídlem Jiříkov, Filipovská 582/20, PSČ: 407 53

Druh sociální služby:

Domovy se zvláštním režimem

Poslání:
Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění, které nemohou žít ve svém domácím prostředí a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cíle:
- zajištění sociální a ošetřovatelské péče dle individuálních potřeb klientů,
- zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností,
- podporovat kontakty s rodinnými příslušníky, přáteli, blízkými osobami klientů,
- zajišťovat přípravu na uplatnění v běžném životě
- vytvářet aktivizační programy,
- provádět s klienty nácvik sebeobslužných dovedností tak, aby po jejich zvládnutí mohli klienti
přejít do služby s nižší mírou podpory,
- spolupracovat s dobrovolníky pro sociální službu.
Okruh osob:
Dospělé osoby od 27 let věku s chronickým duševním onemocněním - s Huntingtonovou nemocí,
schizofrénií, psychotickým onemocněním, etylickou demencí, které jsou závislé na pomoci jiné
fyzické osoby. Toto se netýká stávajících klientů.
Služby neposkytujeme:
Osobám závislým na návykových látkách a osobám, které nezvládají komunikaci v českém jazyce.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého
kraje usnesením č. …/…R/2016 ze dne 3. 8. 2016 a to s účinností od 3. 8. 2016.
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Příloha č. 14 k usnesení 54/117R/2016

Příloha č. 5
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace, se sídlem Brtníky čp. 119, PSČ 407 60

Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým osobám se
zdravotním postižením, které nemohou z objektivních důvodů nadále žít ve svém původním
prostředí s ohledem na potřebu celodenní ošetřovatelské péče. Posláním sociální služby
Domovy pro osoby se zdravotním postižením je umožnit uživatelům žít takový život, který se
co nejvíce blíží životu běžnému s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti
jednotlivých uživatelů a s využitím dostupných veřejných služeb. Poskytování sociální služby
vychází vždy z individuálních potřeb a potřebné míry podpory uživatele. Při činnostech
vedoucích k zvyšování samostatnosti uživatele v péči o vlastní osobu a vytváření životních
a pracovních návyků zajišťujeme podporu s možností uplatnit právo vlastní volby
a oprávněných zájmů uživatele.
Cíle:
- klient, který je s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti a dovednosti co nejvíce
samostatný a soběstačný,
- klient, který se aktivně zapojuje do nabízených volnočasových aktivit v rámci domova i
mimo něj,
- klient, který se svobodně rozhoduje o své osobě, přebírá zodpovědnost za své chování a
zná možná rizika,
- klient, který s potřebnou mírou podpory a pomoci navozuje a udržuje si vztah s rodinou,
přáteli a opatrovníky,
- klient, který zvládá s potřebnou mírou pomoci a podpory využívat dostupné veřejné a
sociální služby,
- klient, který je schopen přejít do služby s nižší mírou podpory (Chráněné bydlení),
- kvalitní a kvalifikovaný personál,
- služba poskytovaná v prostředí, které se co nejvíce podobá prostředí domácímu, s důrazem
na dostatek soukromí klientů.
Okruh osob:
Osoby ve věku od 18 - ti let s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími
fyzickými či smyslovými vadami (např. nevidomí, neslyšící). Jedná se o znevýhodněné
osoby, kterým hrozí sociální exkluze a jsou převážně či zcela závislé na pomoci druhé osoby.
Věková hranice se netýká uživatelů, kteří spadají do věkové kategorie “ mladší děti, starší děti
a dorost“, jímž byla sociální služba poskytována před dosažením věku 18 - ti let.

Druh sociální služby:

Chráněné bydlení

Poslání:
Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým lidem
s mentálním postižením v podmínkách běžné bytové zástavby a poskytovat sociální službu
takovou formou, která umožní žít uživatelům běžným způsobem života, nebo způsobem,
který se běžnému způsobu života v maximální možné míře přibližuje. Posláním služby je
podporovat uživatele v získávání, upevňování a udržení schopností a dovedností, které jsou
v každodenním běžném životě nezbytné. Posláním služby je podporovat uživatele ve vedení
běžného způsobu života a rozhodování o osobních záležitostech, přebírat zodpovědnost
za svůj život s ohledem na vlastní individuální potřeby.
Cíle:
- klient, který zvládá péči o sebe a svou domácnost samostatně nebo s minimální mírou
podpory,
- klient, který se uplatní na chráněném či volném trhu práce,
- klient, který umí aktivně trávit svůj volný čas,
- klient, který se svobodně rozhoduje o své osobě, přebírá zodpovědnost za své chování a
zná možná rizika,
- klient, který si umí udržet stávající vztahy s rodinou, přáteli, opatrovníky a navazovat nové
vztahy,
- klient, který aktivně využívá dostupné veřejné a sociální služby v běžné komunitě,
- klient, který je schopen přejít do služby s nižší mírou podpory (Podpora samostatného
bydlení),
- kvalitní a kvalifikovaný personál.
Okruh osob:
Osoby od 18 - ti let s mentálním postižením, které nepotřebují poskytovat celodenní péči,
která je poskytována ve službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. …/…R/2016 ze dne 3.8.2016, a to s účinností od 1.9.2016.
.

Příloha č. 15 k usnesení 54/117R/2016

Příloha č. 6
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace,
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Domov poskytuje pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které
jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Těmto osobám poskytujeme potřebnou
podporu a pomoc při naplňování svých individuálních potřeb a osobních cílů v jejich
nepříznivé sociální situaci. Individuální mírou podpory každého klienta se snažíme o jeho
maximální zapojení a začlenění do přirozeného prostředí.
Cíle:
- podpora při realizování a dosahování cílů stanovených v individuálním plánu klienta i ve
spolupráci s rodinou a jejich blízkými,
- klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem získání pracovních návyků,
- klienti si zvládnou stěžovat nebo vyslovit přání,
- klienti se bezpečně orientují v nejbližším okolí,
- klienti zvládají spolupráci s veřejnými službami a běžnou populací v rámci integrace
- klienti zvládají za podpory nebo bez podpory sebeobsluhu,
- klienti umí za podpory nebo bez podpory využít smysluplně volný čas.
Okruh osob:
Osoby od 3 let věku do 45 let s mentálním a kombinovaným postižením, které v důsledku
snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo
úplnou pomoc, nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné
osoby. Cílová skupina se vztahuje na osoby, které potřebují střední a vysokou míru podpory.
Osobám ve věkové kategorii nad 45 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o
poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 45 let.

Druh sociální služby:

Týdenní stacionáře

Poslání:
Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytované od pondělí do pátku, osobám se
sníženou soběstačností z důvodu mentálního a kombinovaného postižení, zajistit pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. S ohledem na individuální potřeby vést uživatele k úplné nebo
částečné samostatnosti a schopnosti řešit svou nepříznivou sociální situaci.
Cíle:
- podpora při realizování a dosahování cílů stanovených v individuálním plánu klienta i ve
spolupráci s rodinou a jejich blízkými,
- klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem získání pracovních návyků,
- klienti si zvládnou stěžovat nebo vyslovit přání,
- klienti se bezpečně orientují v nejbližším okolí,

-

klienti zvládají spolupráci s veřejnými službami a běžnou populací v rámci integrace,
klienti zvládají za podpory nebo bez podpory sebeobsluhu,
klienti umí za podpory nebo bez podpory využít smysluplně volný čas.

Okruh osob:
Osoby od 7 let věku do 45 let s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou odkázány
na pomoc jiné fyzické osoby.

Druh sociální služby: Chráněné bydlení
Poslání:
Posláním Chráněného bydlení je podporovat lidi s mentálním postižením, a to tak, aby mohli
žít co nejběžnějším způsobem života, svobodně, samostatně, zodpovědně a to s přiměřenou
podporou asistentů v samostatných bytech mimo areál zařízení.
Cíle:

-

klienti umí hospodařit se svým kapesným s přiměřenou podporou,
klienti zvládnou stravování s přiměřenou podporou,
klienti zvládnou úklid domácnosti a péči o sebe,
klienti mají dovednosti pro uplatnění na trhu práce,
klienti se bezpečně orientují v obci, nejbližším okolí, znají významné a potřebné budovy
a zvládají dojít do chráněného bydlení a zpět,
klienti zvládají bezpečné chování v krizových situacích a znají čísla, kterými si přivolají
pomoc,
klienti zvládají obsluhu domácích spotřebičů,
klienti umí využít smysluplně svůj volný čas za podpory nebo bez.

Okruh osob:
Klientem chráněného bydlení může být osoba s lehkým až středním mentálním postižením od
18 do 64 let věku.

Druh sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Poslání:
Posláním je zajistit prostor a podmínky pro realizaci sociálních kontaktů, zájmové,
volnočasové a vzdělávací aktivity, přispívat k rozvoji a udržení schopností osob s mentálním
nebo kombinovaným postižením a zajistit těmto osobám pomoc při řešení jejich obtížné
situace.
Cíle:

-

klienti mají přiměřenou podporu při trávení svého času mimo domov podle svých
představ,
klienti umí komunikovat s lidmi ze svého okolí,
klienti a jejich rodina umí přijímat podporu a pomoc od sociální služby.

Okruh osob:
Osoby od 3 let do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením.

Druh sociální služby: Sociálně terapeutické dílny
Poslání:
Posláním Sociálně terapeutické dílny je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným
postižením v osvojení si a zdokonalování pracovních a sociálních návyků.
Cíle:

-

klienti si s přiměřenou podporou osvojují, zdokonalují se a zachovávají si pracovní
návyky,
klienti mají přirozené vazby s okolím,
klienti zvládají být s přiměřenou podporou samostatní, soběstační a zvyšovat si
sebevědomí.

Okruh osob:
Osoby od 18 let do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou najít
uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Domov poskytuje pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které
jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Těmto osobám poskytujeme potřebnou
podporu a pomoc při naplňování svých individuálních potřeb a osobních cílů v jejich
nepříznivé sociální situaci. Individuální mírou podpory každého klienta se snažíme o jeho
maximální zapojení a začlenění do přirozeného prostředí.
Cíle:
- podpora při realizování a dosahování cílů stanovených v individuálním plánu klienta i ve
spolupráci s rodinou a jejich blízkými,
- klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem získání pracovních návyků,
- klienti si zvládnou stěžovat nebo vyslovit přání,
- klienti se bezpečně orientují v nejbližším okolí,
- klienti zvládají spolupráci s veřejnými službami a běžnou populací v rámci integrace,
- klienti zvládají za podpory nebo bez podpory sebeobsluhu,
- klienti umí za podpory nebo bez podpory využít smysluplně volný čas,
- klienti umí žít kvalitním způsobem života i ve vyšším věku.
Okruh osob:
Osoby od 27 let věku do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, které v důsledku
snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo
úplnou pomoc, nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné
osoby. Cílová skupina se vztahuje na osoby, které potřebují střední a vysokou míru podpory.
Osobám ve věkové kategorii nad 64 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o
poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let.
Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. .…/..R/2016 ze dne 3. 8. 2016 a to s účinností od 1.1.2017.

Příloha č. 16 k usnesení 54/117R/2016

Příloha č. 7
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace,
se sídlem Kadaň, Březinova č. p. 1093, PSČ 432 01
Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, Sídliště 232,
PSČ 431 56 Mašťov
Druh sociální služby:

Domovy pro seniory

Poslání
Posláním pobytové služby – Domova pro seniory v Mašťově je podpora seniorů, kteří se
z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a
pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností
podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních
společenských kontaktů. Podporujeme využívání veřejně dostupných institucí, přirozených
vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského
života na základě jejich individuálních potřeb při zachování základních lidských práv a
svobod.
Cíle:
- udržení soběstačnosti, stávajících schopností a dovedností uživatelů,
- udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě uživatelů,
- spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče,
zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí,
- aktivizace uživatelů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových
aktivit, účast na akcích pořádaných mimo domov.
Okruh osob:
Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností nebo omezenou mobilitou, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci v důsledku věku nebo zdravotního stavu a jsou odkázáni na
pomoci druhé osoby. Péče je určena seniorům od 65 let věku.

Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním pobytové služby – Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mašťově, je
podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci
a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním
prostředí. Zachováváme jejich důstojnost a podporujeme jejich začleňování do společnosti.
Svou činností usilujeme o zachování soběstačnosti a udržení běžného způsobu života. Při své
činnosti využíváme veřejně dostupné instituce. Podporujeme uživatele při rozšiřování
přirozené vztahové sítě a upevňování vazeb v místním společenství. Podporujeme uživatele
ve společenském životě.

Cíle:
- podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů,
- udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě uživatelů,
- spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče,
zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí,
- aktivizace uživatelů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit,
účast na akcích pořádaných mimo Domov,
- Podpora a rozvoj psycho – motorických schopností.
Okruh osob:
Osoby se zdravotním postižením od 44 – 64 let se sníženou soběstačností, které se v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Druh sociální služby:

Domovy se zvláštním režimem

Poslání:
Posláním pobytové služby – Domova se zvláštním režimem v Mašťově je podpora uživatelů,
kteří se z důvodu zdravotního stavu - demence, ocitli v nepříznivé situaci a potřebují podporu
a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou
činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování
dosavadních společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, přirozených
vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského
života. Udržujeme a rozvíjíme jejich psycho-motorické schopnosti.
Cíle:
- podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů,
- udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě uživatelů,
- spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče,
zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí,
- aktivizace uživatelů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit,
účast na akcích pořádaných mimo Domov,
- podpora a rozvoj psycho - motorických schopností.
Okruh osob:
Služba je určena seniorům s chronickým duševním onemocněním, tj. s Alzheimerovou
chorobou nebo jiným typem demence od 44 let věku.
Službu neposkytujeme:
- osobám s chronickým duševním onemocněním /schizofrenie/,
- osobám závislým na návykových látkách /drogy, alkohol – aktivní fáze/.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova ulice 1128, PSČ 432 01
Kadaň
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním DOZP Kadaň, ul. Dvořákova, je poskytovat pobytovou sociální službu osobám
s mentálním a kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením, kterým není možné
zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb. Podpora a pomoc
vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a
svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí.
Posláním je dále působit na osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální
vztahy, zajištěny možnosti a podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje.
I.
Cíle:
- poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohl uživatel žít důstojným způsobem
života,
- vytvářet uživatelům pocit bezpečí a jistoty,
- vést a podporovat uživatele k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení,
- zapojovat uživatele do společnosti mimo zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve
městě, využívání kulturních zařízení),
- podporovat kontakt uživatelů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli,
- nabízet aktivní trávení volného času formou užitečných činností, za podpory a pomoci
pracovníků organizace, které vedou ke spokojenosti uživatele.
Okruh osob:
Osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 43
let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 43 let je služba poskytována pouze v případě, že
smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 43 let (tj.
že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).
II.
Cíle:
- uživatelům vytvořit prostředí, ve kterém budou akceptovány zvláštnosti jejich chování,
- vytvořit příjemný a podnětný domov, zajistit pocit bezpečí a jistoty,
- zajistit uživatelům dostatek soukromí,
- poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohli uživatelé žít důstojným způsobem
života a začleňovat se do společnosti mimo zařízení,
- nabídnout uživatelům vhodné aktivity, podle individuálních zájmů,
- podporovat uživatele ve vzdělávání s ohledem na věk a jejich vůli,
- motivovat uživatele k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na službě.
- podporovat kontakt uživatelů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli,
- podporovat uživatele k rozvoji a udržení schopností, dovedností a znalostí a jejich využití
v běžném životě.
Okruh osob:
Osoby s jiným zdravotním postižením – osoby s poruchou autistického spektra. Služba je
poskytována osobám od 3 do 26 let věku.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Březinova ulice 1093, PSČ 432 01
Kadaň
Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním DOZP Kadaň, ul. Březinova je poskytovat pobytovou sociální službu osobám
s mentálním a kombinovaným postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném
prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb. Podpora a pomoc vychází z individuálních
potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává
podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním je dále působit na
osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vztahy, zajištěny možnosti a
podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje.
Cíle:
- poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohl uživatel žít důstojným způsobem
života,
- vytvářet uživatelům pocit bezpečí a jistoty,
- vést a podporovat uživatele k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení,
- zapojovat uživatele do společnosti mimo zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve
městě, využívání kulturních zařízení),
- podporovat kontakt uživatelů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli,
- nabízet aktivní trávení volného času formou užitečných činností, za podpory a pomoci
pracovníků organizace, které vedou ke spokojenosti uživatele.
Okruh osob:
Osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 43
let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 43 let je služba poskytována pouze v případě, že
smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 43 let (tj.
že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením č. .…/..R/2016 ze dne 3. 8. 2016 a to s účinností od 1. 1. 2017

Příloha č. 17 k usnesení 58/117R/2016

Soupis žadatelů o přidělení příspěvku na hospodaření v lesích za obdbobí 2016  2. výzva

Bod 13.1 příloha 1
8 516 916

Pásmo ohrož.

Alokované finanční prostředky (Kč):

RÚK/
Žadatel
č.
ZÚK

1

2

3

4

5

6

7

RÚK DENDROM spol. s r.o., Nádražní 81,
276 01 Dolní Beřkovice, IČ 26206820

IČ

RÚK Pavel Šilhánek,
Kryry,

,

RÚK Pavel Šilhánek ml.,
Kryry,

8 RÚK

9 RÚK

,

Karl Ferdinand Thurn-Taxis,
Kadaň,

ochrana kultur proti zvěři

25 655

D

d

zřizování nových oplocenek

24 500

b1

ochrana kultur proti buřeni

18 765

d

zřizování nových oplocenek

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

31 815

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

24 745

D

d

zřizování nových oplocenek

11 200

b1

ochrana kultur proti buřeni

32 085

b2

ochrana kultur proti zvěři

24 955
25 900

d

zřizování nových oplocenek

b1

ochrana kultur proti buřeni

7 110

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

5 530

D

d

zřizování nových oplocenek

60 200

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

12 510

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

D

d

zřizování nových oplocenek

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

D

d

zřizování nových oplocenek

85 400

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

60 750

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

C

d

zřizování nových oplocenek

b1

ochrana kultur proti buřeni

b2

ochrana kultur proti zvěři

d

zřizování nových oplocenek

28 000

b1

ochrana kultur proti buřeni

24 660

d

zřizování nových oplocenek

122 500

d

zřizování nových oplocenek

28 000

b1

ochrana kultur proti buřeni

13 095

b2

ochrana kultur proti zvěři

b1

ochrana kultur proti buřeni

26 235

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

2 700

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

1 050

D

b3

ochrana kultur proti klikorohu

D

d

zřizování nových oplocenek

D

e

meliorační a zpevňující dřeviny (ochrana)

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

18 900

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

16 800

12

RÚK Česká dominikánská provincie, Husova
D
234/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ
00408379
D

15

D

Česká dominikánská provincie, Husova
234/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ D
00408379

RÚK Římskokatolická farnost Velká Černoc,
Velká Černoc 1, 439 63 Liběšice, IČ
64018121

RÚK Royal Pine s.r.o., Ve Svahu 482/5, 147
00 Praha 4, IČ 24119954

Stránka 1

85 255

85 255

153 165

153 165

67 760

67 760

82 940

82 940

72 840

72 840

28 155

28 155

89 765

89 765

192 350

192 350

46 985

46 985

147 160

147 160

28 000

28 000

17 645

17 645

26 235

26 235

23 610

23 610

35 700

35 700

134 400

D

RÚK Ing. Jaroslav Vávra,
Nepomyšl,

Výše přiděleného
příspevku
Koeficient: 1

b2

11

14

v Kč

D

RÚK Píšťalka, s. r. o., Podbořanský Rohozec
D
75, 441 01 Podbořanský Rohozec, IČ
26510031
D

13 RÚK

slovní popis

35 100

Římskokatolická farnost - děkanství
D
Podbořany, Na Kopci 108, 441 01
Podbořany, IČ 49124099, LHC 406808
D

,

ind.

ochrana kultur proti buřeni

D
10

Celkem žádost Kč

b1

RÚK Klášterní lesy Strahov s.r.o., Strahovské
D
nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1,
doručovací adresa: Klášterní 558, 399 D
00 Milevsko,
IČ 02956969
D
RÚK Pavel Šilhánek,
Kryry,

Požadavek

D

RÚK Martin Lobkowicz, U Malvazinky 151/26,
C,D
150 00 Praha 5,
IČ
60435003
C,D
RÚK Obecní lesy Heřmanov s.r.o.,
Heřmanov 13, 405 02 Děčín,
27359247

Předmět příspěvku (opatření)

5 145
10 500
4 365

26 600
105 000
15 345
3 640

4 550

420
19 040
400

16 RÚK

Robert Schuran,
Bílina,

,

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

22 500

C

d

zřizování nových oplocenek

84 000

1 204 065

Stránka 2

106 500

1 204 065

106 500

Příloha č. 18 k usnesení 58/117R/2016
Soupis žadatelů o přidělení příspěvku na hospodaření v lesích za obdbobí 2016  2. výzva

Bod 13.1 příloha 2
8 516 916

Pásmo ohrož.

Alokované finanční prostředky (Kč):

RÚK/
Žadatel
č.
ZÚK
1

2

ZÚK Obec Černovice, Černovice 80,
02 Chomutov, IČ 00261831

5

6

7

8

9

12

13

14

15

Celkem žádost Kč
ind.

slovní popis

v Kč

b1

ochrana kultur proti buřeni

13 950

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

10 850

C

d

zřizování nových oplocenek

21 000

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

C

d

zřizování nových oplocenek

21 700

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

13 410

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

10 430

D

d

zřizování nových oplocenek

8 050

ZÚK Obec Horní Habartice, Horní Habartice
C,D
187, 405 02 Děčín 2,
IČ 00555932

b1

ochrana kultur proti buřeni

9 990

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

D

d

zřizování nových oplocenek

15 750

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

13 320

ZÚK Obec Růžová, Růžová 30, 405 02
Růžová, IČ 00556017

Obec Valkeřice, Valkeřice 299,
Valkeřice, IČ 00555967

407 24

ZÚK Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ
00265080

ZÚK Správa lesů města Česká Kamenice,
příspěvková organizace, Úzká 95, 407
21 Česká Kamenice,
IČ
75041171

ZÚK Obec Lubenec, Podbořanská 51, 439
83 Lubenec, IČ 00265217
ZÚK Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč,
IČ 00266540
ZÚK Obec Velká Bukovina, Velká Bukovina
178, 407 29 Velká Bukovina, IČ
00555886

10 ZÚK

11

Požadavek

C

3 ZÚK

4

430

Předmět příspěvku (opatření)

ZÚK Obec Spořice, Lipová 201, 431 01
Spořice, IČ 00262137

ZÚK Obec Blatno, Blatno 1, 430 01
Chomutov, IČ 00261807

1 995

7 770

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

10 360

e

meliorační a zpevňující dřeviny (ochrana)

66 000

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

81 725

C

d

zřizování nových oplocenek

72 100

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

D

d

zřizování nových oplocenek

27 300

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

12 690

C

d

zřizování nových oplocenek

32 340

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

15 120

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

11 760

b1

ochrana kultur proti buřeni

22 995

b2

ochrana kultur proti zvěři

17 885

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

14 490

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

32 025

C

b3

ochrana kultur proti klikorohu

C

d

zřizování nových oplocenek

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

4 095

1 650

45 800

29 050

29 050

31 890

31 890

33 510

33 510

89 680

89 680

337 785

337 785

31 395

31 395

45 030

45 030

26 880

26 880

40 880

40 880

140 565

140 565

240 820

240 820

28 360

28 360

89 930

89 930

77 040

77 040

92 400
105 930

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

82 390

d

zřizování nových oplocenek

52 500

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

12 960

D

d

zřizování nových oplocenek

15 400

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

45 900

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

44 030

ZÚK Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice,
C
IČ 00266264

b1

ochrana kultur proti buřeni

47 790

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

3 150

C

b4

ochrana kultur proti myšovitým

3 000

C

d

zřizování nových oplocenek

ZÚK Město Žatec, Náměstí Svobody 1, 438
01 Žatec, IČ 00265781

45 800

183 960

C
ZÚK Město Blšany, Náměstí 29, 439 88
Blšany, IČ 00264784

Koeficient: 1

5 355

D

Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí
Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, D
IČ 00261181
D

Výše přiděleného
příspevku

23 100

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ZÚK Obec Snědovice, Snědovice 99, 411
74 Snědovice, IČ 00264385

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

69 345

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

47 705

D

d

zřizování nových oplocenek

51 100

D

e

meliorační a zpevňující dřeviny (ochrana)

37 500

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

C

d

zřizování nových oplocenek

21 700

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

24 120

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

18 760

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

13 770

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

10 710

ZÚK Obec Veselé, Veselé 153, 405 02 Děčín
D
2, IČ 00555908

b1

ochrana kultur proti buřeni

77 760

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

43 960

ZÚK Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407
C,D
13 Ludvíkovice, IČ 00831964

b1

ochrana kultur proti buřeni

9 450

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

4 200

D

d

zřizování nových oplocenek

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

64 785

ZÚK Obec Merboltice, Merboltice 53, 405 02
C,D
Děčín 2, IČ 00555959

b1

ochrana kultur proti buřeni

15 570

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

12 110

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

D

b3

ochrana kultur proti klikorohu

C,D

ZÚK Obec Chuderov, Chuderov 63, 400
02 Ústí nad Labem, IČ 00266809

ZÚK Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32
Povrly, IČ 00266931

ZÚK Město Velký Šenov, Mírové nám. 342,
407 78, Velký Šenov, IČ 00261734

ZÚK Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411
45 Úštěk, IČ 00264571

ZÚK Arcibiskupství pražské, Hradčanské
náměstí 56/16, 118 00 Praha Hradčany, IČ 00445100

27

28

29

30

31

32

3 080

7 245

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

5 740

D

d

zřizování nových oplocenek

ZÚK Město Verneřice, Mírové náměstí 138,
407 25 Verneřice, IČ 00261742

ZÚK Městské lesy Chomutov, příspěvková
organizace, Hora Svatého Šebestiána
90, 431 82 Hora Svatého Šebestiána,
IČ 46790080

ZÚK Obec Starý Šachov, Malý Šachov 80,
405 02 Starý Šachov,
IČ
00555894

33 ZÚK

Obec Huntířov, Huntířov 126, 405 02
Děčín, IČ 00261360

42 880

24 480

24 480

121 720

121 720

65 940

65 940

224 940

224 940

27 680

27 680

431 495

431 495

37 485

37 485

41 570

41 570

89 960

89 960

33 430

33 430

33 760

33 760

488 440

488 440

334 755

334 755

25 560

25 560

41 135

41 135

5 710

ochrana kultur proti buřeni

ZÚK Obec Arnoltice, Arnoltice 34, 407 14
Arnoltice, IČ 00261173

42 880

66 150

b1

ZÚK Obec Radonice, Radonice 1, 431 55
Radonice, IČ 00262111

31 440

121 635

zřizování nových oplocenek

ZÚK Správa městských lesů Most,
C
Loupnická 176, 435 42 Litvínov - Janov,
IČ 47324210
C

31 440

52 290
160 155

d

Statutární město Ústí nad Labem, Velká
C
Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad
Labem, IČ 00081531
C

205 650

6 660

ZÚK Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno,
D
IČ 00264768

26 ZÚK

205 650

238 000

24 500

b1

ochrana kultur proti buřeni

d

zřizování nových oplocenek

35 000

6 570

b1

ochrana kultur proti buřeni

47 340
37 870

b2

ochrana kultur proti zvěři

C

b4

ochrana kultur proti myšovitým

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

19 710

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

13 720

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

18 990

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

14 770

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

233 910

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

181 930

D

d

zřizování nových oplocenek

19 600

C,D

e

meliorační a zpevňující dřeviny (ochrana)

53 000

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

153 900

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

119 700

C

b3

ochrana kultur proti klikorohu

14 030

4 750

C

b4

ochrana kultur proti myšovitým

47 125

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

13 905

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

11 655

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

22 410

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

18 725

34 ZÚK

35 ZÚK

36 ZÚK

37 ZÚK

38

39

FINE DREAM s.r.o., Přístavní 321/14,
170 00 Praha 7- Holešovice,
IČ
27245039, LHC 402302

42 ZÚK

43 ZÚK

44 ZÚK

45 ZÚK

48 ZÚK

23 715

ochrana kultur proti zvěři

21 595

b1

ochrana kultur proti buřeni

29 430

b2

ochrana kultur proti zvěři

25 830

C

b3

ochrana kultur proti klikorohu

C

b4

ochrana kultur proti myšovitým

C

d

zřizování nových oplocenek

C

e

umělá obnova sadbou OD opakovaná sazenice

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

180 225

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

114 205

ochrana kultur proti myšovitým

56 150
91 000

C

e

meliorační a zpevňující dřeviny (ochrana)

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

23 130

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

17 990

D

d

zřizování nových oplocenek

22 050

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

34 245

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

D

d

zřizování nových oplocenek

C,D

b1

ochrana kultur proti buřeni

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

C,D

d

zřizování nových oplocenek

60 900

C

d

zřizování nových oplocenek

66 710

C

e

meliorační a zpevňující dřeviny (ochrana)

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

30 240

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

23 520

Košťany Holdings spol. s r.o., Lidická
60, 417 23 Košťany, IČ 25006371,
LHC 407803

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

177 120

Město Krupka, Mariánské náměstí 32,
417 42 Krupka, IČ 00266418

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

33 570

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

26 110

C

b1

ochrana kultur proti buřeni

54 360

C

b2

ochrana kultur proti zvěři

17 745

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

63 405

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

38 815

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

13 995

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

D

d

zřizování nových oplocenek

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

C,D

b2

ochrana kultur proti zvěři

74 480

D

d

zřizování nových oplocenek

12 500

D

b1

ochrana kultur proti buřeni

16 133

D

b2

ochrana kultur proti zvěři

15 400

D

d

zřizování nových oplocenek

38 780

Košťany Holdings spol. s r.o., Lidická
60, 417 23 Košťany, IČ 25006371,
LHC 403301

Obec Libouchec, Libouchec 211, 403
35 Libouchec, IČ 00266833

Obec Malšovice, Malšovice 16,
02 Děčín, IČ 00261548

405

Lesní úřad Děčín, příspěvková
organizace, Bynovská 74/20,
02 Děčín XXI, IČ 47274760

405

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411
08 Štětí, IČ 00264466

188 850

447 430

447 430

63 170

63 170

156 815

156 815

79 500

79 500

69 210

69 210

53 760

53 760

177 120

177 120

59 680

59 680

72 105

72 105

102 220

102 220

37 690

37 690

188 545

188 545

70 313

70 313

7 500

zřizování nových oplocenek

407

188 850

107 800

d

Město Chřibská, Chřibská 197,
44 Chřibská, IČ 00261378

45 310

18 000

b4

FINE DREAM s.r.o., Přístavní 321/14,
170 00 Praha 7- Holešovice, IČ
27245039, LHC 407807

45 310

290

C

ZÚK Obec Dobkovice, Dobkovice 101, 407
03 Dobkovice, IČ 00261246

47 ZÚK

ochrana kultur proti buřeni

b2

C

ZÚK Obec Kunratice, Kunratice 108, 407
21 Česká Kamenice,
IČ
00831379

41 ZÚK

b1

Lesy Města Jirkova, příspěvková
organizace, Boleboř 1, 431 21 Boleboř, C
IČ 71232460
C

ZÚK FINE DREAM s.r.o., Přístavní 321/14,
170 00 Praha 7- Holešovice, IČ
27245039, LHC 407304

40 ZÚK

46

Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77,
D
407 82 Dolní Poustevna,
IČ
00261289
D

5 850

3 220
119 350
16 605
1 995

2 500

9 695
14 000
101 565

5 402 653

5 402 653

